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ఆదికాండముఆదికాండము

ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను
సృజించెను. 2 భూమి నిరాకారముగాను
శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ

జలము పైన కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్
జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 3 దేవుడు వెలుగు
కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 4 వెలుగు
మంచిదైనటుట్ దేవుడుచూచెను; దేవుడు
వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. 5 దేవుడు
వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు
పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును ఉదయమును
కలుగగా ఒక దినమాయెను. 6 మరియు
దేవుడుజలముల మధయ్ నొక విశాలము కలిగి ఆ
జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును గాకని
పలికెను. 7 దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము
కిర్ంది జలములను విశాలము మీది జలములను
వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 8 దేవుడు ఆ
విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను.
అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ
దినమాయెను. 9 దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్
జలము లొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల
కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 10

దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను,
జలరాశికి ఆయన సముదర్ములని పేరు
పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 11

దేవుడు-గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను
భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము తమలో
వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృకష్ములను
భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ పర్కార
మాయెను. 12 భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి
పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ
తమ జాతి పర్కారము తమలో వితత్నములుగల
ఫలవృకష్ములను మొలిపింపగా అది మంచిదని
దేవుడు చూచెను 13 అసత్మయమును ఉదయమును
కలుగగా మూడవ దినమాయెను. 14 దేవుడు పగటిని
రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశవిశాల మందు
జోయ్తులు కలుగును గాకనియు, అవి సూచనలను
కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై
యుండు గాకనియు, 15 భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు
అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై యుండు
గాకనియు పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 16

దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా
పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని రాతిర్ని
ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నకష్తర్ములను
చేసెను. 17 భూమిమీద వెలు గిచుచ్టకును 18

పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని
వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటి
నుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 19

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ
దినమాయెను. 20 దేవుడు జీవముకలిగి
చలించువాటిని జలములు సమృ దిధ్గా
పుటిట్ంచును గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని
ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 21

దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము

జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచిన మహా
మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించు
వాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము
రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది
మంచిదని దేవుడు చూచెను. 22 దేవుడు మీరు
ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో
నిండి యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద
విసత్రించును గాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్
దించెను. 23 అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా
అయిదవ దినమాయెను. 24 దేవుడు వాటి వాటి
జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి
వాటి జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి
జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలి కెను;
ఆపర్కారమాయెను. 25 దేవుడు ఆ యా జాతుల
పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల
పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము
నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను.
అదిమంచిదని దేవుడు చూచెను. 26 దేవుడు మన
సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను
చేయుదము; వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ
పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద
పార్కు పర్తి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు
పలికెను. 27 దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని
సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని
సృజించెను; సీత్ర్నిగాను పురుషునిగాను వారిని
సృజించెను. 28 దేవుడు వారిని ఆశీరవ్ దించెను;
ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది
విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని
లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ
పకుష్లను భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని
ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 29 దేవుడు
ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్
పర్తి చెటుట్ను వితత్నములిచుచ్
వృకష్ఫలముగల పర్తి వృకష్ మును మీ కిచిచ్
యునాన్ను; అవి మీ కాహారమగును. 30

భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ
పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద పార్కు సమసత్
జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు
ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 31

దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను
చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ నుండెను.
అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ
దినమాయెను.

ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్
సమసత్ సమూ హమును సంపూరిత్
చేయబడెను. 2 దేవుడు తాను చేసిన

తనపని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను
చేసిన తన పని యంతటినుండి యేడవ దినమున
విశర్మించెను. 3 కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ
దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను;
ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిట్యు,
సృజించి నటిట్యు తన పని అంతటినుండి
విశర్మించెను. 4 దేవుడైన యెహోవా భూమిని
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ఆకాశమును చేసిన దినమందు భూమాయ్కాశములు
సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి
ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 5 అదివరకు
పొలమందలియే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు.
పొలమందలి యే చెటుట్ను మొలవలేదు;
ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన
కురిపించలేదు, నేలను సేదయ్పరచుటక 6

అయితే ఆవిరి భూమినుండి లేచి నేల అంతటిని
తడిపెను. 7 దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో
నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో
జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను.
8 దేవుడైన యెహోవా తూరుప్న ఏదెనులో ఒక
తోటవేసి తాను నిరిమ్ంచిన నరుని దానిలో
ఉంచెను. 9 మరియు దేవుడైన యెహోవా
చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు
మంచిదియునైన పర్తి వృకష్మును, ఆ
తోటమధయ్ను జీవవృకష్మును, మంచి చెడడ్ల
తెలివినిచుచ్ వృకష్మును నేలనుండి
మొలిపించెను. 10 మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు
ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలు దేరి అకక్డనుండి
చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయెను. 11

మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా
దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; అకక్డ
బంగారమునన్ది. 12 ఆ దేశపు బంగారము
శేర్షఠ్మైనది; అకక్డ బోళమును
గోమేధికములును దొరుకును. 13 రెండవ నది పేరు
గీహోను; అది కూషు దేశమంతటి చుటుట్
పారుచునన్ది. 14 మూడవ నది పేరు హిదెద్కెలు;
అది అషూష్రు తూరుప్ వైపున పారుచునన్ది.
నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 15 మరియు దేవుడైన
యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను
సేదయ్పరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో
ఉంచెను. 16 మరియు దేవుడైన యెహోవాఈ
తోటలోనునన్ పర్తి వృకష్ ఫలములను నీవు
నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 17 అయితే
మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృకష్ ఫలములను
తినకూడదు; నీవు వాటిని తిను దినమున
నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని
కాజాఞ్పించెను. 18 మరియు దేవుడైన
యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది
కాదు; వానికి సాటియైన సహాయ మును
వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 19 దేవుడైన
యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి
ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి నిరిమ్ంచి, ఆదాము
వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతని
యొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల
పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ
పేరు దానికి కలిగెను. 20 అపుప్డు ఆదాము
సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్
భూజంతువులకును పేరులు పెటెట్ను. అయినను
ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి లేక
పోయెను. 21 అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా
ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు
నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక
దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్
వేసెను. 22 తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను
ఆదాము నుండి తీసిన పర్కక్టెముకను
సీత్ర్నిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము
నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 23 అపుప్డు
ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక
నా మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి
తీయబడెను గనుక నారి అన బడును. 24 కాబటిట్
పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన

భారయ్ను హతుత్కొనును; వారు ఏక
శరీరమైయుందురు. 25 అపుప్డు ఆదామును అతని
భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి;
అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి.

దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్
భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై
యుండెను. అది ఆ సీత్ర్తో ఇది

నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలముల నైనను
మీరు తినకూడదని దేవుడు చెపెప్నా? అని అడి
గెను. 2 అందుకు సీత్ర్ఈ తోట చెటల్
ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 3 అయితే తోట
మధయ్వునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్
దేవుడు మీరు చావకుండునటుల్ వాటిని తిన
కూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు
చెపెప్నని సరప్ ముతో అనెను. 4 అందుకు
సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 5 ఏలయనగా మీరు
వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు
తెరవబడుననియు, మీరు మంచి చెడడ్లను ఎరిగిన
వారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి
తెలియునని సీత్ర్తో చెపప్గా 6 సీత్ర్ ఆ
వృకష్ము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు
అందమైనదియు, వివేకమిచుచ్ రమయ్మై
నదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని
ఫలము లలో కొనిన్ తీసికొని తిని తనతోపాటు
తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 7

అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు
తాము దిగంబరులమని తెలిసికొని అంజూరపు
ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి.
8 చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు
తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన యెహోవా
సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి
రాకుండ తోటచెటల్ మధయ్ను దాగుకొనగా 9

దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచినీవు
ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 10 అందు కతడునేను
తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా
నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 11

అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు
తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను నీ
కాజాఞ్ పించిన వృకష్ఫలములు తింటివా? అని
అడిగెను. 12 అందుకు ఆదామునాతో నుండుటకు
నీవు నాకిచిచ్న ఈ సీత్ర్యే ఆ వృకష్ఫలములు
కొనిన్ నా కియయ్గా నేను తింటిననెను. 13

అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సీత్ర్తోనీవు
చేసినది యేమిటని అడుగగా సీత్ర్సరప్ము
ననున్ మోసపుచిచ్ నందున తింటిననెను. 14

అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు
దీని చేసినందున పశువులనిన్టిలోను భూజంతువు
లనిన్టిలోను నీవు శపించ బడినదానివై నీ
కడుపుతో పార్కుచు నీవు బర్దుకు దినములనిన్
15 మరియు నీకును సీత్ర్కిని నీ సంతాన మునకును
ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది
నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమె
మీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 16 ఆయన
సీత్ర్తో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను
నేను మికిక్లి హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో
పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ
కలుగును; అతడు నినున్ ఏలునని చెపెప్ను. 17

ఆయన ఆదాముతోనీవు నీ భారయ్మాట
వినితినవదద్ని నేను నీ కాజాఞ్పించిన
వృకష్ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల
శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు
బర్దుకు దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 18

అది ముండల్ తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు
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మొలిపించును; పొలములోని పంట తిందువు; 19

నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట
కారిచ్ ఆహారము తిందువు; ఏలయనగా నేలనుండి
నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి
మనెన్ౖపోదువని చెపెప్ను. 20 ఆదాము తన
భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను.
ఏలయనగా ఆమె జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్.
21 దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని
భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను చేయించి
వారికి తొడిగించెను. 22 అపుప్డు దేవుడైన
యెహోవాఇదిగో మంచి చెడడ్ లను
ఎరుగునటుల్, ఆదాము మనలో
ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒక వేళ
తన చెయియ్ చాచి జీవ వృకష్ఫలమును కూడ
తీసికొని తిని నిరంతం 23 దేవుడైన యెహోవా
అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని
సేదయ్పరచుటకు ఏదెను తోటలోనుండి అతని
పంపివేసెను. 24 అపుప్డాయన ఆదామును
వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న
కెరూబులను, జీవవృకష్మునకు పోవు మారగ్మును
కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను
నిలువబెటెట్ను.

ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను
కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై
కయీనును కని యెహోవా దయవలన నేనొక

మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 2

తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును
కనెను. హేబెలు గొఱెఱ్ల కాపరి; కయీను
భూమిని సేదయ్పరచువాడు. 3 కొంతకాలమైన
తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత
యెహోవాకు అరప్ణగా తెచెచ్ను. 4 హేబెలు
కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో
కొర్వివ్న వాటిని కొనిన్ తెచెచ్ను.
యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను
లకష్య్ పెటెట్ను; 5 కయీనును అతని
యరప్ణను ఆయన లకష్య్పెటట్లేదు.
కాబటిట్ కయీనుకు మికిక్లి కోపము వచిచ్
అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా 6

యెహోవా కయీనుతోనీకు కోపమేల? ముఖము
చినన్బుచుచ్ కొని యునాన్వేమి? 7 నీవు
సతిక్ర్య చేసిన యెడల తలనెతుత్కొనవా?
సతిక్ర్య చేయనియెడల వాకిట పాపము
పొంచియుండును; నీ యెడల దానికి వాంఛ కలుగును
నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 8 కయీను తన
తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు
పొలములో ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన
హేబెలు మీద పడి అతనిని చంపెను. 9 యెహోవా
నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీను
నడుగగా అతడునే నెరుగను; నా తముమ్నికి నేను
కావలివాడనా అనెను. 10 అపుప్డాయన నీవు
చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము
యొకక్ సవ్రము నేలలోనుండి నాకు
మొరపెటుట్చునన్ది. 11 కావున నీ తముమ్ని
రకత్మును నీ చేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు
నోరు తెరచిన యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు
శపింపబడినవాడవు; 12 నీవు నేలను
సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక
మీదట నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు
పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 13

అందుకు కయీనునా దోషశికష్ నేను భరింపలేనంత
గొపప్ది. 14 నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్
వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ
వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద

దేశదిమమ్రినై యుందును. కావున ననున్
కనుగొనువాడెవడో వాడు ననున్ చంపునని
యెహోవాతో అనెను. 15 అందుకు యెహోవా
అతనితోకాబటిట్ యెవడైనను కయీనును
చంపినయెడల వానికి పర్తిదండన యేడంతలు
కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని
అతనిని చంపక యుండునటుల్ యెహోవా అతనికి
ఒక గురతు వేసెను. 16 అపుప్డు కయీను యెహోవా
సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళిల్ ఏదెనుకు
తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో
కాపురముండెను. 17 కయీను తన భారయ్ను
కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై హనోకును
కనెను. అపుప్డతడు ఒక ఊరు కటిట్ంచి ఆ ఊరికి
తన కుమారుని పేరునుబటిట్ హనోకను పేరు
పెటెట్ను. 18 హనోకుకు ఈరాదు పుటెట్ను.
ఈరాదు మహూయాయేలును కనెను.
మహూయాయేలు మతూషా యేలును కనెను.
మతూషాయేలు లెమెకును కనెను. 19 లెమెకు
ఇదద్రు సీత్ర్లను పెండిల్ చేసికొనెను;
వారిలో ఒక దాని పేరు ఆదా రెండవదానిపేరు
సిలాల్. 20 ఆదా యా బాలును కనెను. అతడు
పశువులు గలవాడై గుడారములలో నివసించువారికి
మూలపురుషుడు. 21 అతని సహోదరుని పేరు
యూబాలు. ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక
చేయువారికందరికిని మూలపురుషుడు. 22 మరియు
సిలాల్ తూబలక్యీనును కనెను. అతడు పదునుగల
రాగి పని ముటల్నిన్టిని ఇనుప
పనిముటల్నిన్టిని చేయువాడు. తూబలక్యీను
సహోదరి పేరు నయమా. 23 లెమెకు తన
భారయ్లతో ఓ ఆదా ఓ సిలాల్, నా పలుకు వినుడి
లెమెకు భారయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి
ననున్ గాయపరచినందుకై ఒక మనుషుయ్ని
చంపితిని ననున్ దెబబ్ కొటిట్నందుకై ఒక
పడుచువాని చంపితిని 24 ఏడంతలు పర్తి దండన
కయీను కోసము, వచిచ్న యెడల లెమెకు కోసము
డెబబ్ది యేడంతలు వచుచ్ననెను. 25 ఆదాము
మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె
కుమారుని కనికయీను చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా
దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును
నియమించెనను కొని అతనికి షేతు అను పేరు
పెటెట్ను. 26 మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు
పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు పెటెట్ను.
అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న
చేయుట ఆరంభమైనది.

ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు
ఆదామును సృజించిన దినమున దేవుని
పోలికెగా అతని చేసెను; 2 మగవానిగాను

ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన
దినమున వారిని ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని
పేరు పెటెట్ను. 3 ఆదాము నూట ముపప్ది
యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన
సవ్రూపమున కుమారుని కని అతనికి షేతు అను
పేరు పెటెట్ను. 4 షేతును కనిన తరువాత
ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల
ఏండుల్; అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను.
5 ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు
తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్;
అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 6 షేతు నూట
అయిదేండుల్ బర్దికి ఎనోషును కనెను. 7

ఎనోషును కనిన తరువాత షేతు ఎనిమిదివందల
ఏడేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను
కనెను. 8 షేతు బర్దికిన దినములనిన్యు
తొమి◌్మదివందల పండెర్ండేండుల్;
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అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 9 ఎనోషు తొంబది
సంవతస్రములు బర్దికి, కేయినానును కనెను. 10

కేయినానును కనిన తరువాత ఎనోషు ఎనిమిది
వందల పదునైదేండుల్ బర్దికి కుమారులను
కుమారెత్లను కనెను. 11 ఎనోషు
దినములనిన్యు తొమి◌్మదివందల అయి
దేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 12

కేయినాను డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి
మహలలేలును కనెను. 13 మహలలేలును
కనినతరువాత కేయినాను ఎనిమిది వందల నలువది
యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను
కనెను. 14 కేయినాను దినములనిన్యు
తొమిమ్దివందల పది యేండుల్; అపుప్డతడు
మృతిబొందెను. 15 మహలలేలు అరువది
యైదేండుల్ బర్దికి యెరెదును కనెను. 16

యెరెదును కనినతరువాత మహలలేలు ఎనిమిది
వందల ముపప్దియేండుల్ బర్దికి కుమారులను
కుమారెత్లను కనెను. 17 మహలలేలు
దినములనిన్యు ఎనిమిదివందల
తొంబదియైదేండుల్; అపుప్డతడు
మృతిబొందెను. 18 యెరెదు నూట అరువది
రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 19

హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిది
వందలయేండుల్ బర్దికి కుమారులను
కుమారెత్లను కనెను. 20 యెరెదు
దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల
అరువదిరెండేండుల్; అపుప్డతడు
మృతిబొందెను. 21 హనోకు అరువది యైదేండుల్
బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 22 హనోకు
మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడు
వందలయేండుల్ దేవునితో నడుచుచు కుమారులను
కుమారెత్లను కనెను. 23 హనోకు
దినములనిన్యు మూడువందల
అరువదియైదేండుల్. 24 హనోకు దేవునితో
నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను
గనుక అతడు లేకపోయెను. 25 మెతూషెల నూట
ఎనుబదియేడేండుల్ బర్దికి లెమెకును కనెను.
26 మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడు
వందల ఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి కుమారులను
కుమారెత్లను కనెను. 27 మెతూషెల
దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది
తొమిమ్దియేండుల్; అపుప్డతడు
మృతిబొందెను. 28 లెమెకు నూట ఎనుబది
రెండేండుల్ బర్దికి ఒక కుమా రుని కని 29

భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన
చేతుల కషట్ము విషయములోను మన పని విషయము
లోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని
అతనికి నోవహు అని పేరు 30 లెమెకు నోవహును
కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్
బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 31

లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది
యేడేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 32

నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును
హామును యాపెతును కనెను.

నరులు భూమిమీద విసత్రింప నారంభించిన
తరువాత కుమారెత్లు వారికి
పుటిట్నపుప్డు 2 దేవుని కుమారులు

నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి
వారందరిలో తమకు మనసుస్వచిచ్న సీత్ర్లను
వివాహము చేసికొనిరి. 3 అపుప్డు యెహోవానా
ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు
తమ అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై
యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది

యేండల్గుననెను. 4 ఆ దినములలో నెఫీలులను
వారు భూమి మీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి.
దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో
పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్
కాలమందు పేరు పొందిన శూరులు వీరే. 5 నరుల
చెడు తనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి
హృదయము యొకక్ తలంపులలోని ఊహ అంతయు
ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడడ్దనియు యెహోవా
చూచి 6 తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు
యెహోవా సంతాపము నొంది తన హృదయములో
నొచుచ్కొనెను. 7 అపుప్డు యెహోవా నేను
సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును
పురుగులును ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద
నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను
వారిని సృషిట్ంచి 8 అయితే నోవహు యెహోవా
దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 9

నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన
తరములో నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు
దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 10 షేము, హాము,
యాపెతను ముగుగ్రు కుమారులను నోవహు కనెను.
11 భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని
చెడిపోయియుండెను; భూలోకము
బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 12 దేవుడు
భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి
యుండెను; భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ
మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి. 13

దేవుడు నోవహును చూచి సమసత్ శరీరుల
మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో
నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము
వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ
నాశనము చేయుదును. 14 చితిసారకపు మార్నుతో
నీకొరకు ఓడను చేసికొనుము. అరలు పెటిట్ ఆ
ఓడను చేసి లోపటను వెలుపటను దానికి కీలు
పూయవలెను. 15 నీవు దాని చేయవలసిన విధమిది;
ఆ ఓడ మూడువందల మూరల పొడుగును ఏబది మూరల
వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల యెతుత్ను గలదై
యుండ వలెను. 16 ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి
మూరెడు కిర్ందికి దాని ముగించవలెను; ఓడ
తలుపు దాని పర్కక్ను ఉంచవలెను; కిర్ంది
అంతసుథ్ రెండవ అంతసుథ్ మూడవ అంతసుథ్
గలదిగా దాని చేయవలెను. 17 ఇదిగో నేనే జీవ
వాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశము కిర్ంద
నుండ కుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి
జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను.
లోకమందునన్ సమసత్మును చనిపోవును; 18

అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును;
నీవును నీతోకూడ నీ కుమారులును నీ భారయ్యు
నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 19

మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి
యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, అనగా
సమసత్ శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలో నీవు
రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను;
వాటిలో మగదియు ఆడుదియు నుండవలెను. 20 నీవు
వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి
వాటి జాతుల పర్కారము పకుష్లలోను, వాటి
వాటి జాతుల పర్కారము జంతువుల లోను, వాటి
వాటి జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు
వాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి
చొపుప్న నీ యొదద్కు అవి వచుచ్ను. 21

మరియు తినుటకు నానావిధములైన
ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని నీదగగ్ర
ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని
చెపెప్ను. 22 నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు
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అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్
చేసెను.

యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా
యెదుట నీతి మంతుడవై యుండుట
చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటి వారును

ఓడలో పర్వేశించుడి. 2 పవితర్ జంతువులలో
పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును,
పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి
పోతును పెంటియు రెండును 3 ఆకాశ పకుష్లలో
పర్తి జాతి మగవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు
భూమి అంతటిమీద సంతతిని జీవ ముతో
కాపాడునటుల్ నీయొదద్ ఉంచుకొనుము; 4

ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది
పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును భూమిమీద
వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్
జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ
తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 5

తనకు యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పర్కారము
నోవహు యావతుత్ చేసెను. 6 ఆ జలపర్వాహము
భూమిమీదికి వచిచ్నపుప్డు నోవహు ఆరువందల
యేండల్వాడు. 7 అపుప్డు నోవహును
అతనితోకూడ అతని కుమారులును అతని
భారయ్యు అతని కోడండుర్ను ఆ
పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో
పర్వేశించిరి. 8 దేవుడు నోవహు నకు
ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్
జంతువులలోను అపవితర్ జంతువులలోను,
పకుష్లలోను నేలను పార్కు వాటనిన్టిలోను,
9 మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలోనునన్ నోవహు
నొదద్కు చేరెను. 10 ఏడు దినములైన తరువాత ఆ
పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను. 11

నోవహు వయసుయొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము
రెండవ నెల పదియేడవ దినమున మహాగాధజలముల
ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపు
తూములు విపప్బడెను. 12 నలుబది పగళుల్ను
నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద
కురిసెను. 13 ఆ దినమందే నోవహును నోవహు
కుమారులగు షేమును హామును యాపెతును నోవహు
భారయ్యు వారితోకూడ అతని ముగుగ్రు
కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 14 వీరే
కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును,
ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా
జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి
పురుగును, ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి
పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి
పిటట్యు పర్వేశించెను. 15 జీవాతమ్గల
సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి
ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ పర్వేశించెను. 16

పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని
కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ శరీరులలో
మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు
యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 17 ఆ
జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద
నుండగా, జలములు విసత్రించి ఓడను
తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి
లేచెను. 18 జలములు భూమిమీద పర్చండముగా
పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ
నీళల్మీద నడిచెను. 19 ఆ పర్చండ జలములు
భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున
ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్
పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 20

పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్
పర్చండముగా పర్బలెను గనుక పరవ్తములును

మునిగి పోయెను. 21 అపుప్డు పకుష్లేమి
పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు
పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్
శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 22

పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను
నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ సంబంధమైన
ఊపిరిగలవనిన్యు చని పోయెను. 23 నరులతో
కూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును
నేలమీదనునన్ జీవరాసులనిన్యు
తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ
తుడిచివేయబడెను. నోవహును అతనితో కూడ ఆ
ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను.
24 నూట ఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద
పర్చండముగా పర్బలెను.

దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ
ఓడలోనునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్
పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను.

దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్
చేయుటవలన నీళుల్ తగిగ్పోయెను. 2 అగాధ
జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును
మూయబడెను; ఆకాశమునుండి కురియుచునన్
పర్చండ వరష్ము నిలిచి పోయెను. 3 అపుప్డు
నీళుల్ భూమిమీదనుండి కర్మ కర్మ ముగా తీసి
పోవుచుండెను; నూట ఏబది దినము లైనతరు వాత
నీళుల్ తగిగ్పోగా 4 ఏడవ నెల పదియేడవ
దినమున ఓడ అరారాతు కొండలమీద నిలిచెను. 5

నీళుల్ పదియవ నెలవరకు కర్మముగా
తగుగ్చువచెచ్ను. పదియవ నెల మొదటి దినమున
కొండల శిఖరములు కనబడెను. 6 నలుబది
దినములైన తరువాత నోవహు తాను చేసిన
ఓడకిటికీ తీసి 7 ఒక కాకిని వెలుపలికి
పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళిల్
భూమిమీదనుండి నీళుల్ ఇంకిపోవువరకు ఇటు అటు
తిరుగుచుండెను. 8 మరియు నీళుల్ నేలమీదనుండి
తగిగ్నవో లేదో చూచుటకు అతడు తన
యొదద్నుండి నలల్పావుర మొకటి వెలుపలికి
పోవిడిచెను. 9 నీళుల్ భూమి అంతటి మీద
నునన్ందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి
సథ్లము దొరకలేదు గనుక ఓడలోనునన్
అతనియొదద్కు తిరిగి వచెచ్ను. అపుప్డతడు
చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొని ఓడలోనికి
తీసికొనెను. 10 అతడు మరి యేడుదినములు తాళి
మరల ఆ నలల్ పావురమును ఓడలోనుండి వెలుపలికి
విడిచెను. 11 సాయంకాలమున అది
అతనియొదద్కు వచిచ్ నపుప్డు తుర్ంచబడిన
ఓలీవచెటుట్ ఆకు దాని నోటనుండెను గనుక
నీళుల్ భూమిమీదనుండి తగిగ్పోయెనని
నోవహునకు తెలిసెను. 12 అతడింక మరి యేడు
దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి
విడిచెను. ఆ తరువాత అది అతని యొదద్కు
తిరిగి రాలేదు. 13 మరియు ఆరువందల ఒకటవ
సంవతస్రము మొదటినెల తొలిదినమున నీళుల్
భూమిమీదనుండి యింకిపోయెను. నోవహు ఓడ
కపుప్ తీసి చూచినపుప్డు నేల ఆరియుండెను. 14

రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున
భూమియెండి యుండెను. 15 అపుప్డు దేవుడు 16

నీవును నీతోకూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును
నీ కోడండుర్ను ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 17

పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి
పురుగులు మొదలైన సమసత్శరీరులలో నీతోకూడ
నునన్ పర్తిజంతువును వెంటబెటుట్కొని
వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద బహుగా
విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్

ఆదికాండము 7:2
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పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 18

కాబటిట్ నోవహును అతనితో కూడ అతని
కుమారులును అతని భారయ్యు అతని
కోడండుర్ను బయటికి వచిచ్రి. 19 పర్తి
జంతువును పార్కు పర్తి పురుగును పర్తి
పిటట్యు భూమిమీద సంచరించునవనిన్యు వాటి
వాటి జాతుల చొపుప్న ఆ ఓడలోనుండి బయటికి
వచెచ్ను. 20 అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు
బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువు లనిన్టిలోను
పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని
ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 21 అపుప్డు
యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించిఇక
మీదట నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను.
ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి
బాలయ్మునుండి చెడడ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన
22 భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును
కోతకాలమును శీతోషణ్ములును వేసవి శీత
కాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని
తన హృదయములో అనుకొనెను.

మరియు దేవుడు నోవహును అతని
కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి
అభివృదిధ్ పొంది భూమిని నింపుడి. 2 మీ

భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని
ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని నేలమీద పార్కు పర్తి
పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును;
అవి మీ చేతి కపప్గింపబడి యునన్వి. 3

పార్ణముగల సమసత్ చరములు మీకు ఆహారమగును;
పచచ్ని కూర మొకక్ల నిచిచ్నటుల్ వాటిని
మీకిచిచ్యునాన్ను. 4 అయినను మాంసమును
దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే
దాని పార్ణము. 5 మరియు మీకు పార్ణమైన మీ
రకత్మును గూరిచ్ విచారణ చేయుదును;
దానిగూరిచ్ పర్తిజంతువును నరులను విచారణ
చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమును గూరిచ్
వాని సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 6 నరుని
రకత్మును చిందించు వాని రకత్ము నరునివలననే
చిందింపబడును; ఏలయనగా దేవుడు తన
సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 7 మీరు ఫలించి
అభివృదిధ్ నొందుడి; మీరు భూమిమీద
సమృదిధ్గా సంతానము కని విసత్రించుడని
వారితో చెపెప్ను. 8 మరియు దేవుడు నోవహు
అతని కుమారులతో 9 ఇదిగో నేను మీతోను మీ
తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడనునన్
పర్తి జీవితోను, 10 పకుష్లేమి పశువులేమి
మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి
ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్
భూజంతువులతోను నా నిబంధన
సిథ్రపరచుచునాన్ను. 11 నేను మీతో నా
నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు
పర్వాహ జలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని
నాశనము చేయుటకు ఇకను జలపర్వాహము కలుగదని
పలికెను. 12 మరియు దేవుడు నాకును మీకును
మీతోకూడనునన్ సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్
నేను తరతరములకు ఏరప్ రచుచునన్ నిబంధనకు
గురుతు ఇదే. 13 మేఘములో నా ధనుసుస్ను
ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్
నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. 14 భూమిపైకి నేను
మేఘమును రపిప్ంచునపుప్డు ఆ ధనుసుస్
మేఘములో కనబడును. 15 అపుప్డు నాకును మీకును
సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా
నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక
సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు
పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 16 ఆ ధనుసుస్

మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి
దేవునికిని భూమిమీదనునన్ సమసత్ శరీరులలో
పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్
నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము
చేసికొందుననెను. 17 మరియు దేవుడు నాకును
భూమిమీదనునన్ సమసత్శరీరులకును మధయ్
నేను సిథ్రపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే అని
నోవహుతో చెపెప్ను. 18 ఓడలోనుండి వచిచ్న
నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు;
హాము కనానుకు తండిర్. 19 ఈ ముగుగ్రు నోవహు
కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట
వాయ్పించెను. 20 నోవహు వయ్వసాయము
చేయనారంభించి, దార్కష్తోట వేసెను. 21

పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై
తన గుడారములో వసత్ర్హీనుడుగా నుండెను. 22

అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన
తండిర్ వసత్ర్హీనుడై యుండుట చూచి
బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి
తెలిపెను. 23 అపుప్డు షేమును యాపెతును
వసత్ర్మొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి
భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు నడిచి వెళిల్
తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు
వెనుకతటుట్ ఉండుట 24 అపుప్డు నోవహు
మతుత్నుండి మేలుకొని తన చినన్కుమారుడు
చేసినదానిని తెలిసికొని 25 కనాను
శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను
దాసుడగును అనెను. 26 మరియు అతడు షేము
దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడునుగాక కనాను
అతనికి దాసుడగును. 27 దేవుడు యాపెతును
విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో
నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 28

ఆ జలపర్వాహము గతించిన తరువాత నోవహు
మూడువందల ఏబది యేండుల్ బర్దికెను. 29

నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు
తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; అపుప్ డతడు
మృతిబొందెను.

ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము
యాపెతను వారి వంశావళి.
జలపర్ళయము తరువాత వారికి

కుమారులు పుటిట్రి. 2 యాపెతు కుమారులు
గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు
మెషెకు తీరసు అనువారు. 3 గోమెరు కుమారులు
అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్ అనువారు. 4 యావాను
కుమారులు ఏలీషా తరీష్షు కితీత్ము దాదోనీము
అనువారు. 5 వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన
జనములు వాయ్పించెను. వారివారి జాతుల
పర్కారము, వారివారి భాషలపర్కారము,
వారివారి వంశముల పర్కారము, ఆయా
దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 6 హాము
కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను
అనువారు. 7 కూషు కుమారులు సెబా హవీలా
సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. రాయమా
కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 8 కూషు
నిమోర్దును కనెను. అతడు భూమిమీద
పరాకర్మశాలియై యుండుటకు ఆరంభించెను. 9

అతడు యెహోవాయెదుట పరాకర్మముగల
వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా యెదుట
పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను
లోకోకిత్కలదు. 10 షీనారు దేశములోని బాబెలు
ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని
రాజయ్మునకు మొదలు. 11 ఆ దేశములోనుండి
అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళిల్ నీనెవెను
రహోబోతీరును కాలహును 12 నీనెవెకును
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కాలహుకును మధయ్నునన్ రెసెనును
కటిట్ంచెను; ఇదే ఆ మహా పటట్ణము. 13

మిసార్యిము లూదీయులను అనామీయులను
లెహాబీయులను నపుత్హీయులను 14

పతుర్సీయులను కసూల్ హీయులను
కఫోత్రీయులను కనెను. ఫిలిషీత్యులు కసూల్
హీయులలోనుండి వచిచ్న వారు. 15 కనాను తన
పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును
యెబూసీయులను అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను
16 హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 17

అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను
కనెను. 18 తరువాత కనానీయుల వంశములు
వాయ్పించెను. 19 కనానీయుల సరిహదుద్
సీదోనునుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో
గాజా వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్
సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో
లాషావరకును ఉనన్ది. 20 వీరు తమతమ వంశముల
పర్కారము తమతమ భాషల పర్కారము తమతమ
దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము
కుమారులు. 21 మరియు ఏబెరుయొకక్
కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన
యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము
పుటెట్ను. 22 షేము కుమారులు ఏలాము
అషూష్రు అరప్కష్దు లూదు అరామను వారు. 23

అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు
మాషనువారు. 24 అరప్కష్దు షేలహును కనెను.
షేలహు ఏబెరును కనెను. 25 ఏబెరుకు ఇదద్రు
కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకనిపేరు పెలెగు,
ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా
విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు
యొకాత్ను. 26 యొకాత్ను అలోమ్దాదును
షెలపును హసరామ్ వెతును యెరహును 27

హదోరమును ఊజాలును దికాల్ను 28 ఓబాలును
అబీమాయెలును షేబను 29 ఓఫీరును హవీలాను
యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను
కుమారులు. 30 మేషానుండి సపారాకు వెళుల్
మారగ్ములోని తూరుప్ కొండలు వారి
నివాససథ్లము. 31 వీరు తమతమ వంశముల
పర్కారము తమతమ భాషలపర్కారము తమతమ దేశ
ములనుబటిట్యు తమతమ జాతులనుబటిట్యు
షేము కుమారులు. 32 వారివారి జనములలో
వారివారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు కుమారుల
వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత
వీరిలోనుండి జనములు భూమిమీద వాయ్పించెను.

భూమియందంతట ఒకక్ భాషయు ఒకక్
పలుకును ఉండెను. 2 వారు తూరుప్న
పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు

దేశమందొక మైదానము వారికి కనబడెను. అకక్డ
వారు నివసించి 3 మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా
కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు
మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును,
అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను.
4 మరియు వారు మనము భూమియందంతట
చెదిరిపోకుండ ఒక పటట్ణమును ఆకాశమునంటు
శిఖరము గల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు
సంపాదించుకొందము రండని మాటలాడుకొనగా 5

యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న
పటట్ణమును గోపురమును చూడ దిగి వచెచ్ను. 6

అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే;
వారికందరికి భాష ఒకక్టే; వారు ఈ పని
ఆరంభించి యునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయ
దలచు ఏపని యైనను చేయకుండ వారికి
ఆటంకమేమియు నుండద 7 గనుక మనము దిగిపోయి

వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ
వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని
అనుకొనెను. 8 ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి
భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను గనుక
వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 9

దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా
అకక్డ యెహోవా భూజనులందరి భాషను
తారుమారుచేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా
భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను. 10

షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్గలవాడై
జలపర్వాహము గతించిన రెండేండల్కు
అరప్కష్దును కనెను. 11 షేము అరప్కష్దును
కనినతరువాత ఐదువందలయేండుల్ బర్దికి
కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 12

అరప్కష్దు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి
షేలహును కనెను. 13 అరప్కష్దు షేలహును
కనినతరువాత నాలుగు వందలమూడేండుల్ బర్దికి
కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 14 షేలహు
ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి ఏబెరును కనెను. 15

షేలహు ఏబెరును కనినతరువాత నాలుగు వందల
మూడేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను
కనెను. 16 ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్
బర్దికి పెలెగును కనెను. 17 ఏబెరు పెలెగును
కనినతరువాత నాలుగువందల ముపప్ది యేండుల్
బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 18

పెలెగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి రయూను
కనెను. 19 పెలెగు రయూను కనినతరువాత
రెండువందల తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి
కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 20 రయూ
ముపప్ది రెండేండుల్ బర్దికి సెరూగును
కనెను. 21 రయూ సెరూగును కనినతరువాత రెండు
వందల ఏడేండుల్ బర్దికి కుమారులను
కుమారెత్లను కనెను. 22 సెరూగు ముపప్ది
యేండుల్ బర్దికి నాహోరును కనెను. 23

సెరూగు నాహోరును కనినతరువాత రెండువందల
యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను
కనెను. 24 నాహోరు ఇరువది తొమిమ్ది
యేండుల్ బర్దికి తెరహును కనెను. 25 నాహోరు
తెరహును కనినతరు వాత నూటపంతొమిమ్ది
యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను
కనెను. 26 తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి
అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 27

తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును
నాహోరును హారానును కనెను. హారాను లోతును
కనెను. 28 హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి
కలీద్యుల ఊరను పటట్ణ ములో తన
తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతి
బొందెను. 29 అబార్మును నాహోరును వివాహము
చేసి కొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు శారయి;
నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె
మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను
కుమారెత్. 30 శారయి గొడార్లై యుండెను.
ఆమెకు సంతానములేదు. 31 తెరహు తన
కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని
కుమారుడు, అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును,
తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన
శారయి అను తన కోడలిని తీసికొని కనానుకు
వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో
నుండి వారితోకూడ బయలుదేరి హారాను
మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 32 తెరహు
బర్దికిన దినములు రెండువందల యైదేండుల్.
తెరహు హారానులో మృతి బొందెను.
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యెహోవానీవు లేచి నీ దేశమునుండియు
నీ బంధువుల యొదద్నుండియు నీ
తండిర్ యింటి నుండియు బయలుదేరి

నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 2

నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్
ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ చేయుదును,
నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 3 నినున్
ఆశీరవ్దించువారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్
దూషించువాని శపించెదను; భూమియొకక్
సమసత్వంశ ములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని
అబార్ముతో అనగా 4 యెహోవా అతనితో
చెపిప్నపర్కారము అబార్ము వెళెల్ను. లోతు
అతనితో కూడ వెళెల్ను. అబార్ము
హారానునుండి బయలుదేరినపుప్డు
డెబబ్దియైదేండల్ యీడు గలవాడు. 5

అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన
సహోదరుని కుమారుడయిన లోతును, హారానులో
తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు
సంపాదించిన సమసత్మైనవారిని తీసికొని
కనానను దె 6 అపుప్డు అబార్ము షెకెమునందలి
యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారముచేసి
మోరేదగగ్రనునన్ సింధూరవృకష్ము నొదద్కు
చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో
నివసించిరి. 7 యెహోవా అబార్మునకు
పర్తయ్కష్మయి నీ సంతానమునకు ఈ దేశ
మిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు
పర్తయ్కష్మైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును
కటెట్ను. 8 అకక్డనుండి అతడు బయలుదేరి
బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి
పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్
హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ
యెహోవాకు బలిపీఠవ 9 అబార్ము ఇంకా
పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్కు
వెళెల్ను. 10 అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు
వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా
నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో
నివసించుటకు అకక్డికి వెళెల్ను. 11 అతడు
ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు
అతడు తన భారయ్యయిన శారయితోఇదిగో నీవు
చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 12 ఐగుపీత్యులు
నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్
ననున్ చంపి నినున్ బర్దుక నిచెచ్దరు. 13

నీవలన నాకు మేలుకలుగు నటుల్ను నినున్బటిట్
నేను బర్దుకు నటుల్ను నీవు నా సహోదరివని
దయచేసి చెపుప్మనెను. 14 అబార్ము
ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ
సీత్ర్ మికిక్లి సౌందరయ్వతియయి
యుండుట చూచిరి 15 ఫరోయొకక్ అధిపతులు
ఆమెను చూచి ఫరోయెదుట ఆమెను పొగడిరి గనుక
ఆ సీత్ర్ ఫరో యింటికి తేబడెను. 16

అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను;
అందువలన అతనికి గొఱెఱ్లు గొడుల్ మగ
గాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు
ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 17 అయితే యెహోవా
అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్
ఫరోను అతని యింటివారిని మహావేద నలచేత
బాధించెను. 18 అపుప్డు ఫరో అబార్మును
పిలిపించినీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె నీ
భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 19 ఈమె
నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను
నా భారయ్గా చేసికొందునేమో అయితే నేమి,
ఇదిగో నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొనిపొమమ్ని
చెపెప్ను. 20 మరియు ఫరో అతని విషయమై తన

జనుల కాజాఞ్పించినందున వారు అతనిని అతని
భారయ్ను అతనికి కలిగిన సమసత్మును
పంపివేసిరి.

అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన
భారయ్ను తనతోకూడనునన్ లోతును
వెంటబెటుట్ కొని ఐగుపుత్లో నుండి

నెగెబునకు వెళెల్ను. 2 అబార్ము వెండి
బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై
యుండెను. 3 అతడు పర్యాణము చేయుచు
దకిష్ణమునుండి బేతేలువరకు, అనగా
బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము
మొదట ఉండిన సథ్లమువరకు వెళిల్ 4 తాను
మొదట బలి పీఠమును కటిట్నచోట చేరెను.
అకక్డ అబార్ము యెహోవా నామమున
పార్రథ్న చేసెను. 5 అబార్ముతో కూడ
వెళిల్న లోతుకును గొఱెఱ్లు గొడుల్
గుడారములు ఉండెను గనుక 6 వారు కలిసి
నివసించుటకు ఆ పర్దేశము చాలక పోయెను;
ఎందు కనగా వారి ఆసిత్ వారు కలిసి నివ
సించలేనంత విసాత్రమైయుండెను. 7 అపుప్డు
అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల
కాపరులకును కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు
కనానీయులు పెరిజీజ్ యులు ఆ దేశములో
కాపురముండిరి. 8 కాబటిట్ అబార్ముమనము
బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల
కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును
కలహముండకూడదు. 9 ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట
నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి
వేరుగానుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళిల్న
యెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు
కుడితటుట్నకు వెళిల్నయెడల నేను యెడ
మతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో
చెపప్గా 10 లోతు తన కనున్లెతిత్
యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను.
యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను
పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు
వచుచ్వరకు అదంతయు యెహోవా తోటవలెను
ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు
దేశమైయుండెను. 11 కాబటిట్ లోతు తనకు
యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని
తూరుప్గా పర్యాణముచేసెను. అటుల్ వారు
ఒకరి కొకరు వేరై పోయిరి. 12 అబార్ము
కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ
మైదానమందునన్ పటట్ణముల పర్దేశములలో
కాపుర ముండి సొదొమదగగ్ర తన గుడారము
వేసికొనెను. 13 సొదొమ మనుషుయ్లు
దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు
పాపులునై యుండిరి. 14 లోతు అబార్మును
విడిచి పోయినతరువాత యెహోవాఇదిగో నీ
కనున్లెతిత్ నీవు ఉనన్చోటనుండి
ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్
తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 15 ఎందుకనగా
నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ
సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 16

మరియు నీ సంతానమును భూమిమీదనుండు
రేణువులవలె విసత్రింప చేసెదను; ఎటల్నగా
ఒకడు భూమిమీదనుండు రేణువులను లెకిక్ంప
గలిగినయెడల నీ సంతానమునుకూడ
లెకిక్ంపవచుచ్ను. 17 నీవు లేచి యీ
దేశముయొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో
సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో
చెపెప్ను. 18 అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము
తీసిహెబోర్ను లోని మమేర్ దగగ్రనునన్
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సింధూరవృకష్వన ములోదిగి అకక్డ యెహోవాకు
బలిపీఠమును కటెట్ను.

షీనారు రాజైన అమార్పేలు,
ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము
రాజైన కదొరాల్యోమెరు,

గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో
2 వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను,
గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్
రాజైన షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన
షెమేబెరుతోను, సోయరను బెలరాజుతోను
యుదధ్ము చేసిరి. 3 వీరందరు ఉపుప్
సముదర్మైన సిదీద్ములోయలో ఏకముగా కూడి
4 పండెర్ండు సంవతస్రములు కదొరాల్
యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ సంవతస్రమున
తిరుగు బాటు చేసిరి. 5 పదునాలుగవ
సంవతస్రమున కదొరాల్ యోమెరును అతనితో
కూడనునన్ రాజులును వచిచ్ అషాత్ రోత్
కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో
జూజీయులను షావే కిరయ్తాయిము
మైదానములో 6 ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు
హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్
ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త
పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 7

తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్
అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన్
తామారులో కాపురమునన్ అమోరీయులనుకూడ
కొటిట్రి. 8 అపుప్డు సొదొమ రాజును
గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును
సెబోయీము రాజును సోయరను బెల రాజును
బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 9

అనగా ఏలాము రాజైన కదొరాల్యోమెరు
గోయీయుల రాజైన తిదాలు, షీనారు రాజైన
అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు అను
నలుగురితో ఆ యైదుగురు రాజులు యుదధ్ము
చేసిరి. 10 ఆ సిదీద్ము లోయలో విసాత్రమైన
మటిట్కీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ
గొమొఱాఱ్ల రాజులు పారిపోయి వాటిలో
పడిరి. శేషించిన వారు కొండకు పారిపోయిరి. 11

అపుప్డు వారు సొదొమ గొమొఱాఱ్ల ఆసిత్
యావతుత్ను వారి భోజన పదారథ్ములనిన్యు
పటుట్కొని పోయిరి. 12 మరియు అబార్ము
సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో
కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని
పటుట్కొనిపోగా 13 తపిప్ంచుకొనిన యొకడు
వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్ మునకు ఆ సంగతి
తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును
ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను
అమోరీయుని ఏలోను వనములో కాపురముండెను.
వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 14

అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని
తన యింట పుటిట్ అలవరచబడిన మూడువందల
పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని
దానుమటుట్కు ఆ రాజులను తరిమెను. 15

రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును
వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని కొటిట్
దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు
తరిమి 16 ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగి తెచిచ్ తన
తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సీత్ర్లను
పర్జలను తిరిగి తీసికొని వచెచ్ను. 17 అతడు
కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్
రాజులను ఓడించి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు సొదొమ
రాజు అతనిని ఎదురొక్నుటకు, రాజులోయ అను
షావే లోయ మటుట్కు బయలుదేరి వచెచ్ను. 18

మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు
రొటెట్ను దార్కాష్రసమును
తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు
దేవునికి యాజకుడు. 19 అపుప్డతడు అబార్మును
ఆశీరవ్దించిఆకాశమునకు భూమి కిని
సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన
దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్ దింపబడునుగాక
అనియు, 20 నీ శతుర్వులను నీ చేతి కపప్గించిన
సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక
అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్ టిలో
ఇతనికి పదియవవంతు ఇచెచ్ను. 21 సొదొమ
రాజుమనుషుయ్లను నాకిచిచ్ ఆసిత్ని నీవే
తీసికొనుమని అబార్ముతో చెపప్గా 22

అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా
చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ ఒక నూలు
పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో
ఏదైనను తీసికొననని 23 ఆకాశమునకు భూమికిని
సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తు డును
దేవుడునైన యెహోవాయెదుట నా
చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము
చేసియునాన్ను. 24 అయితే ఈ పడుచువారు
భుజించినది తపప్ నాతోకూడ వచిచ్న ఆనేరు
ఎషోక్లు మమేర్ అను వారికి ఏయే భాగములు
రావలెనో ఆయా భాగములు మాతర్ము వారిని
తీసికొననిమమ్ని సొదొమ రాజుతో చెపెప్ను.

ఇవి జరిగినతరువాత యెహోవా
వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు
వచిచ్ అబార్మా, భయపడకుము; నేను

నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని
చెపెప్ను. 2 అందుకు అబార్ము పర్భువైన
యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను
సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్
ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్ కరత్యగును గదా
3 మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు
సంతానమియయ్లేదు గనుక నా పరివారములో
ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 4 యెహోవా
వాకయ్ము అతని యొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు
వారసుడు కాడు; నీ గరభ్వాసమున
పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని
చెపెప్ను. 5 మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని
తీసికొని వచిచ్నీవు ఆకాశమువైపు తేరిచూచి
నకష్తర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీ చేతనైతే
లెకిక్ంచుమని చెపిప్నీ సంతానము ఆలాగవునని
చెపెప్ను. 6 అతడు యెహోవాను నమెమ్ను;
ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. 7 మరియు
ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తం తిర్ంచు
కొనునటుల్ దాని నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల
ఊరను పటట్ణములోనుండి నినున్ ఇవతలకు
తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే అని
చెపిప్నపుప్డు 8 అతడు పర్భువైన యెహోవా,
నేను దీని సవ్తంతిర్ంచు కొనెదనని నాకెటుల్
తెలియుననగా 9 ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను
మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటేట్లును
ఒక తెలల్ గువవ్ను ఒక పావురపు పిలల్ను నా
యొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 10

అతడు అవనిన్యు తీసికొని వాటిని నడుమకు
ఖండించి దేని ఖండమును దాని ఖండమునకు
ఎదురుగా నుంచెను; పకుష్లను అతడు ఖండింపలేదు
11 గదద్లు ఆ కళేబరముల మీద వాలినపుప్డు
అబార్ము వాటిని తోలివేసెను. 12 పొర్దుద్
గుర్ంక బోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్
పటెట్ను. భయంకరమైన కటికచీకటి అతని
కమమ్గా 13 ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని
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పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపువారికి దాసులుగా
నుందురు. 14 వారు నాలుగు వందల యేండుల్ వీరిని
శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో
ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత
వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి
వచెచ్దరు. 15 నీవు కేష్మముగా నీ పితరుల
యొదద్కు పోయె దవు; మంచి
వృదాధ్పయ్మందు పాతిపెటట్బడుదువు. 16

అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము
కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ తరమువారు ఇకక్డికి
మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా
తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 17

మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి
పడినపుప్డు రాజుచునన్పొయియ్యు
అగిన్జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్
నడిచిపోయెను. 18 ఆ దినమందే యెహోవా
ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన
యూఫర్టీసు నదివరకు ఈ దేశమును, అనగా 19

కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 20

హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను
21 అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను
యెబూసీయులను నీ సంతానమున
కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన
చేసెను.

అబార్ము భారయ్యైన శారయి
అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు
అను ఐగుపీత్యురాలైన దాసి

యుండెను. 2 కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు
కనకుండ యెహోవా చేసి యునాన్డు. నీవు
దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ
ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని
అబార్ముతో చెపెప్ను; అబార్ము శారయి
మాట వినెను. 3 కాబటిట్ అబార్ము కనాను
దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత
అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన
హాగరను ఐగుపీత్యు రాలిని తీసికొని తన
పెనిమిటియైన అబార్మునకు భారయ్గా
ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 4 అతడు హాగరుతో
పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను
గరభ్వతి నైతినని తెలిసికొనినపుప్డు దాని
యజమానురాలు దానిదృషిట్కి నీచమైనదాయెను.
5 అపుప్డు శారయినా ఉసురు నీకు తగులును; నేనే
నా దాసిని నీ కౌగిటి కిచిచ్న తరువాత తాను
గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు నేను
దానిదృషిట్కి నీచమైనదాననైతిని; నాకును
నీకును యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్గాక అని
అబార్ముతో అనెను. 6 అందుకు అబార్ము
ఇదిగో నీ దాసి నీ చేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్
వచిచ్నటుల్ దాని చేయుమని శారయితో
చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున
ఆమె యొదద్నుండి అది పారిపోగా 7

యెహోవా దూత అరణయ్ ములో
నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో
బుగగ్ యొదద్, ఆమెను కనుగొని 8 శారయి
దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి,
ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని అడిగినందుకు
అదినా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి
పారిపోవుచునాన్ననెను. 9 అపుప్డు యెహోవా
దూతనీ యజమానురాలి యొదద్కు తిరిగి వెళిల్
ఆమె చేతి కిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో
చెపెప్ను. 10 మరియు యెహోవా దూత నీ
సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్
రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా

విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 11 మరియు
యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను
వినెను. నీవు గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు
కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు
పెటుట్దువు; 12 అతడు అడవిగాడిదవంటి
మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని అందరి
చేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన
సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని దానితో
చెపప్గా 13 అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను
పేరు తనతో మాటలాడిన యెహోవాకు
పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచినవాని
నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను. 14

అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర్
లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. అది
కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్ నునన్ది. 15

తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను.
అబార్ము హాగరు కనిన తన కుమారునికి ఇషామ్
యేలను పేరు పెటెట్ను. 16 హాగరు
అబార్మునకు ఇషామ్ యేలును కనినపుప్డు
అబార్ము ఎనుబదియారు ఏండల్ వాడు.

అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది
యేండల్వాడైనపుప్డు యెహోవా
అతనికి పర్తయ్కష్మైనేను

సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు
నిందారహితుడవై యుండుము. 2 నాకును నీకును
మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్
అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్ పొందించెదనని
అతనితో చెపెప్ను. 3 అబార్ము
సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి
ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో
చేసియునాన్ను; 4 నీవు అనేక జనములకు
తండిర్వగుదువు. 5 మరియు ఇకమీదట నీ పేరు
అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు
తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు
అబార్హాము అనబడును. 6 నీకు అతయ్ధికముగా
సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు
వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును
నీలోనుండి వచెచ్దరు. 7 నేను నీకును నీ తరువాత
నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్,
నాకును నీకును, నీ తరువాత వారి తరములలో నీ
సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను
నితయ్నిబంధనగా సిథ్రపరచెదను. 8 నీకును నీ
తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్
దేశమును, అనగా కనానను దేశమంతటిని నితయ్
సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై
యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 9 మరియు
దేవుడు నీవును, నీవు మాతర్మే గాక నీ తరువాత
వారి తరములలో నీ సంతతియు నా నిబంధనను
గైకొన వలెను. 10 నాకును నీకును నీ తరువాత నీ
సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా
నిబంధన యేదనగామీలో పర్తి మగవాడును
సునన్తి పొంద వలెను. 11 మీరు మీ
గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను.
అది నాకు నీకు మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా
ఉండును. 12 ఎనిమిది దినముల వయసుస్గలవాడు,
అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, నీ సంతానము
కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో
కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి
మగవాడు మీలో సునన్తి పొందవలెను. 13 నీ
యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో
కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి పొందవలెను.
అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్
నిబంధనగా ఉండును. 14 సునన్తి పొందని
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మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున
సునన్తి చేయబడదో అటిట్వాడు తన
జనులలోనుండి కొటిట్ వేయబడును. వాడు నా
నిబంధనను మీరియునాన్డని అబార్హాముతో
చెపెప్ను. 15 మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన
శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; ఏలయనగా ఆమె
పేరు శారా 16 నేనామెను ఆశీరవ్దించి
ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను;
నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు
తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన
కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 17

అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్
నూరేండల్ వానికి సంతానము కలుగునా?
తొంబదియేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో
అను కొనెను. 18 అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ
సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని
దేవునితో చెపప్గా 19 దేవుడునీ భారయ్యైన
శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును;
నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని
తరువాత అతని సంతానముకొరకు
నితయ్నిబంధనగా నా నిబంధనను అతనితో
సిథ్రపరచెదను. 20 ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు
చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని
ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్
కలుగజేసి అతయ్ధిక ముగా అతని
విసత్రింపజేసెదను; అతడు పండెర్ండు మంది
రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా
చేసెదను; 21 అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ
కాలమందు శారా నీకు కనబోవు ఇసాస్కుతో నా
నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 22

దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన
తరువాత అతని యొదద్నుండి పరమునకు
వెళెల్ను. 23 అపుప్డు అబార్హాము తన
కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట
పుటిట్న వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన
వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి
మనుషుయ్లలో పర్తివానిని పటుట్కొని
దేవుడు తన 24 అబార్హాము గోపాయ్ంగ
చరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు
తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 25 అతని
కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము
సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు
పదుమూడేండల్వాడు. 26 ఒకక్దినమందే అబార్
హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును
సునన్తి పొందిరి. 27 అతని యింట
పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో
కొనబడినవారును అతని యింటిలోని
పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి.

మరియు మమేర్దగగ్రనునన్
సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ
గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్ని

యునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 2

అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు
మనుషుయ్లు అతని యెదుట నిలువబడి యుండిరి.
అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని
ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, నేలమటుట్కు వంగి
3 పర్భువా, నీ కటాకష్ము నామీద నునన్ యెడల
ఇపుప్డు నీ దాసుని దాటి పోవదుద్. 4 నేను
కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి
కాళుల్ కడుగు కొని ఈ చెటుట్ కిర్ంద అలసట
తీరుచ్కొనుడి. 5 కొంచెము ఆహారము
తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచు కొనుడి;
తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము

గదా మీ దాసుని యొదద్కు వచిచ్తిరనెను.
వారునీవు చెపిప్ నటుల్ చేయుమనగా 6

అబార్హాము గుడారములో నునన్
శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళిల్ నీవు తవ్రపడి
మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి
రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 7 మరియు
అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక
మంచి లేత దూడను తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్
గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 8

తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము
చేయించిన దూడను తెచిచ్ వారియెదుట
పెటిట్ వారు భోజనము చేయు చుండగా
వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను.
9 వారతనితో నీ భారయ్యైన శారా ఎకక్డ
నునన్దని అడుగగా అతడు అదిగో గుడారములో
నునన్దని చెపెప్ను. 10 అందుకాయన మీదటికి
ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్ యముగా మరల
వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక
కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన
వెనుక నుండిన గుడారపు దావ్ర మందు
వినుచుండెను 11 అబార్హామును శారాయును
బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సీత్ర్
ధరమ్ము శారాకు నిలిచి పోయెను గనుక 12

శారానేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు
సుఖము కలుగునా? నా యజమానుడును వృదుధ్డై
యునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 13

అంతట యెహోవా అబార్హాముతో
వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా
పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 14

యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా?
మీదటికి ఈ కాలమున నిరణ్యకాలమందు నీ
యొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు
కుమారుడు కలుగుననెను. 15 శారా భయపడినేను
నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు
నవి◌్వతివనెను. 16 అపుప్డా మనుషుయ్లు
అకక్డనుండి లేచి సొదొమ తటుట్ చూచిరి.
అబార్హాము వారిని సాగనంపుటకు వారితోకూడ
వెళెల్ను. 17 అపుప్డు యెహోవా నేను
చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు
దాచెదనా? 18 అబార్హాము నిశచ్యముగా
బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని మూలముగా
భూమిలోని సమసత్ జనములును
ఆశీరవ్దింపబడును. 19 ఎటల్నగా యెహోవా
అబార్హామును గూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి కలుగ
జేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన
యింటి వారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు,
యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి
కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని
నెరిగియునాన్ననెను. 20 మరియు యెహోవా
సొదొమ గొమొఱాఱ్లను గూరిచ్న మొర
గొపప్ది గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది
గనుకను 21 నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు
వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు
సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను;
చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 22 ఆ
మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ
వైపుగా వెళిల్రి. అబార్హాము ఇంక యెహోవా
సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 23 అపప్డు
అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను
దుషుట్లతోకూడ నీతి మంతులను నాశనము
చేయుదువా? 24 ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ
ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల
దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతి మంతుల

ఆదికాండము 17:15
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నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక
కాయవా? 25 ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ
నీతి మంతులను చంపుట నీకు దూరమవును గాక.
నీతిమంతుని దుషుట్ నితో సమముగా ఎంచుట నీకు
దూరమవు గాక. సరవ్లోకమునకు తీరుప్
తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని
చెపిప్నపుప్డు 26 యెహోవాసొదొమ
పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు
కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని
కాయుదుననెను 27 అందుకు అబార్హాము ఇదిగో
ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో
మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 28 ఏబదిమంది
నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే
ఐదుగురు తకుక్వై నందున ఆ పటట్ణమంతయు
నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను.
అందుకాయన అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు
కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 29 అతడింక
ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ
నలుబదిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు
ఆయనఆ నలుబదిమందిని బటిట్ నాశనముచేయక
యుందునని చెపప్గా 30 అతడు పర్భువు
కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ
అకక్డ ముపప్దిమందియే కన బడుదురేమో
అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు
కనబడినయెడల నాశనము చెయననెను 31

అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ
తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ ఇరువదిమంది
కనబడుదురేమో అని నపుప్డు ఆయన ఆ
యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము
చేయకుందుననగా 32 అతడు పర్భువు
కోపపడనియెడల నే నింకొక మారే
మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ పదిమంది
కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ
పదిమందినిబటిట్ నాశనము చేయక
యుందుననెను. 33 యెహోవా అబార్హాముతో
మాటలాడుట చాలించి వెళిల్పోయెను.
అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళెల్ను.

ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు
దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి
లోతు సొదొమ గవినియొదద్

కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని
ఎదు రొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ
నమసాక్రముచేసి 2 నా పర్భువులారా, దయచేసి
మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్
వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ కడుగుకొనుడి, మీరు
పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను
వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు,
నడివీధిలో రాతిర్ 3 అయినను అతడు మికిక్లి
బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతని తటుట్
తిరిగి అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి
విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు
భోజనము చేసిరి. 4 వారు పండుకొనక ముందు ఆ
పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు,
బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును
నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్
చుటట్వేసి 5 లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీ
యొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ ? మేము
వారిని కూడునటుల్ మా యొదద్కు వారిని
వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో
చెపప్గా 6 లోతు వెలుపల దావ్రము
నొదద్నునన్ వారి దగగ్రకు వెళిల్ తన వెనుక
తలుపువేసి 7 అనన్లారా, ఇంత పాతకము
కటుట్కొనకుడి; 8 ఇదిగో పురుషుని కూడని

యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెల వైతే
వారిని మీ యొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని
వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్
చేయుడి. 9 ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు
వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి
చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవ
తలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారువీడెవడో
మనలోనికి పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ
చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ
కీడు చేసెదమని చెపిప్ లోతు అను ఆ
మనుషుయ్నిమీద దొమి◌్మగాపడి తలుపు
పగులగొటుట్ టకు సమీపించిరి. 10 అయితే ఆ
మనుషుయ్లు తమ చేతులు చాపి లోతును
ఇంటిలోపలికి తమ యొదద్కు తీసికొని తలుపు
వేసిరి. 11 అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని
పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము దగగ్రనునన్
వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము
కనుగొనలేక విసికిరి. 12 అపుప్డామనుషుయ్లు
లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవ రునాన్రు? నీ
అలుల్ని నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ
ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి
తీసికొనిరముమ్; 13 మేము ఈ చోటు నాశనము
చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర
యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక
దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను
పంపెనని చెపప్గా 14 లోతు బయటికి వెళిల్
తన కుమారెత్లను పెండాల్డ నైయునన్ తన
అలుల్ళల్తో మాటలాడిలెండి, ఈ చోటు
విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ
పటట్ణమును నాశనము చేయబోవుచునాన్డని
చెపెప్ను. అయితే అతడు తన
అలుల్ళల్దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె
నుండెను. 15 తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు
లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి
దోషశికష్లో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను
ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను
తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 16 అతడు తడవు
చేసెను. అపుప్డు అతనిమీద యెహోవా
కనికరపడుటవలన ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని
అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు
కుమారెత్ల చేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి
తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊం 17 ఆ దూతలు వారిని
వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయననీ
పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్
పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ
మైదానములో ఎకక్డను నిలువక నీవు నశించి
పోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని
చెపప్గా 18 లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు. 19

ఇదిగో నీ కటాకష్ము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది;
నా పార్ణము రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల
కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపర చితివి; నేను ఆ
పరవ్తమునకు తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు
నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదు నేమో 20 ఇదిగో
పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది
చినన్ది, ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని
పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను
బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 21 ఆయన ఇదిగో
నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ
విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 22 నీవు
తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీ
వకక్డ చేరువరకు నేనేమియు చేయలేననెను.
అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు
పెటట్బడెను. 23 లోతు సోయరుకు
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వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు
ఉదయించెను. 24 అపుప్డు యెహోవా
సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను
యెహోవాయొదద్ నుండి గంధకమును అగిన్ని
ఆకాశమునుండి కురిపించి 25 ఆ పటట్ణములను ఆ
మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో
నివసించినవారినందరిని నేల మొలకలను నాశనము
చేసెను. 26 అయితే లోతు భారయ్ అతని
వెనుకనుండి తిరిగి చూచి ఉపుప్సత్ంభమాయెను.
27 తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి
తాను యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచిన చోటికి
వచిచ్ 28 సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ
మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా
అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె
లేచుచుండెను. 29 దేవుడు ఆ మైదానపు
పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు
అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు
కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము
చేసినపుప్డు ఆ నాశనముమధయ్న లోతు
నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 30 లోతు
సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు
కుమారెత్లతో కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ
పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని
యిదద్రు కుమారెత్లును ఒక గుహలో
నివసించిరి. 31 అటుల్ండగా అకక్ తన
చెలెల్లితోమన తండిర్ ముసలి వాడు; సరవ్
లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు
లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 32 మన తండిర్కి
దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి
మన తండిర్వలన సంతానము కలుగచేసికొందము
రమమ్ని చెపెప్ను. 33 ఆ రాతిర్ వారు తమ
తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత
అతని పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళిల్ తన
తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు
శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి
తెలియలేదు. 34 మరునాడు అకక్ తన
చెలెల్లిని చూచినినన్టి రాతిర్ నా
తండిర్తో నేను శయ నించితిని; ఈ రాతిర్
అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత
నీవు లోపలికి వెళిల్ అతనితో శయనించుము;
ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము
కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 35 ఆ రాతిర్యు
వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్ రసము
తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది లేచి అతనితో
శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో
యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి
తెలియలేదు. 36 ఆలాగున లోతు యొకక్
యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన
గరభ్వతులైరి. 37 వారిలో పెదద్ది కుమారుని
కని వానికి మోయాబను పేరు పెటెట్ను. అతడు
నేటివరకు మోయాబీయులకు మూలపురుషుడుగా
ఎంచబడును. 38 చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి
బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు
నేటివరకు అమోమ్నీయులకు మూలపురుషుడుగా
ఎంచబడును.

అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ
దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును
షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో

నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 2

అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన
శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని చెపెప్ను
గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను
పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 3 అయినను

రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు
నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ యింట చేరుచ్కొనిన
సీత్ర్ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె
నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని
చెపెప్ను. 4 అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో
పోలేదు గనుక అతడుపర్భువా ఇటిట్ నీతిగల జన
మును హతము చేయుదువా? 5 ఈమె నా
చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు
ఆమె కూడ అతడు నా అనన్ అనెను. నేను
చేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్
హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 6 అందుకు
దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని
చేసితివని నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు
విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్
అడడ్గించితిని; అందుకే నేను నినున్ ఆమెను
ముటట్నియయ్లేదు. 7 కాబటిట్ ఆ
మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని
కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, అతడు నీ కొరకు
పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు
ఆమెను అతని కపప్గించని యెడల నీవును
నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని
తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో
చెపెప్ను. 8 తెలల్వారినపుప్డు అబీమెలెకు
లేచి తన సేవకులందరిని పిలిపించి ఈ
సంగతులనిన్యు వారికి వినిపించినపుప్డు ఆ
మనుషుయ్లు మిగుల భయపడిరి. 9 అబీమెలెకు
అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని
యేమిటి? నీవు నా మీదికిని నా రాజయ్ము
మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను
నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? చేయరాని
కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో
చెపెప్ను. 10 మరియు అబీమెలెకునీవేమి చూచి
ఈ కారయ్ము చేసితివని అబార్హాము నడుగగా
11 అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము
ఏమాతర్మును లేదు గనుక నా భారయ్
నిమితత్ము ననున్ చంపుదు రనుకొని చేసితిని.
12 అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లను మాట నిజమే;
ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని నా తలిల్
కుమారెత్ కాదు; ఆమె నాకు భారయ్యైనది. 13

దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి
దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు నేను
ఆమెను చూచిమనము పోవు పర్తి సథ్లమందు
ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్ గూరిచ్ చెపుప్ము;
నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని
చెపిప్తిననెను. 14 అబీమెలెకు గొఱెఱ్లను
గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి,
అబార్హాముకిచిచ్ అతని భారయ్యైన
శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 15

అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ
యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన సథ్లమందు
కాపురముండుమ నెను. 16 మరియు అతడు
శారాతోఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్
రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీ యొదద్
నునన్ వారందరి దృషిట్కి
పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ
పకష్ముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయ
మంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను.
17 అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు
అబీమెలెకును అతని భారయ్ను అతని దాసీలను
బాగుచేసెను; వారు పిలల్లుకనిరి. 18 ఏలయనగా
అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్
దేవుడు అబీమెలెకు ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును
మూసియుండెను.
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యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము
శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా
తానిచిచ్న మాటచొపుప్న

శారానుగూరిచ్ చేసెను. 2 ఎటల్నగా దేవుడు
అబార్హా ముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో
శారా గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి
కుమారుని కనెను. 3 అపుప్డు అబార్హాము తనకు
పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన
కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరుపెటెట్ను. 4

మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన
పర్కారము అతడు ఎనిమిది దినముల వాడైన
ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను.
5 అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి
పుటిట్ నపుప్డు అతడు నూరేండల్వాడు. 6

అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను.
వినువారెలల్ నా విషయమై నవువ్దురనెను. 7

మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని
యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను నేను అతని
ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 8

ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు
పాలు విడిచిన దినమందు అబార్హాము గొపప్
విందు చేసెను. 9 అపుప్డు అబార్హామునకు
ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు
పరిహసించుట శారా చూచి 10 ఈ దాసిని దీని
కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి
కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇసాస్కుతో
వారసుడై యుండడని అబార్ హాముతో అనెను.
11 అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట
అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము కలుగజేసెను.
12 అయితే దేవుడు ఈ చినన్ వానిబటిట్యు నీ
దాసినిబటిట్యు నీవు దుఃఖపడవదుద్. శారా
నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట
వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే నీ
సంతానమనబడును. 13 అయినను ఈ దాసి
కుమారుడును నీ సంతా నమే గనుక అతనికూడ ఒక
జనముగా చేసెదనని అబార్హాముతో చెపెప్ను.
14 కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము
లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని ఆ
పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె
భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను
పంపివేసెను. ఆమె వెళిల్ బెయేరెష్బా
అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 15 ఆ
తితిత్లోని నీళుల్ అయిపోయిన తరువాత ఆమె
ఒక పొదకిర్ంద ఆ చినన్వాని పడవేసి 16 యీ
పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని,
వింటి వేతదూరము వెళిల్ అతని కెదురుగా
కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి
యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 17 దేవుడు ఆ
చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని
దూత ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచిహాగరూ
నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ
చినన్వాడునన్ చోట దేవుడు వాని సవ్రము విని
యునాన్డు; 18 నీవు లేచి ఆ చినన్వాని
లేవనెతిత్ నీ చేత పటుట్కొనుము; వానిని
గొపప్ జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 19

మరియు దేవుడు ఆమె కనున్లు తెరచినందున
ఆమె నీళల్ ఊట చూచి వెళిల్ ఆ తితిత్ని
నీళల్తో నింపి చినన్వానికి తార్గనిచెచ్ను.
20 దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను.
అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ అరణయ్ములో
కాపురముండి విలుకాడాయెను. 21 అతడు పారాను
అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్
ఐగుపుత్దేశమునుండి ఒక సీత్ర్ని తెచిచ్

అతనికి పెండిల్చేసెను. 22 ఆ కాలమందు
అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును
అబార్హాముతో మాటలాడినీవు చేయు
పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు
తోడైయునాన్డు గనుక. 23 నీవు ననెన్ౖనను నా
పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు
చేసిన ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు
పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని
దేవుని పేరట ఇకక్డ నాతో పర్మాణము
చేయుమని చెపెప్ను. 24 అందుకు అబార్హాము
పర్మాణము చేసెదననెను. 25 అబీమెలెకు
దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్
బావివిషయమై అబార్హాము అబీమెలెకును
ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు
చేసిరో నేనెరుగను; 26 నీవును నాతో
చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి
వినలేదని చెపప్గా. 27 అబార్హాము
గొఱఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి
అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ ఒక
నిబంధన చేసికొనిరి. 28 తరువాత అబార్హాము
తన గొఱెఱ్ల మందలో నుండి యేడు
పెంటిపిలల్లను వేరుగా నుంచెను గనుక 29

అబీమెలెకు అబార్హాముతోనీవు వేరుగా ఉంచిన
యీ యేడు గొఱెఱ్ పిలల్లు ఎందుకని
యడిగెను. అందు కతడు 30 నేనే యీ బావిని
తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా
ఈ యేడు గొఱెఱ్ పిలల్లను నీవు నాచేత
పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 31 అకక్డ
వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము
చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరెష్బా
అనబడెను. 32 బెయేరెష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక
నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు లేచి
తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల
దేశమునకు తిరిగి వెళెల్ను. 33 అబార్హాము
బెయేరెష్బాలో ఒక పిచుల వృకష్మునాటి
అకక్డ నితయ్దేవుడైన యెహోవా పేరట
పార్రథ్నచేసెను. 34 అబార్హాము
ఫిలిషీత్యుల దేశములో అనేక దినములు
పరదేశిగా నుండెను.

ఆ సంగతులు జరిగినతరువాత దేవుడు
అబార్హామును పరిశోధించెను.
ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని

పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 2

అపుప్డాయననీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని,
అనగా నీవు పేర్మించు ఇసాస్కును తీసికొని
మోరీయా దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ నేను నీతో
చెపప్బోవు పరవ్తములలో ఒకదానిమీద
దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను. 3

తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన
గాడిదకు గంత కటిట్ తన పనివారిలో ఇదద్రిని
తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని
దహనబలికొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు
తనతో చెపిప్న చోటికి వెళెల్ను. 4 మూడవ
నాడు అబార్హాము కనున్లెతిత్ దూరమునుండి
ఆ చోటు చూచి 5 తన పని వారితోమీరు గాడిదతో
ఇకక్డనే ఉండుడి; నేనును ఈ చినన్వాడును
అకక్డికి వెళిల్ (దేవునికి) మొర్కిక్ మరల
మీయొదద్కు వచెచ్దమని చెపిప్ 6 దహనబలికి
కటెట్లు తీసికొని తన కుమారుడగు ఇసాస్కుమీద
పెటిట్ తనచేతితో నిపుప్ను కతిత్ని
పటుట్కొని పోయెను. వారిదద్రు కూడి
వెళుల్చుండగా 7 ఇసాస్కు తన తండిర్యైన
అబార్హాముతో నా తండీర్ అని పిలిచెను;
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అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను.
అపుప్డతడు నిపుప్ను కటెట్లును ఉనన్విగాని
దహనబలికి గొరెర్పిలల్ ఏది అని అడుగగా 8

అబార్హాము నాకుమా రుడా, దేవుడే దహనబలికి
గొరెర్పిలల్ను చూచుకొనునని చెపెప్ను. 9

ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళిల్ దేవుడు
అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు
అబార్హాము అకక్డ బలి పీఠమును కటిట్
కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు
ఇసాస్కును బంధించి ఆ పీఠముపైనునన్
కటెట్లమీద ఉంచెను. 10 అపుప్డు
అబార్హాము తన కుమారుని వధించుటకు తన
చెయియ్ చాపి కతిత్ పటుట్కొనగా 11

యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా
అబార్హామా అని అతని పిలి చెను;
అందుకతడుచితత్ము పర్భువా అనెను. 12

అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వాని మీద చెయియ్
వేయకుము; అతని నేమియు చేయకుము; నీకు
ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్
వెనుతీయ లేదుగనుక నీవు దేవునికి
భయపడువాడవని యిందువలన నాకు
కనబడుచునన్దనెను. 13 అపుప్డు అబార్హాము
కనున్ లెతిత్ చూడగా పొదలో
కొముమ్లుతగులుకొనియునన్ ఒక పొటేట్లు
వెనుక తటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళిల్
ఆ పొటేట్లును పటుట్కొని తన కుమారునికి
మారుగా పెటిట్ దహన 14 అబార్హాము ఆ
చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను.
అందుచేత యెహోవా పరవ్తము మీద
చూచుకొనును అని నేటి వరకు చెపప్బడును. 15

యెహోవా దూత రెండవ మారు పరలోకమునుండి
అబార్హామును పిలిచి యిటల్నెను 16 నీవు నీకు
ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్
వెనుకతీయక యీ కారయ్ము చేసినందున 17 నేను
నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నకష్తర్ములవలెను
సముదర్తీరమందలి యిసుకవలెను నీ సంతానమును
నిశచ్యముగా విసత్రింప చేసెదను; నీ సంతతి
వారు తమ శతుర్వుల గవిని
సావ్ధీనపరచుకొందురు. 18 మరియు నీవు నా మాట
వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ
సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని
పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా
సెలవిచెచ్న నెను. 19 తరువాత అబార్హాము తన
పనివారి యొదద్కు తిరిగి రాగా వారు లేచి
అందరును కలిసి బెయేరెష్బాకు వెళిల్రి.
అబార్హాము బెయేరెష్బాలో నివసించెను.
20 ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు
తెలుపబడినదేమనగామిలాక్ అను ఆమెయు నీ
సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 21

వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన
ఊజు, ఇతని తముమ్డైన బూజు, అరాము
తండిర్యైన కెమూయేలు, 22 కెసెదు, హజో,
షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూ యేలు.
బెతూయేలు రిబాక్ను కనెను. 23 ఆ
యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము
సహోదరుడగు నాహోరునకు కనెను. 24 మరియు
రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును,
గహమును తహషును మయకాను కనెను.

శారా జీవించిన కాలము, అనగా శారా
బర్దికినయేండుల్ నూట ఇరువది
యేడు. 2 శారా కనాను దేశమందలి

హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను;
అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము

అంగలారుచ్టకును ఆమెను గూరిచ్
యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 3 తరువాత
అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్
యెదుటనుండి లేచి హేతు కుమారులను చూచి 4 మీ
మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను
ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా భారయ్ నా
కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతి
పెటుట్టకు మీ తావున నా కొక శమ్శానభూమిని
సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగ 5 హేతు
కుమారులు అయాయ్ మా మాట వినుము. నీవు మా
మధయ్ను మహారాజవై యునాన్వు; 6 మా
శమ్శాన భూములలో అతి శేర్షట్మైన
దానియందు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను
పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ
భారయ్ను పాతి పెటుట్నటుల్ మాలో తన
శమ్శానభూమి ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును
లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 7

అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన
హేతు కుమారులకు సాగిలపడి 8 మృతిబొందిన నా
భారయ్ను నా యెదుట ఉండకుండ నేను పాతి
పెటుట్ట మీకిషట్మైతే నా మాట వినుడి. 9

సోహరు కుమారుడైన ఎఫోర్ను తన పొలము
చివరను తనకు కలిగియునన్ మకేప్లా గుహను
నాకిచుచ్నటుల్ నా పకష్ముగా అతనితో
మనవిచేయుడి. మీ మధయ్ను శమ్శాన భూమిగా
నుండుటకు నిండు వెలకు అతడు దానిని నాకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెనని వారితో
చెపెప్ను. 10 అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు
కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను.
హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని
పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు
వినబడు నటుల్ అబార్హాముతో చెపిప్న
పర్తయ్తత్రమేదనగా 11 అయాయ్ అటుల్
కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును
నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను
నీకిచుచ్ చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది
నీకిచుచ్చునాన్ను; మృతిబొందిన నీ భారయ్ను
పాతి పెటుట్ మనెన 12 అపుప్డు అబార్హాము
ఆ దేశపు పర్జల యెదుట సాగిలపడి 13 సరేకాని
నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల
యిచెచ్దను; అది నాయొదద్ పుచుచ్
కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతి
పెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు నటుల్
ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 14 అందుకు ఎఫోర్ను
అయాయ్ నా మాట వినుము; ఆ భూమి నాలుగు
వందల తులముల వెండి చేయును; 15 నాకు నీకు అది
యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను
పాతిపెటుట్మని అబార్హామున
కుతత్రమిచెచ్ను; 16 అబార్హాము ఎఫోర్ను
మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు
వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా
వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగు వందల తులముల
వెండి అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 17

ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా
యందలి ఎఫోర్ను పొలము, అనగా ఆ పొలమును
దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటి
లోనునన్ ఆ పొలము చెటల్నిన్యు, 18 అతని
ఊరి గవిని పర్వేశించు వారందరిలో హేతు
కుమారుల యెదుట అబార్హామునకు
సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 19 ఆ
తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో
హెబోర్నను మమేర్యెదుట నునన్ మకేప్లా
పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను
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పాతిపెటెట్ను. 20 ఆ పొలమును దానిలోనునన్
గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానముకొరకు
అబార్ హామునకు సావ్సథ్య్ముగా
సిథ్రపరచబడెను.

అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన
వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్
విషయములలోను యెహోవా

అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 2 అపుప్డు
అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును
ఏలుచుండిన తన యింటి పెదద్ దాసునితో నీ
చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 3 నేను
ఎవరి మధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల
కుమారెత్లలో ఒక దానిని నా కుమారునికి
పెండిల్చేయక 4 నా సవ్దేశమందునన్ నా
బంధువులయొదద్కు వెళిల్ ఇసాస్కను నా
కుమారునికి భారయ్ను తెచుచ్నటుల్
ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్
దేవుడు నైన యెహోవా తోడని నీ చేత
పర్మాణము చేయిం చెదననెను. 5 ఆ దాసుడు ఈ
దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ
సీత్ర్ ఇషట్పడని యెడల నీవు బయలుదేరి
వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని
తీసికొని పోవలెనా అని అడుగగా 6 అబార్హాము
అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు
సుమీ. 7 నా తండిర్ యింటనుండియు నేను
పుటిట్న దేశము నుండియు ననున్ తెచిచ్
నాతో మాటలాడినీ సంతానమునకు ఈ దేశము
నిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న
పరలోకపు దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు
ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా
కుమారునికి భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 8

అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సీత్ర్
ఇషట్పడని యెడల ఈ పర్మాణము నుండి విడుదల
పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి
తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 9 ఆ
దాసుడు తన యజమానుడగు అబార్హాము
తొడకిర్ంద తన చెయియ్ పెటిట్ యీ సంగతి
విషయమై పర్మాణము చేసెను. 10 అతడు తన
యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన
యజమానుని ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా
విధములగు వసుత్వులను తీసికొని పోయెను.
అతడు లేచి అరామన్హరాయిము లోనునన్
నాహోరు పటట్ణ 11 సాయంకాలమందు సీత్ర్లు
నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి
బయటనునన్ నీళల్బావియొదద్ తన ఒంటెలను
మోక రింపచేసి యిటల్నెను 12 నా
యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన
యెహోవా, నేను వచిచ్న కారయ్మును తవ్రలో
సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద
అనుగర్హము చూపుము. 13 చితత్ గించుము, నేను
ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచు చునాన్ను; ఈ
ఊరివారి పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు
వచుచ్చునాన్రు. 14 కాబటిట్ నేను
తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని
నేను చెపప్గానీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును
నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో
ఆమెయే నీ సేవకుడైన ఇసాస్కుకొరకు నీవు
నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా
యజమానునిమీద అనుగర్హము చూపితివని
తెలిసికొందు ననెను. 15 అతడు మాటలాడుట
చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన
నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన
బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము

మీద పెటుట్కొనివచెచ్ను. 16 ఆ చినన్ది
మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును
ఆమెను కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి
దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొనియెకిక్
రాగా 17 ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు
పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము
దయచేసి ననున్ తార్గ నిమమ్ని అడిగెను. 18

అందుకామె అయాయ్ తార్గు మని చెపిప్
తవ్రగా తన కడవను చేతిమీదికి దించుకొని
అతనికి దాహమిచెచ్ను. 19 మరియు ఆమె అతనికి
దాహ మిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు
తార్గుమటుట్కు వాటికిని నీళుల్
చేదిపోయుదునని చెపిప్ 20 తవ్రగా గాడిలో
తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి
పరుగెతుత్ కొని పోయి అతని ఒంటెలనిన్టికి
నీళుల్ చేదిపోసెను. 21 ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను
తేరి చూచి తన పర్యాణమును యెహోవా
సఫలముచేసెనో లేదో తెలిసికొనవ లెనని ఊర
కుండెను. 22 ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ
మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల బంగారపు
ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమె చేతులకు పది తులముల
ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను తీసి 23

నీవు ఎవరి కుమారెత్వు? దయచేసి నాతో
చెపుప్ము; నీ తండిర్ యింట మేము ఈ రాతిర్
బసచేయుటకు సథ్లమునన్దా అని అడిగెను. 24

అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన
కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్ననెను. 25

మరియు ఆమె మా యొదద్ చాలా గడిడ్యు
మేతయు రాతిర్ బసచేయుటకు సథ్లమును ఉనన్
వనగా 26 ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి
యెహోవాకు మొర్కిక్ 27 అబార్హామను నా
యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా
సుత్తింపబడునుగాక; ఆయన నా యజమానునికి తన
కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను
తోర్వలో నుండగానే యెహోవా నా యజవ 28

అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ
మాటలు తన తలిల్ యింటి వారికి తెలిపెను. 29

రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను.
అపుప్డు లాబాను ఆ బావిదగగ్ర వెలు పటనునన్
ఆ మనుషుయ్ని యొదద్కు పరుగెతిత్కొని
పోయెను. 30 అతడు ఆ ముకుక్ కమిమ్ని తన
సహోదరి చేతులనునన్ ఆ కడియములను చూచి ఆ
మనుషుయ్డు ఈలాగు నాతో మాటలాడెనని తన
సహోదరియైన రిబాక్ చెపిప్న మాటలు విని ఆ
మనుషుయ్ని యొదద్కు వచె 31 లాబాను
యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడిన వాడా,
లోపలికి రముమ్; నీవు బయట నిలువనేల?
ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము
చేయించితిననెను. 32 ఆ మనుషుయ్డు ఇంటికి
వచిచ్ నపుప్డు లాబాను ఒంటెల గంతలు విపిప్
ఒంటెలకు గడిడ్యు మేతయు కాళుల్ కడుగు
కొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నునన్వారికిని
నీళుల్ ఇచిచ్ 33 అతనికి భోజనము
పెటిట్ంచెను గాని అతడునేను వచిచ్న
పనిచెపప్క మునుపు భోజనము చేయననగా లాబాను
చెపుప్మనెను. 34 అంతట అతడిటల్నెనునేను
అబార్హాము దాసుడను, 35 యెహోవా నా
యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు
గొపప్వాడాయెను; అతనికి గోఁరెలను గొడల్ను
వెండి బంగారములను దాస దాసీ జనమును
ఒంటెలను గాడిదలను దయచేసెను. 36 నా
యజమానుని భారయ్యైన శారా
వృదాధ్పయ్ములో నా యజ మానునికి కుమారుని
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కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది
యావతుత్ను అతనికిచిచ్ యునాన్డు; 37

మరియు నా యజమానుడు ననున్ చూచి నేను ఎవరి
దేశమందు నివసించుచునాన్నో ఆ కనానీయుల
పిలల్లలో ఒక పిలల్ను నా కుమారునికి
పెండిల్చేయవదుద్. 38 అయితే నా తండిర్
యింటికిని నా వంశసుథ్ల యొదద్కును వెళిల్
నా కుమారునికి పెండిల్ చేయుటకు ఒక పిలల్ను
తీసి కొని రావలెనని నాచేత పర్మా ణము
చేయించెను. 39 అపుప్డు నేను నా
యజమానునితో ఆ సీత్ర్ నావెంట రాదేమో
అని చెపిప్నందుకు 40 అతడు ఎవని సనిన్ధిలో
నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ
తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును
గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్
యింటనుండి నా కుమారు 41 నీవు నా
వంశసుథ్లయొదద్కు వెళిల్తివా యీ
పర్మాణము విషయములో ఇక నీకు బాధయ్త
ఉండదు, వారు ఆమెను ఇయయ్నియెడలకూడ ఈ
పర్మాణము విషయములో నీకు బాధయ్త
ఉండదని చెపెప్ను. 42 నేను నేడు ఆ బావి
యొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా
యజమానుని దేవుడవైన యెహోవా, నా
పర్యాణ మును నీవు సఫలము చేసిన యెడల 43

నేను ఈ నీళల్ బావియొదద్ నిలిచియుండగా
నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచిచ్న చినన్దానితో
నేనునీవు దయచేసి నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము
ననున్ తార్గనిమమ్ని చెపుప్ నపుప్డు 44

నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని
యెవతె చెపుప్నో ఆమెయే నా యజమానుని
కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై
యుండును గాకని మనవిచేసికొంటిని. 45 నేను నా
హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపక
ముందే రిబాక్ భుజముమీద తన కడవను
పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి
నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డునాకు
దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 46 ఆమె
తవ్రగా తన కడవను దించితార్గుము, నీ
ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని చెపెప్ను
గనుక నేను తార్గితిని; ఆమె ఒంటెలకును నీళుల్
పెటెట్ను. 47 అపుప్డు నేను నీవు
ఎవరికుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్
నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు
కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నే నామె
ముకుక్కు కమిమ్యును ఆమె చేతుల 48 నా
తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను
నా యజమానుని దేవుడైన యెహోవాను
సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా
యజమానుని యొకక్ సహోదరుని కుమారెత్ను
అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన
మారగ్మందు ననున్ నడి పించెను. 49 కాబటిట్
నా యజమానునియెడల మీరు దయను నమమ్కమును
కనుపరచినయెడల అదియైనను నాకు
తెలియచెపుప్డి, లేనియెడల అదియైనను
తెలియ చెపుప్డి; అపుప్డు నేనెటు పోవలెనో
అటు పోయెదననగా 50 లాబానును
బెతూయేలునుఇది యెహోవావలన కలిగిన
కారయ్ము; మేమైతే అవునని గాని కాదనిగాని
చెపప్ జాలము; 51 ఇదిగో రిబాక్ నీ యెదుట
నునన్ది, ఆమెను తీసికొని పొముమ్;
యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము ఈమె నీ
యజమానుని కుమారునికి భారయ్ అగునుగాకని
ఉతత్ర మిచిచ్రి. 52 అబార్హాము సేవకుడు

వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ
నమసాక్రము చేసెను. 53 తరువాత ఆ సేవకుడు
వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్ర్ ములను
తీసి రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె
సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు
ఇచెచ్ను. 54 అతడును అతనితోకూడనునన్
మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని
అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున
వారు లేచి నపుప్డు అతడునా యజమానుని
యొదద్కు ననున్ పంపించుడని 55 ఆమె సహో
దరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని
పదిదినములైనను మాయొదద్ ఉండ నిముమ్, ఆ
తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ ననిరి. 56

అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును
సఫలము చేసెను గనుక నాకు తడవు కానీయక ననున్
పంపించుడి, నా యజమానుని యొదద్కు
వెళెల్దనని చెపిప్ నపుప్డు 57 వారు ఆ చినన్
దానిని పిలిచి, ఆమె యేమనునో
తెలిసికొందమని చెపుప్కొని 58 రిబాక్ను
పిలిచి ఈ మనుషుయ్నితో కూడ వెళెల్దవా అని
ఆమె నడిగినపుప్డు వెళెల్దననెను. 59

కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను
ఆమె దాదిని అబార్హాము సేవకుని అతనితో
వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 60

వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేల వేలకు
తలిల్ వగుదువు గాక, నీ సంతతివారు తమ పగవారి
గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను
దీవింపగా 61 రిబాక్యు ఆమె పని కతెత్లును
లేచి ఒంటెల నెకిక్ ఆ మనుషుయ్ని
వెంబడివెళిల్రి. అటుల్ ఆ సేవకుడు రిబాక్ను
తోడుకొని పోయెను. 62 ఇసాస్కు బెయేర్
లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ
దేశమందు కాపురముండెను. 63 సాయంకాలమున
ఇసాస్కు పొలములో ధాయ్నింప బయలువెళిల్
కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఒంటెలు
వచుచ్చుండెను, 64 రిబాక్ కనున్ లెతిత్
ఇసాస్కును చూచి ఒంటెమీద నుండి దిగి 65 మనల
నెదురొక్నుటకు పొలములో నడుచుచునన్ ఆ
మనుషుయ్ డెవరని దాసుని నడుగగా అతడుఇతడు
నా యజమాను డని చెపెప్ను గనుక ఆమె ముసుకు
వేసికొనెను. 66 అపుప్డా దాసుడు తాను చేసిన
కారయ్ములనిన్యు ఇసాస్కుతో వివరించి
చెపెప్ను. 67 ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా
గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొని పోయెను.
అటుల్ అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె
అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను
పేర్మించెను. అపుప్డు ఇసాస్కు తన తలిల్
విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను.

అబార్హాము మరల ఒక సీత్ర్ని
వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు
కెతూరా. 2 ఆమె అతనికి జిమార్ను,

యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు,
షూవహు అనువారిని కనెను. 3 యొకాష్ను షేబను
దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు
లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు.
4 ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా
అనువారు ఆ మిదాయ్ను సంతతివారు. 5 వీరందరు
కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు
కలిగినది యావతుత్ ఇసాస్కు కిచెచ్ను. 6

అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు
బహుమానము లిచిచ్, తాను సజీవుడై యుండగానే
తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి
తూరుప్తటుట్గా తూరుప్ దేశమునకు వారిని
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పంపివేసెను. 7 అబార్హాము బర్దికిన
సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 8

అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్ మునకు
వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున
పార్ణమువిడిచి మృతిబొంది తన
పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 9

హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను
పొలమందలి మకేప్లా గుహలో అతని కుమారులగు
ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని
పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది.
10 అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన
పొలములోనే అబార్హామును అతని
భారయ్యైన శారాయును పాతి పెటట్బడిరి.
11 అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు
అతని కుమారుడగు ఇసాస్కును ఆశీరవ్ దించెను;
అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర్ లహాయిరోయి
దగగ్ర కాపురముండెను. 12 ఐగుపీత్యురాలును
శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన
అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్ యేలు
వంశావళి యిదే. 13 ఇషామ్యేలు
జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు
అదబ్యేలు మిబాశ్ము 14 మిషామ్
దూమానమశాశ్ 15 హదరు తేమా యెతూరు
నాపీషు కెదెమా 16 ఇవి వారి వారి వంశావళుల
పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న
ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి
వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను
ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే,
వారివారి జనముల పర్కారము వారు
పండెర్ండుగురు రాజులు. 17 ఇషామ్యేలు
బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది యేడు.
అపుప్డతడు పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన
పితరుల యొదద్కు చేరచ్బడెను. 18 వారు
అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా
మొదలుకొని ఐగుపుత్ ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివ
సించువారు అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట
నివాస మేరప్రచుకొనెను. 19 అబార్హాము
కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళియిదే.
అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను. 20 ఇసాస్కు
పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన
బెతూయేలు కుమారెత్యును సిరియావాడైన
లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను
పెండిల్చేసికొనన్పుప్డు నలుబది
సంవతస్రములవాడు. 21 ఇసాస్కు భారయ్
గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై
యెహోవాను వేడుకొనెను. యెహోవా అతని
పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్ యైన
రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 22 ఆమె గరభ్ములో
శిశువులు ఒకనితో నొకడు పెనుగులాడిరి గనుక
ఆమె ఈలాగైతే నేను బర్దుకుట యెందుకని
అనుకొని యీ విషయమై యెహోవాను అడుగ
వెళెల్ను. అపుప్డు యెహోవా ఆమెతో
నిటల్నెను 23 రెండు జనములు నీ గరభ్ములో
కలవు.రెండు జనపదములు నీ కడుపులోనుండి
పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదముకంటె
ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. పెదద్వాడు
చినన్వానికి దాసుడగును అనెను. 24 ఆమె
పర్సూతి కావలసిన దినములు నిండినపుప్డు ఆమె
గరభ్మందు కవలవారు ఉండిరి. 25 మొదటివాడు
ఎరర్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని
ఒళల్ంతయు రోమ వసత్ర్మువలె నుండెను గనుక
అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 26 తరువాత
అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్ నపుప్డు అతని

చెయియ్ ఏశావు మడిమెను పటుట్కొని
యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు
పెటట్ బడెను. ఆమె వారిని కనినపుప్డు
ఇసాస్కు అరువదియేండల్వాడు. 27 ఆ
చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు
వేటాడుటయందు నేరప్రియై అరణయ్వాసిగా
నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో
నివసించుచుండెను. 28 ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న
వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని
పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మిం
చెను. 29 ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము
వండుకొను చుండగా ఏశావు అలసినవాడై
పొలములోనుండి వచిచ్ 30 నేను
అలసియునాన్ను; ఆ యెఱఱ్యెఱఱ్గా నునన్
దానిలో కొంచెము దయచేసి నాకు పెటుట్మని
అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము
అనబడెను. 31 అందుకు యాకోబునీ
జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 32

ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా
జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 33 యాకోబు
నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు
యాకోబుతో పర్మాణముచేసి అతనికి
జేయ్షఠ్తవ్మును అమి◌్మవేయగా 34

యాకోబు ఆహార మును చికుక్డుకాయల
వంటకమును ఏశావు కిచెచ్ను; అతడు తిని తార్గి
లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన
జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను.

అబార్హాము దినములలో వచిచ్న
మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ
దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు

గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన
అబీమెలెకు నొదద్కు వెళెల్ను. 2 అకక్డ
యెహోవా అతనికి పర్తయ్కష్మైనీవు
ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో చెపుప్
దేశమందు నివసించుము. 3 ఈ దేశమందు
పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి
నినున్ ఆశీరవ్ దించెదను; 4 ఏలయనగా నీకును నీ
సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ
తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన
పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ
నకష్తర్ములవలె నీ సంతానమును
విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ
సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన
సమసత్ భూలోకములోని సమసత్ జనులు
ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 5 ఏలయనగా అబార్హాము
నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను
నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని
చెపెప్ను. 6 ఇసాస్కు గెరారులో నివసించెను.
7 ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి
ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు అతడుఆమె నా
సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్
చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు ఆమె
నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన
భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 8 అకక్డ
అతడు చాలా దినము లుండిన తరువాత
ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు కిటికీలో
నుండి చూచినపుప్డు ఇసాస్కు తన భారయ్యైన
రిబాక్తో సరసమాడుట కనబడెను. 9 అపుప్డు
అబీమెలెకు ఇసాస్కును పిలిపించిఇదిగో ఆమె నీ
భారయ్యేఆమె నా సహోదరి అని యేల
చెపిప్తివని అడుగగా ఇసాస్కుఆమెను బటిట్
నేను చనిపోవుదు నేమో అనుకొంటినని అతనితో
చెపెప్ను. 10 అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు
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చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో ఎవడైన
ఆమెతో నిరభ్యముగా శయ నించవచుచ్నే.
అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము
తెచిచ్పెటుట్ వాడవుగదా అనెను. 11

అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని
భారయ్ జోలికైనను వెళుల్ వాడు
నిశచ్యముగా మరణశికష్ పొందునని తన పర్జల
కందరికి ఆజాఞ్పింపగా 12 ఇసాస్కు ఆ
దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ
సంవతస్రము నూరంతలు ఫలము పొందెను.
యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ
మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 13 అతడు
మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మ కర్మముగా
అభివృదిధ్ పొందుచు వచెచ్ను. 14 అతనికి
గోఁరె ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు
గొపప్ సమూహ మును కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు
అతనియందు అసూయ పడిరి. 15 అతని
తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని
తండిర్ దాసులు తర్వివ్న బావులనిన్టిని
ఫిలిషీత్యులు మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 16

అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు
గనుక మాయొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని
ఇసాస్ కుతో చెపప్గా 17 ఇసాస్కు
అకక్డనుండి వెళిల్ గెరారు లోయలో గుడారము
వేసికొని అకక్డ నివసించెను. 18 అపుప్డు తన
తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో
తర్వివ్న నీళల్ బావులు ఇసాస్కు తిరిగి
తర్వివ్ంచెను; ఏలయనగా అబార్ హాము
మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిషీత్యులు వాటిని
పూడిచ్వేసిరి. అతడు తన తండిర్ వాటికీ
పెటిట్న పేరుల్ చొపుప్న తిరిగి వాటికీ
పేరుల్ పెటెట్ను. 19 మరియు ఇసాస్కు
దాసులు ఆ లోయలో తర్వవ్గా జెలలుగల
నీళల్బావి దొరికెను. 20 అపుప్డు గెరారు
కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు
మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు తనతో
కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు
పెటెట్ను. 21 వారు మరియొక బావి
తర్వివ్నపుప్డు దానికొరకును జగడమాడిరి
గనుక దానికి శితాన్ అను పేరు పెటెట్ను. 22

అతడు అకక్డనుండి వెళిల్ మరియొక బావి
తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై వారు జగడ
మాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు
ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక యీ దేశమంద
అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు
అని పేరు పెటెట్ను. 23 అకక్డనుండి అతడు
బెయేరెష్బాకు వెళెల్ను. 24 ఆ రాతిర్యే
యెహోవా అతనికి పర్తయ్కష్మైనేను నీ
తండిర్యైన అబార్హాము దేవుడను, నేను నీకు
తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా
దాసుడైన అబార్హామును బటిట్ నినున్
ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును
విసత్రింపచేసెదనని చెపెప్ను. 25 అకక్డ
అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా
నామమున పార్రథ్నచేసి అకక్డ తన గుడారము
వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి
తర్వివ్రి. 26 అంతట అబీమెలెకును అతని
సేన్హితుడైన అహుజతును అతని
సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి
అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 27 ఇసాస్కు మీరు
నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్
పంపివేసిన తరువాత ఎందునిమితత్ము నా
యొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 28

వారు నిశచ్ యముగా యెహోవా నీకు
తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక మనకు, అనగా
మాకును నీకును మధయ్ నొక
పర్మాణముండవలెననియు 29 మేము నినున్
ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక
నినున్ సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక
నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో
నిబంధనచేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి;
ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము
పొందినవాడవనిరి. 30 అతడు వారికి
విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్
కొనిరి. 31 తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి
ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; తరువాత
ఇసాస్కు వారిని సాగ నంపగా వారు అతని
యొదద్నుండి సమాధానముగా వెళిల్రి. 32 ఆ
దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము
తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి
తెలియచేసిమాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి
గనుక 33 దానికి షేబ అను పేరు పెటెట్ను.
కాబటిట్ నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు
బెయేరెష్బా. 34 ఏశావు నలువది
సంవతస్రములవాడైనపుప్డు హితీత్యు డైన
బేయేరీ కుమారెత్యగు యహూదీతును
హితీత్యు డైన ఏలోను కుమారెత్యగు
బాశెమతును పెండిల్చేసి కొనెను. 35 వీరు
ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన
కలుగజేసిరి.

ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు
మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన
పెదద్ కుమారుడైన ఏశావుతో నా

కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడుచితత్ము
నాయనా అని అతనితో ననెను. 2 అపుప్డు
ఇసాస్కుఇదిగో నేను వృదుధ్డను, నా మరణదినము
నాకు తెలి యదు. 3 కాబటిట్ నీవు దయచేసి నీ
ఆయుధములైన నీ అంబుల పొదిని నీ విలుల్ను
తీసికొని అడవికి పోయి నాకొరకు వేటాడి
మాంసము తెముమ్. 4 నేను చావక మునుపు నినున్
నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల
భోజయ్ములను సిదధ్పరచి నేను తినుటకై
నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 5 ఇసాస్కు
తన కుమా రుడగు ఏశావుతో ఇటుల్
చెపుప్చుండగా రిబాక్ వినుచుండెను. ఏశావు
వేటాడి మాంసము తెచుచ్టకు అడవికి
వెళెల్ను. 6 అపుప్డు రిబాక్ తన కుమారుడగు
యాకోబును చూచి ఇదిగో నీ తండిర్ నీ
అనన్యైన ఏశావుతో 7 మృతి బొందకమునుపు
నేను తిని యెహోవా సనిన్ధిని నినున్
ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకొరకు మాంసము తెచిచ్
నాకు రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్ పరచుమని
చెపప్గా వింటిని. 8 కాబటిట్ నా కుమారుడా,
నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్
చేయుము. 9 నీవు మందకు వెళిల్ రెండు మంచి
మేక పిలల్లను అకక్డనుండి నాయొదద్కు
తెముమ్. వాటితో నీ తండిర్ కిషట్మైన
రుచిగల భోజయ్ములను అతనికి చేసెదను. 10 నీ
తండిర్ మృతిబొందక ముందు అతడు వాటిని తిని
నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీవు వాటిని నీ
తండిర్ యొదద్కు తీసికొనిపోవలెననెను. 11

అందుకు యాకోబు నా సహోదరుడైన ఏశావు
రోమము గలవాడు, నేను నునన్నివాడను గదా. 12

ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవిచూచును, అపుప్డు
నేను అతని దృషిట్కి వంచకుడనుగా తోచినయెడల
నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్
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కొననని చెపెప్ను. 13 అయినను అతని తలిల్ నా
కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్నుగాక.
నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని
నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 14

అతడు వెళిల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు
తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని తండిర్
కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను
సిదధ్పరచెను. 15 మరియు తన జేయ్షఠ్
కుమారుడగు ఏశావునకు సొగసైన వసత్ర్ములు
ఇంట తన యొదద్ నుండెను గనుక 16 రిబాక్
వాటిని తీసి తన చినన్ కుమారుడగు యాకోబునకు
తొడిగించి ఆ మేకపిలల్ల చరమ్ములతో అతని
చేతులను అతని మెడమీద నునుపు భాగమును కపిప్
17 తాను సిదధ్పరచిన రుచిగల భోజయ్ములను
రొటెట్ను తన కుమారుడగు యాకోబు చేతి
కియయ్గా 18 అతడు తన తండిర్యొదద్కు
వచిచ్నా తండీర్, అని పిలువగా అతడుఏమి నా
కుమారుడా, నీ వెవరవని అడిగెను 19 అందుకు
యాకోబునేను ఏశావు అను నీ
జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో
చెపిప్నపర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు
ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచికూరుచ్ండి,
నేను వేటాడి తెచిచ్నదానిని తినువ 20

అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, ఇంత
శీఘర్ముగా అది నీ కెటుల్ దొరికెనని అడుగగా
అతడునీ దేవుడైన యెహోవా నా యెదుటికి
దాని రపిప్ంచుటచేతనే అని చెపెప్ను. 21

అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, నీవు ఏశా వను
నా కుమారుడవో కావో నేను నినున్ తడవి చూచె
దను దగగ్రకు రమమ్ని చెపెప్ను. 22 యాకోబు
తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దగగ్రకు
వచిచ్నపుప్డు అతడు అతని తడవి చూచి సవ్రము
యాకోబు సవ్రము గాని చేతులు ఏశావు చేతులే
అనెను. 23 యాకోబు చేతులు అతని అనన్యైన
ఏశావు చేతులవలె రోమము గలవైనందున ఇసాస్కు
అతనిని గురుతు పటట్లేక అతనిని దీవించి 24

ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా
యాకోబునేనే అనెను. 25 అంతట అతడు అది
నాయొదద్కు తెముమ్; నేను నినున్
దీవించునటుల్ నా కుమారుడు వేటాడి
తెచిచ్నది తిందు ననెను; అతడు
తెచిచ్నపుప్డు అతడు తినెను; దార్కాష్రసము
తేగా అతడు తార్గెను. 26 తరువాత అతని
తండిర్యైన ఇసాస్కు నా కుమారుడా,
దగగ్రకువచిచ్ ననున్ ముదుద్ పెటుట్
కొమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 27 అతడు
దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను.
అపుప్డతడు అతని వసత్ర్ములను వాసనచూచి
అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని
సువాసన యెహోవా దీవించిన చేని సువాసనవలె
నున 28 ఆకాశపుమంచును భూసారమును
విసాత్రమైన ధానయ్మును దార్కాష్రసమును
దేవుడు నీ కనుగర్హించుగాక 29 జనములు నీకు
దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ
బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్
పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు
శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు
దీవింపబడుదురుగాక 30 ఇసాస్కు యాకోబును
దీవించుటయైన తరువాత యాకోబు తన
తండిర్యైన ఇసాస్కు ఎదుటనుండి బయలు దేరి
వెళిల్న తకష్ణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు
వేటాడి వచెచ్ను. 31 అతడును రుచిగల
భోజయ్ములను సిదధ్పరచి తన

తండిర్యొదద్కు తెచిచ్నా తండీర్ ననున్
దీవించునటుల్ లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి
తెచిచ్నదాని తినుమని తన తండిర్తోననెను. 32

అతని తండిర్యైన ఇసాస్కునీ వెవర వని అతని
నడిగి నపుప్డు అతడునేను నీ కుమారుడను ఏశావు
అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడననగా 33 ఇసాస్కు
మికుక్ టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే
వేటాడిన భోజయ్ మును నాయొదద్కు
తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాకమునుపు నేను
వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా
దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 34

ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు
దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ నా
తండీర్, ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో
చెపెప్ను. 35 అతడునీ సహోదరుడు కపటోపాయ
ముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన
తీసికొనిపోయెను. 36 ఏశావు యాకోబు అను పేరు
అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ
రెండు మారులు మోస పుచెచ్ను. నా
జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు
వచిచ్ నాకు రావలసిన దీవెనను తీసికొనెనని
చెపిప్నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్
యుంచలేదా అని అడిగెను. 37 అందుకు ఇసాస్కు
ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని
బంధుజను లందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని;
ధానయ్మును దార్కాష్రస మును ఇచిచ్ అతని
పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చే¸ 38

ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే
ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, ననున్ కూడ
దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు
ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన
ఇసాస్కు 39 నీ నివాసము భూసారము లేకయు
పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు నుండును. 40

నీవు నీకతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి
దాసుడవగుదువు నీవు తిరుగులాడు చుండగా నీ
మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని
అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 41 తన తండిర్
యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు
అతనిమీద పగపటెట్ను. మరియు ఏశావునా
తండిర్ని గూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా
నునన్వి; అపుప్డు నా తముమ్డైన యాకోబును
చంపెదననుకొనెను. 42 రిబాక్ తన
పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్
వినినపుప్డు ఆమె తన చినన్ కుమారుడైన
యాకోబును పిలువనంపి అతనితో
ఇటల్నెనుఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్
చంపె దనని చెపిప్ నినున్ గూరిచ్ తనున్తాను
ఓదారుచ్కొను చునాన్డు. 43 కాబటిట్ నా
కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి
హారానులోనునన్ నా సహోదరుడగు లాబాను
నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్కోపము
చలాల్రువరకు 44 నీ అనన్ కోపము నీమీదనుండి
తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు
మరచువరకు లాబానునొదద్ కొనాన్ళుల్
ఉండుము; 45 అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్
పిలిపించె దను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని నేను
పోగొటుట్కొన నేల అనెను. 46 మరియు రిబాక్
ఇసాస్కుతోహేతు కుమారెత్లవలన నా
పార్ణము విసికినది. ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన
హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని
యాకోబు పెండిల్ చేసి కొనినయెడల నా
బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను.
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ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించినీవు
కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను
వివాహము చేసికొనకూడదు. 2 నీవు లేచి

పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన
బెతూయేలు ఇంటికి వెళిల్ అకక్డ నీ తలిల్
సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని
వివాహము చేసికొనుమని యతనికి ఆజాఞ్పించి
3 సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి
నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు సంతానాభి
వృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు
పరవాసివైన దేశ మును, అనగా దేవుడు
అబార్హామ 4 ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో
కూడ నీ సంతానమునకును అబార్హామునకు
అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయునుగాక
అని అతని దీవించి 5 యాకోబును పంపివేసెను.
అతడు పదద్న రాములోనునన్ సిరియావాడగు
బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల
తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన
లాబానునొదద్కు వెళెల్ను. 6 ఇసాస్కు
యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో
పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై అతని నకక్డికి
పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డునీవు కనాను
దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్
చేసికొనవదద్ని అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 7

యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని
పదద్నరామునకు వెళిల్ పోయెననియు ఏశావు
తెలిసికొని నపుప్డు, 8 ఇదిగాక కనాను
కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు
ఇషుట్రాండుర్ కారని ఏశావునకు
తెలిసినపుప్డు 9 ఏశావు ఇషామ్యేలు
నొదద్కు వెళిల్, తనకునన్ భారయ్లుగాక
అబార్హాము కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమా
రెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన
మహలతును కూడ పెండిల్ చేసికొనెను. 10

యాకోబు బెయేరెష్బానుండి బయలుదేరి
హారాను వైపు వెళుల్చు 11 ఒకచోట చేరి
పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్
నిలిచిపోయి, ఆ చోటి రాళల్లో ఒకటి తీసికొని
తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండు కొనెను.
12 అపుప్డతడు ఒక కలకనెను. అందులో ఒక
నిచెచ్న భూమిమీద నిలుపబడియుండెను; దాని
కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు
ఎకుక్చు దిగుచునుండిరి. 13 మరియు యెహోవా
దానికి పైగా నిలిచినేను నీ తండిర్యైన
అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన
యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని
నీకును నీ సంతానమునకును ఇచెచ్దను. 14 నీ
సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక
రేణువులవలెనగును; నీవు పడమటి తటుట్ను
తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపు తటుట్ను
దకిష్ణపు తటుట్ను వాయ్పించెదవు,
భూమియొకక్ వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను
నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 15

ఇదిగో నేను నీకు తోడై యుండి, నీవు వెళుల్
పర్తి సథ్లమందు నినున్ కాపాడుచు ఈ
దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను
నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్
విడువనని చెపప్గా 16 యాకోబు నిదర్
తెలిసినిశచ్యముగా యెహోవా ఈ
సథ్లమందునాన్డు; అది నాకు తెలియక
పోయెననుకొని 17 భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో
భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని
వేరొకటికాదు; 18 పరలోకపు గవిని ఇదే

అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు
లేచి తాను తలగడగా చేసికొనిన రాయితీసి
దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె
పోసెను. 19 మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు
బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ
ఊరి పేరు లూజు. 20 అపుప్డు యాకోబునేను
తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా
వచుచ్నటుల్ దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను
వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి,
21 తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు
వసత్ర్ములను నాకు దయచేసిన యెడల
యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 22 మరియు
సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని
మందిరమగును; మరియు నీవు నా కిచుచ్
యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు
చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ కొనెను.

యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల
దేశమునకు వెళెల్ను. 2 అతడు
చూచినపుప్డు పొలములో ఒక బావి

కనబడెను. అకక్డ దానియొదద్ గోఁరెల మందలు
మూడు పండుకొని యుండెను; కాపరులు మందలకు ఆ
బావి నీళుల్ పెటుట్దురు; ఒక పెదద్ రాయి ఆ
బావిమీద మూత 3 అకక్డికి మందలనిన్యు కూడి
వచుచ్ నపుప్డు బావిమీదనుండి ఆ రాతిని
పొరిల్ంచి, గొఱఱ్లకు నీళుల్ పెటిట్ తిరిగి
బావిమీది రాతిని దాని చోటనుంచుదురు. 4

యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీ
రెకక్డివారని అడుగగా వారుమేము హారానువార
మనిరి. 5 అతడునాహోరు కుమారుడగు లాబానును
మీ రెరుగుదురా అని వారినడుగగా వారు
ఎరుగుదుమనిరి. 6 మరియు అతడు అతడు
కేష్మముగా ఉనాన్డా అని అడుగగా
వారుకేష్మముగానే ఉనాన్డు; ఇదిగో అతని
కుమారెత్యైన రాహేలు గొఱఱ్లవెంట
వచుచ్చునన్దని చెపిప్రి. 7 అతడు ఇదిగో ఇంక
చాలా పొర్దుద్ ఉనన్ది, పశువులను పోగుచేయు
వేళకాలేదు, గొఱఱ్లకు నీళుల్ పెటిట్,
పోయి వాటిని మేపుడని చెపప్గా 8 వారుమంద
లనిన్యు పోగుకాకమునుపు అది మావలన కాదు,
తరువాత బావిమీదనుండి రాయి పొరిల్ంచుదురు;
అపుప్డే మేము గొఱఱ్లకు నీళుల్
పెటుట్దుమనిరి. 9 అతడు వారితో ఇంక
మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండిర్
గొఱఱ్ల మందను తోలుకొని వచెచ్ను; ఆమె
వాటిని మేపునది. 10 యాకోబు తన తలిల్
సహోదరుడైన లాబాను కుమారెత్యగు
రాహేలును, తన తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను
గొఱఱ్లను చూచినపుప్డు అతడు దగగ్రకు
వెళిల్ బావిమీదనుండి రాతిని పొరిల్ంచి తన
తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను గొఱఱ్లకు నీళుల్
పెటెట్ను. యాకోబు రాహేలును
ముదుద్పెటుట్కొని యెలుగెతిత్
యేడెచ్ను. 11 మరియు యాకోబు తాను ఆమె
తండిర్ బంధువుడనియు, 12 రిబాక్
కుమారుడనియు రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు
ఆమె పరుగెతిత్పోయి తన తండిర్తో
చెపెప్ను. 13 లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన
యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు అతనిని
ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని
కౌగలించి ముదుద్ పెటుట్కొని తన యింటికి
తోడుకొని పోయెను. అతడు ఈ సంగతులనిన్యు
లాబానుతో చెపెప్ను. 14 అపుప్డు లాబాను
నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై
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యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు
అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 15

లాబానునీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు
కొలువు చేసెదవా? నీకేమి జీతము కావలెనో
చెపుప్మని యాకోబు నడిగెను. 16 లాబాను
కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో
పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని పేరు
రాహేలు. 17 లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది;
రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై యుండెను. 18

యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్
కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము నీకు ఏడు
సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 19 అందుకు
లాబాను ఆమెను అనుయ్నికిచుచ్టకంటె
నీకిచుచ్ట మేలు; నాయొదద్ ఉండుమని
చెపప్గా 20 యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు
సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. అయినను అతడు
ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్
దినములుగా తోచెను. 21 తరువాత యాకోబునా
దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా
భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను
నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 22 లాబాను ఆ
సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్ల నందరిని
పోగుచేసి విందు చేయించి 23 రాతిర్ వేళ తన
కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు
తీసికొని పోగా యాకోబు ఆమెను కూడెను. 24

మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన
కుమారెత్యైన లేయాకు దాసిగా ఇచెచ్ను. 25

ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు
లాబానుతో నీవు నాకు చేసిన పని యేమిటి?
రాహేలు కోసమేగదా నీకు కొలువు చేసితిని?
ఎందుకు ననున్ మోసపుచిచ్తివనెను. 26 అందుకు
లాబానుపెదద్ దానికంటె ముందుగా చినన్ దాని
నిచుచ్ట మాదేశ మరాయ్దకాదు. 27 ఈమె
యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక
యేడు సంవతస్రములు నాకు కొలువు
చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ
నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 28 యాకోబు అలాగు
చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత
అతడు తన కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి
భారయ్గా ఇచెచ్ను. 29 మరియు లాబాను తన
దాసియగు బిలాహ్ను తన కుమారెత్యైన
రాహేలుకు దాసిగా ఇచెచ్ను. 30 యాకోబు
రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె
రాహేలును బహుగా పేర్మించి అతనికి
మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 31 లేయా
దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము
తెరిచెను, రాహేలు గొడార్లై యుండెను. 32

లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా
నా శర్మను చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి
ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి
రూబేను అను పేరు పెటెట్ను. 33 ఆమె మరల
గరభ్వతియై కుమారుని కనినేను
దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి యెహోవా
వినాన్డు గనుక ఇతనికూడ నాకు దయచేసె
ననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు
పెటెట్ను. 34 ఆమె మరల గరభ్వతియై
కుమారుని కనితుదకు ఈ సారి నా పెనిమిటి నాతో
హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు
కుమారులను కంటినను కొనెను. అందుచేత అతనికి
లేవి అను పేరు పెటెట్ను 35 ఆమె మరల
గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈ సారి
యెహోవాను సుత్తించెదననుకొని యూదా అను

పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు
ఉడిగెను.

రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు
కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు
అసూయపడి యాకోబుతో నాకు

గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను
చచెచ్దననెను. 2 యాకోబు కోపము రాహేలుమీద
రగులుకొనగా అతడునేను నీకు గరభ్ఫలమును
ఇయయ్క పోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా
అనెను. 3 అందుకామె నా దాసియైన బిలాహ్
ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా
కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమె వలన
నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 4 తన
దాసియైన బిలాహ్ను అతనికి భారయ్గా
ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 5 బిలాహ్
గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 6

అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు
తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని నాకు
కుమారుని దయ చేసెననుకొని అతనికి దాను అని
పేరు పెటెట్ను. 7 రాహేలు దాసియైన
బిలాహ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ
కుమారుని కనెను. 8 అపుప్డు రాహేలుదేవుని కృప
విషయమై నా అకక్తో పోరాడి
గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు
పెటెట్ను. 9 లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట
చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని
యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 10

లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు
కుమారుని కనగా 11 లేయా ఇది అదృషట్మేగదా
అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరుపెటెట్ను. 12

లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ
కుమారుని కనగా 13 లేయా నేను భాగయ్వంతురా
లనుసీత్ర్లు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా
అని అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 14

గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళిల్
పొలములో పుతర్దాత వృకష్పు పండుల్ చూచి
తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను.
అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్
దాతవృకష్పు పండల్లో కొనిన్ నాకు
దయచేయుమని లేయాతో అనగా 15 ఆమెనా
భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా
కుమారుని పుతర్దాత వృకష్పు పండల్ను
తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు
కాబటిట్ నీ కుమారుని పుతర్దాతవృకష్పు
పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో
శయనించునని చెపెప్ను. 16 సాయంకాలమందు
యాకోబు పొలము నుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా
అతనిని ఎదురొక్న బోయినీవు నా యొదద్కు
రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాతవృకష్పు
పండల్తో నినున్ కొంటినని చెపెప్ను.
కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో
శయనించెను. 17 దేవుడు లేయా మనవి వినెను
గనుక ఆమె గరభ్ వతియై యాకోబునకు అయిదవ
కుమారుని కనెను. 18 లేయా నేను నా పెనిమిటికి
నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు పర్తిఫలము
దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ ఖారు అను పేరు
పెటెట్ను. 19 లేయా మరల గరభ్వతియై
యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 20 అపుప్డు
లేయాదేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను;
నా పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను
కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము
చేయుననుకొని అతనికి జెబూలూను అను పేం 21 ఆ
తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా
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అను పేరు పెటెట్ను. 22 దేవుడు రాహేలును
జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె
గరభ్ము తెరిచెను. 23 అపుప్డామె
గరభ్వతియై కుమారుని కని దేవుడు నా నింద
తొలగించెననుకొనెను. 24 మరియు ఆమె--
యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు
దయచేయునుగాక అనుకొని అతనికి యోసేపు అను
పేరు పెటెట్ను. 25 రాహేలు యోసేపును కనిన
తరువాత యాకోబు లాబానుతోననున్
పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును
వెళెల్దను. 26 నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా
కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళెల్దను; వారి
కోసము నీకు కొలువు చేసితిని; నేను నీకు కొలువు
చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని
చెపెప్ను. 27 అందుకు లాబాను అతనితో నీ
కటాకష్ము నా మీదనునన్ యెడల నా మాట
వినుము; నినున్ బటిట్ యెహోవా ననున్
ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి
తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 28 మరియు అతడు
నీ జీత మింతయని నాతో సప్షట్ముగా
చెపుప్ము అది యిచెచ్దననెను. 29 అందుకు
యాకోబు అతని చూచినేను నీకెటుల్ కొలువు
చేసితినో నీ మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో
అది నీకు తెలియును; 30 నేను రాకమునుపు
నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా
అభివృదిధ్ పొందెను; నేను పాదముపెటిట్న
చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను;
నేను నా యింటి వారికొరకు ఎపుప్డు
సంపాదయ్ము చేసికొందు ననెను. 31 అపుప్డ
తడునేను నీకేమి ఇయయ్వలెనని యడిగి నందుకు
యాకోబునీవు నాకేమియు ఇయయ్వదుద్; నీవు
నాకొరకు ఈ విధముగా చేసినయెడల నేను తిరిగి
నీ మందను మేపి కాచెదను. 32 నేడు నేను నీ మంద
అంతటిలో నడచి చూచి పొడలైనను మచచ్లైనను
గల పర్తి గొఱఱ్ను, గొఱఱ్పిలల్లలో
నలల్ని పర్తిదానిని, మేకలలో మచచ్లైనను
పొడలైనను గలవాటిని వేరుపరచెదను; అటిట్వి
నాకు జీతమగును. 33 ఇకమీదట నాకు రావలసిన
జీతమును గూరిచ్ నీవు చూడవచిచ్ నపుప్డు నా
నాయ్యపర్వరత్నయే నాకు సాకష్య్మగును;
మేకలలో పొడలైనను మచచ్లైనను
లేనివనిన్యు, గొఱఱ్పిలల్లలో నలుపు
లేనివనిన్యు నా యొదద్నునన్యెడల నేను
దొంగిలితినని చెపప్వచుచ్ననెను. 34 అందుకు
లాబాను మంచిది, నీ మాటచొపుప్ననే కాని
మమ్నెను. 35 ఆ దినమున లాబాను చారయైనను
మచచ్ యైనను గల మేకపోతులను, పొడలైనను
మచచ్లైనను గల పెంటిమేకలనిన్టిని
కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని
గొఱఱ్పిలల్లలో నలల్వాటి ననిన్టిని
వేరుచేసి తన కుమారుల చేతి కపప్గించి 36

తనకును యాకోబునకును మధయ్ మూడు దినముల
పర్యాణమంత దూరము పెటెట్ను;
లాబానుయొకక్ మిగిలిన మందను యాకోబు మేపు
చుండెను. 37 యాకోబు చినారు జంగి సాలు అను
చెటల్ చువవ్లను తీసికొని ఆ చువవ్లలో
తెలల్చారలు కనబడునటుల్ అకక్డకక్డ వాటి
తొకక్లు ఒలిచి 38 మందలు నీళుల్ తార్గ
వచిచ్నపుప్డు అవి చూలు కటుట్టకు అతడు తాను
ఒలిచిన చువవ్లను మందలు తార్గుటకు వచుచ్
కాలువలలోను నీళల్గాళల్లోను వాటియెదుట
పెటట్గా 39 మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు
కటిట్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గల

పిలల్లను ఈనెను. 40 యాకోబు ఆ
గొఱఱ్పిలల్లను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి
తటుట్ను లాబాను మందలలో నలల్ని వాటి
తటుట్ను మందల ముఖములు తిర్పిప్ తన
మందలను లాబాను మందలతో నుంచక వాటిని
వేరుగా ఉంచెను. 41 మందలో బలమైనవి చూలు
కటిట్నపుప్డెలల్ను అవి ఆ చువవ్ల యెదుట
చూలు కటుట్నటుల్ యాకోబు మంద కనున్ల
యెదుట కాలువలలో ఆ చువవ్లు పెటెట్ను. 42

మంద బలహీనమైనపుప్డు పెటట్లేదు. అటుల్
బలహీనమైనవి లాబానుకును బలమైనవి
యాకోబునకును వచెచ్ను. 43 ఆ పర్కారము ఆ
మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది
విసాత్రమైన మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు
గాడిదలు గలవాడాయెను.

లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి
కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు
తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన

దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని
చెపుప్కొనిన మాటలు యాకోబు వినెను. 2

మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినపుప్డు అది
నినన్ మొనన్ ఉండినటుల్ అతనియెడల
ఉండలేదు. 3 అపుప్డు యెహోవానీ పిత రుల
దేశమునకు నీ బంధువుల యొదద్కు తిరిగి
వెళుల్ము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని
యాకోబుతో చెపప్గా 4 యాకోబు పొలములో
తన మందయొదద్కు రాహేలును లేయాను
పిలువనంపి వారితో యిటల్నెను. 5 మీ తండిర్
కటాకష్ము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్
ఇపుప్డు నామీద నుండలేదని నాకు
కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్
దేవుడు నాకు తోడై యునాన్డు; 6 మీ తండిర్కి
నా యావచఛ్ కిత్తో కొలువు చేసితినని మీకు
తెలిసే యునన్ది. 7 మీ తండిర్ ననున్
మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను;
అయిననుదేవుడు అతని నాకు హానిచేయ
నియయ్లేదు. 8 అతడుపొడలు గలవి నీ
జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు
మందలనిన్యు పొడలుగల పిలల్లనీనెను.
చారలుగలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల
అపుప్డు మందలనిన్యు చారలుగల పిలల్ల నీనెన
9 అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి
నాకిచెచ్ను. 10 మందలు చూలుకటుట్ కాలమున
నేను సవ్పన్ మందు కనున్లెతిత్ చూడగా
గొఱఱ్లను దాటు పొటేట్ళుల్ చారలైనను
పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 11

మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ
అని ననున్ పిలువగాచితత్ము పర్భువా అని
చెపిప్తిని. 12 అపుప్డు ఆయననీ కనున్లెతిత్
చూడుము; గొఱఱ్లను దాటు చునన్
పొటేట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను
మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు
చేయుచునన్ది యావతుత్ను చూచితిని 13 నీ
వెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో,
యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి చేసితివో ఆ
బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ
దేశ ములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న
దేశమునకు తిరిగి వెళుల్మని నాతో
చెపెప్ననెను. 14 అందుకు రాహేలును
లేయాయుయింక మా తండిర్ యింట మాకు పాలు
పంపు లెకక్డివి? అతడు మముమ్ను అనుయ్లుగా
చూచుటలేదా? 15 అతడు మముమ్ను
అమి◌్మవేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును
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బొతుత్గా తినివేసెను. 16 దేవుడు మా తండిర్
యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు
మా పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? కాబటిట్
దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని
అతనికుతత్ర మియయ్గా 17 యాకోబు లేచి తన
కుమారులను తన భారయ్లను ఒంటెలమీద
నెకిక్ంచి 18 కనానుదేశమునకు తన తండిర్యైన
ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన పశువు
లనిన్టిని, తాను సంపాదించిన సంపద
యావతుత్ను, పదద్న రాములో తాను
సంపాదించిన ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని
పోయెను. 19 లాబాను తన గొఱఱ్లబొచుచ్
కతిత్రించుటకు వెళిల్యుండగా రాహేలు తన
తండిర్ యింటనునన్ గృహ దేవతలను దొంగిలెను.
20 యాకోబు తాను పారిపోవు చునాన్నని
సిరియావాడైన లాబానుకు తెలియచేయక
పోవుటవలన అతని మోసపుచిచ్నవాడాయెను. 21

అతడు తనకు కలిగిన దంతయు తీసికొని
పారిపోయెను. అతడు లేచి నది దాటి గిలాదను
కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళెల్ను. 22

యాకోబు పారిపోయెనని మూడవ దినమున
లాబానుకు తెలుపబడెను. 23 అతడు తన బంధువులను
వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల
పర్యాణమంత దూరము అతని తరుముకొని పోయి,
గిలాదుకొండ మీద అతని కలిసికొనెను. 24 ఆ
రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన
లాబాను నొదద్కు వచిచ్నీవు యాకోబుతో
మంచిగాని చెడడ్గాని పలుకకుము జాగర్తత్
సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను. 25 లాబాను
యాకోబును కలిసికొనెను. యాకోబు తన
గుడారము ఆ కొండమీద వేసికొనియుండెను;
లాబానును తన బంధువులతో గిలాదు కొండమీద
గుడారము వేసి కొనెను. 26 అపుప్డు లాబాను
యాకోబుతోనీవేమి చేసితివి? ననున్
మోసపుచిచ్, కతిత్తో చెరపటట్బడిన వారిని
వలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 27 నీవు
నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్
మోసపుచిచ్తివేల? సంభర్మముతోను
పాటలతోను మదెద్లతోను సితారాలతోను
నినున్ సాగనంపుదునే. 28 అయితే నీవు నా
కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్
పెటుట్ కొననియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్
చేసితివి. 29 మీకు హాని చేయుటకు నా
చేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ
తండిర్యొకక్ దేవుడునీవు యాకోబుతో మంచి
గాని చెడడ్గాని పలుక కుము జాగర్తత్ సుమీ
అని నాతో చెపెప్ను. 30 నీ తండిర్ యింటిమీద
బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల
వెళుల్ము, నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా 31

యాకోబు నీవు బలవంతముగా నా యొదద్నుండి నీ
కుమారెత్లను తీసికొందువేమో అనుకొని
భయపడితిని 32 ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు
కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు నా
యొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట
వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో
చెపెప్ను. రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని
యాకోబునకు తెలియలేదు. 33 లాబాను యాకోబు
గుడారములోనికి లేయా గుడారము లోనికి
ఇదద్రి దాసీల గుడారములలోనికి వెళెల్ను
గాని అతని కేమియు దొరకలేదు. తరువాత అతడు
లేయా గుడారములోనుండి బయలుదేరి రాహేలు
గుడారములోనికి వెళెల్ను. 34 రాహేలు ఆ
విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో

పెటిట్ వాటిమీద కూరుచ్ండెను. కాగా లాబాను
ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచి నపప్టికిని అవి
దొరకలేదు. 35 ఆమె తన తండిర్తోతమ యదుట
నేను లేవలేనందున తాము కోపపడకూడదు; నేను
కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అత డెంత వెదకినను
ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 36 యాకోబు
కోపపడి లాబా నుతో వాదించి అతనితోనీవిటుల్
మండిపడి ననున్ తరుమ నేల? నేను చేసిన
దోర్హమేమి? పాపమేమి? 37 నీవు నా సమసత్
సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి
వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నా వారి
యెదుటను నీ వారియెదు టను అది యిటుల్
తెచిచ్పెటుట్ము; వారు మన ఉభయుల మధయ్
తీరుప్ తీరుచ్దురు. 38 ఈ యిరువది యేండుల్
నేను నీయొదద్నుంటిని. నీ గొఱఱ్లైనను మేక
లైనను ఈచు కొని పోలేదు, నీ మంద
పొటేట్ళల్ను నేను తినలేదు. 39 దుషట్
మృగములచేత చీలచ్బడినదానిని నీ యొదద్కు
తేక ఆ నషట్ము నేనే పెటుట్కొంటిని.
పగటియందు దొంగిలింపబడిన దాని నేమి
రాతిర్యందు దొంగి లింపబడినదాని నేమి
నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను
ఈలాగుంటిని. 40 పగటి యెండకును రాతిర్
మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా
కనున్లకు దూర మాయెను. 41 ఇదివరకు నీ
యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ
యిదద్రి కుమారెత్ల నిమితత్ము పదునాలు
గేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను
నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు నా జీతము
పదిమారులు మారిచ్తివి. 42 నా తండిర్ దేవుడు,
అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన
దేవుడు నాకు తోడైయుండనియెడల
నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్ చేతులతోనే
పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా పర్యాసమును
నా చేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్
నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 43

అందుకు లాబాను ఈ కుమారెత్లు నా
కుమారెత్లు, ఈ కుమారులు నా కుమారులు, ఈ
మంద నా మంద, నీకు కనబడుచునన్ది అంతయు
నాది, ఈ నా కుమారెత్లనైనను వీరు కనిన
కుమారుల నైనను నే 44 కావున నేనును నీవును
నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును
నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో
ఉతత్రమియయ్గా 45 యాకోబు ఒక రాయి
తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను.
46 మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన
బంధువులతో చెపెప్ను. వారు రాళుల్ తెచిచ్
కుపప్ వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్ యొదద్
భోజనము చేసిరి. 47 లాబాను దానికి యగర్
శాహదూతా అను పేరు పెటెట్ను. అయితే
యాకోబు దానికి గలేదు అను పేరు పెటెట్ను.
48 లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్
సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. కాబటిట్
దానికి గలేదను పేరుపెటెట్ను. మరియుమనము
ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా యెహోవా
నాకును నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని
చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు
పెటట్బడెను. 49 అంతట లాబానునీవు నా
కుమారెత్లను బాధ పెటిట్నను, నా
కుమారెత్లను గాక యితర సీత్ర్లనుపెండిల్
చేసికొనినను, 50 చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును
లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ అని
చెపెప్ను. 51 మరియు లాబానునాకును నీకును
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మధయ్ నేను నిలిపిన యీ సత్ంభమును చూడుము
ఈ కుపప్ చూడుము. 52 హానిచేయవలెనని నేను
ఈ కుపప్ దాటి నీ యొదద్కు రాకను, నీవు ఈ
కుపప్ను ఈ సత్ంభమును దాటి నా యొదద్కు
రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ
సత్ంభమును సాకిష్. 53 అబార్హాము దేవుడు
నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మన
మధయ్ నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను.
అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు
భయపడిన దేవునితోడని పర్మాణము చేసె 54

యాకోబు ఆ కొండమీద బలి యరిప్ంచి భోజనము
చేయుటకు తన బంధువులను పిలువగా వారు భోజ
నముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి.
55 తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన
కుమారులను తన కుమారెత్లను ముదుద్
పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలు దేరి తన
ఊరికి వెళిల్ పోయెను.

యాకోబు తన తోర్వను వెళుల్చుండగా
దేవదూతలు అతనిని ఎదురొక్నిరి. 2

యాకోబు వారిని చూచిఇది దేవుని సేన
అని చెపిప్ ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు
పెటెట్ను. 3 యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా
శేయీరు దేశముననునన్ తన సహోదరుడైన
ఏశావునొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 4

మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను
లాబానునొదద్ నివసించి యుంటిని; 5 నాకు
పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీజనమును కలరు;
నీ కటాకష్ము నాయందు కలుగునటుల్గా నా
పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ
సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెపుప్డని వారి
కాజాఞ్పించెను. 6 ఆ దూతలు
యాకోబునొదద్కు తిరిగివచిచ్మేము నీ
సహోదరుడైన ఏశావునొదద్కు వెళిల్తివిు;
అతడు నాలుగువందలమందితో నినున్ ఎదురొక్న
వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 7 యాకోబు
మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 8 ఏశావు ఒక గుంపు
మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన
గుంపు తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్
జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు
గుంపులుగా విభాగిం 9 అపుప్డు యాకోబునా
తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా
తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ
బంధు వులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు
మేలు చేసెదనని నాతో చెపిప్న యెహోవా, 10

నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన
ఉపకారములకును సమసత్ సతయ్మునకును
అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నా చేతి కఱఱ్తో
మాతర్మే యీ యొరాద్నుదాటితిని; ఇపుప్డు
నేను రెండు గుంపులైతిని. 11 నా సహో దరుడైన
ఏశావు చేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము;
అతడు వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్
చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 12

నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు
చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన లెకిక్ంపలేని
సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్
రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 13

అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన
దానిలో తన అనన్యైన ఏశావు కొరకు ఒక
కానుకను 14 అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది
మేక పోతులను రెండువందల గొఱఱ్లను ఇరువది
పొటేట్ళల్ను 15 ముపప్ది పాడి ఒంటెలను
వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను
ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను

తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 16 తన
దాసులచేతి కపప్గించిమీరు మంద మందకు నడుమ
ఎడముంచి నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన
దాసులతో చెపెప్ను. 17 మరియు వారిలో
మొదటివానితోనా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్
ఎదురొక్నినీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి
వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని
నినున్ అడిగినయెడల 18 నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన
యాకో బువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావుకొరకు
పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక
వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను.
19 అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్
కానుకవలన అతని సమాధానపరచిన తరువాత నేను
అతని ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ
ననున్ కటా కిష్ంచుననుకొనిమీరు ఏశావును చూచి
20 మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా
వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపప్ వలెననియు
రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి
వెళిల్న వారికందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 21

అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను
గుంపులో ఆ రాతిర్ నిలిచెను. 22 ఆ రాతిర్
అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన
యిదద్రు దాసీలను తన పదకొండుమంది పిలల్లను
తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 23

యాకోబు వారిని తీసి కొని ఆ యేరు దాటించి
తనకు కలిగినదంతయు పంపి వేసెను. 24 యాకోబు
ఒకక్డు మిగిలి పోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు
వరకు అతనితో పెనుగులాడెను. 25 తాను అతని
గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని
కొటెట్ను. అపుప్డతడు ఆయనతో
పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ గూడువసిలెను.
26 ఆయనతెలల్వారు చునన్ది గనుక ననున్
పోనిమమ్నగా అతడునీవు ననున్ ఆశీరవ్
దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 27

ఆయననీ పేరేమని యడుగగా అతడుయాకోబు అని
చెపెప్ను. 28 అపుప్డు ఆయననీవు దేవునితోను
మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక
ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు
అనబడదని చెపెప్ను. 29 అపుప్డు యాకోబునీ
పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందు కాయననీవు
ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్
అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 30

యాకోబునేను ముఖా ముఖిగా దేవుని చూచితిని
అయినను నా పార్ణము దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు
పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 31 అతడు
పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు
సూరోయ్దయమాయెను; అపుప్డతడు
తొడకుంటుచు నడి చెను. 32 అందుచేత ఆయన
యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము
కొటిట్నందున నేటివరకు ఇశార్యేలీయులు
తొడ గూటిమీదనునన్ తుంటినరము తినరు.

యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు
ఏశావును . అతనితో నాలుగువందలమంది
మనుషుయ్లును వచుచ్ చుండిరి. 2

అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలుల కును
ఇదద్రు దాసీలకును పంచి అపప్గించెను. అతడు
ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక
లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ వెనుక రాహేలును ¸ 3

తాను వారి ముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని
సమీపించు వరకు ఏడుమారుల్ నేలను సాగిలపడెను.
4 అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న
పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని
మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను;
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వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 5 ఏశావు
కనున్లెతిత్ ఆ సీత్ర్లను పిలల్లను చూచివీరు
నీకేమి కావలెనని అడిగినందుకు అతడు వీరు
దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని
చెపెప్ను. 6 అపుప్డు ఆ దాసీలును వారి
పిలల్లును దగగ్రకువచిచ్ సాగిలపడిరి. 7

లేయాయు ఆమె పిలల్లును దగగ్రకువచిచ్
సాగిలపడిరి. ఆ తరువాత యోసేపును రాహేలును
దగగ్రకు వచిచ్ సాగిల పడిరి. 8 ఏశావునాకు
ఎదురుగావచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా
అతడునా పర్భువు కటాకష్ము నా మీద
వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 9 అపుప్డు
ఏశావుసహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది,
నీది నీవే ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 10

అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాకష్ము
నామీద నునన్యెడల చితత్గించి నాచేత ఈ
కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము
చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ కటాకష్ము
నామీద వచిచ్నది గద 11 నేను నీయొదద్కు
తెచిచ్న కానుకను చితత్ గించి పుచుచ్కొనుము;
దేవుడు ననున్ కనికరించెను; మరియు నాకు
కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బల వంతము
చేసెను గనుక అతడు దాని పుచుచ్కొని 12 మనము
వెళుల్దము; నేను నీకు ముందుగా సాగిపోవుదు
నని చెపప్గా 13 అతడునాయొదద్ నునన్
పిలల్లు పసిపిలల్ లనియు, గొఱఱ్లు మేకలు
పశువులు పాలిచుచ్నవి అనియు నా పర్భువుకు
తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా
తోలినయెడల ఈ మంద అంతయు చచుచ్ను. 14 నా
పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా
వెళల్వలెను. నేను నా పర్భువునొదద్కు
శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందర నునన్
మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ పిలల్లు
నడువగలిగినకొలదిని వాటిని మెలల్గా
నడిపించుకొని వచెచ్ద నని అతనితో చెపెప్ను.
15 అపుప్డు ఏశావునీ కిషట్మైన యెడల
నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని నీ
యొదద్ విడిచిపెటుట్దునని చెపప్గా అతడు
అదియేల? నా పర్భువు కటాకష్ము నామీద
నుండనిమమ్నెను. 16 ఆ దినమున ఏశావు తన
తోర్వను శేయీరునకు తిరిగిపోయెను. 17

అపుప్డు యాకోబు సుకోక్తుకు పర్యాణమై
పోయి తనకొకయిలుల్ కటిట్ంచుకొని తన
పశువులకు పాకలు వేయించెను. అందుచేత ఆ
చోటికి సుకోక్తు అను పేరు పెటట్బడెను. 18

అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న
తరువాత కనాను దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి
సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన
గుడారములు వేసెను. 19 మరియు అతడు తన
గుడారములు వేసిన పొలముయొకక్ భాగమును
షెకెము తండిర్యైన హమోరు
కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 20

అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల్
ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను.

లేయా యాకోబునకు కనిన
కుమారెత్యైన దీనా.ఆ దేశపు
కుమారెత్లను చూడ వెళెల్ను. 2 ఆ

దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు
కుమారుడగు షెకెము ఆమెను చూచి ఆమెను
పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమాన
పరచెను. 3 అతని మనసుస్ యాకోబు
కుమారెత్యైన దీనా మీదనే ఉండెను; అతడు ఆ
చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా

మాటలాడి 4 ఈ చినన్దాని నాకు
పెండిల్చేయుమని తన తండిర్యైన హమోరును
అడిగెను. 5 తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని
యాకోబు విని, తన కుమారులు పశువు లతో
పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు
ఊరకుండెను. 6 షెకెము తండిర్యగు హమోరు
యాకోబుతో మాటలాడుటకు అతనియొదద్కు
వచెచ్ను. 7 యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని
పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు యాకోబు
కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో
అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది
చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతా పము
పొందిరి, వారికి మిగుల కోపమువచెచ్ను. 8

అపుప్డు హమోరు వారితో షెకెము అను నా
కుమారుని మనసుస్ మీ కుమారెత్ మీదనే
ఉనన్ది; దయచేసి ఆమెను అతని కిచిచ్
పెండిల్చేయుడి. 9 మీ పిలల్లను మాకిచిచ్
మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో
వియయ్మంది మా మధయ్ నివ సించుడి. 10 ఈ
దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు
నివసించి వాయ్పారముచేసి ఆసిత్
సంపాదించుకొను డని చెపెప్ను. 11 మరియు
షెకెముమీ కటాకష్ము నా మీద రానీయుడి;
మీరేమి అడుగుదురో అది యిచెచ్ దను. 12

ఓలియు కటన్మును ఎంతై నను అడుగుడి; మీరు
అడిగినంత యిచెచ్దను; మీరు ఆ చినన్దాని నాకు
ఇయుయ్ డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె
సహోదరులతోను చెపెప్ను. 13 అయితే తమ
సహో దరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున
యాకోబు కుమారులు షెకెముతోను అతని
తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా
ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 14 మేము ఈ
కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించు
కొననివానికి మా సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది
మాకు అవ మాన మగును. 15 మీలో పర్తి పురుషుడు
సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 16 ఆ
పకష్మందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా
పిలల్లను మీ కిచిచ్ మీ పిలల్లను మేము
పుచుచ్కొని, మీ మధయ్ నివసించెదము,
అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 17 మీరు మా
మాట విని సునన్తి పొందని యెడల మా పిలల్ను
తీసికొని పోవుదుమని చెపప్గా 18 వారి మాటలు
హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును
ఇషట్ముగా నుండెను. 19 ఆ చినన్వాడు యాకోబు
కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ
కారయ్ము చేయు టకు తడవుచేయలేదు. అతడు
తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 20

హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ
ఊరిగవిని యొదద్కు వచిచ్ తమ ఊరి జను లతో
మాటలాడుచు 21 ఈ మనుషుయ్లు మనతో సమా
ధానముగా నునాన్రు గనుక వారిని ఈ దేశమందు
ఉండ నిచిచ్ యిందులో వాయ్పారము
చేయనియుయ్డి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత
విశాలమైయునన్దిగదా, మనము వారి పిల 22

అయితే ఒకటి, ఆ మనుషుయ్లు సునన్తి
పొందునటుల్ మనలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి
పొందినయెడలనే మన మాటకు వారు ఒపుప్కొని
మనలో నివసించి యేక జనముగా నుందురు. 23 వారి
మందలు వారిఆసిత్ వారి పశువు లనిన్యు
మనవగునుగదా; ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు
ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివ
సించెదరనగా 24 హమోరును అతని కుమారుడగు
షెకెమును చెపిప్న మాట అతని
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ఊరిగవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి.
అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో
పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొందెను. 25 మూడవ
దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు
కుమారులలో నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన
షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లు
చేతపటుట్కొని యెవరికి తెలియకుండ ఆ
ఊరిమీద పడి పర్తి పురు షుని చంపిరి. 26 వారు
హమో రును అతని కుమారుడైన షెకెమును
కతిత్వాత చంపి షెకెము ఇంటనుండి దీనాను
తీసికొని వెళిల్పోయిరి 27 తమ సహోదరిని
చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు
ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 28 వారి
గొఱఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోని దేమి
పొలములోని దేమి 29 వారి ధనము యావతుత్ను
తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి
సీత్ర్లను చెరపటిట్, యిండల్లోనునన్
దంతయు దోచుకొనిరి. 30 అపుప్డు యాకోబు
షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్
బాధపెటిట్ యీ దేశ నివాసులైన
కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను
అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్
కొంచెమే; వారు నామీదికి గుంప 31 అందుకు
వారువేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా
సహోదరియెడల పర్వరిత్ంపవచుచ్నా అనిరి.

దేవుడు యాకోబుతోనీవు లేచి
బేతేలునకు వెళిల్ అకక్డ నివసించి, నీ
సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుట నుండి నీవు

పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి
అకక్డ బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 2

యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్
నునన్ వారందరి తోనుమీ యొదద్నునన్
అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు
శుచిపరచుకొని మీ వసత్ర్ములను
మారుచ్కొనుడి. 3 మనము లేచి బేతేలునకు
వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్ర
మిచిచ్ నేను వెళిల్న మారగ్మున నాకు
తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ
కటెట్దనని చెపెప్ను. 4 వారు
తమయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలనిన్టిని తమ
చెవు లనునన్ పోగులను యాకోబునకు
అపప్గింపగా యాకోబు షెకెము దగగ్రనునన్
మసత్కి వృకష్ము కిర్ంద వాటిని
దాచిపెటెట్ను. 5 వారు పర్యాణమై
పోయినపుప్డు, దేవునిభయము వారి
చుటుట్నన్ పటట్ణములమీద నుండెను గనుక
వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 6

యాకోబును అత నితో నునన్ జనులందరును
కనానులో లూజుకు, అనగా బేతేలునకు వచిచ్రి. 7

అతడు తన సహోదరుని యెదుట నుండి
పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ అతనికి
పర్తయ్కష్ మాయెను గనుక అకక్డ
బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల్ బేతేలను
పేరుపెటిట్రి. 8 రిబాక్ దాదియైన దెబోరా
చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనునన్
సింధూరవృకష్ము కిర్ంద పాతిపెటట్బడెను,
దానికి అలోల్ను బాకూత్ అను పేరు
పెటట్బడెను. 9 యాకోబు పదద్నరామునుండి
వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి
పర్తయ్కష్మై అతని నాశీరవ్ దించెను. 10

అపుప్డు దేవుడు అతనితోనీ పేరు యాకోబు;
ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు; నీ పేరు
ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు

అను పేరుపెటెట్ను. 11 మరియు దేవుడునేను
సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్
పొందుము. జనమును జనముల సమూహ మును నీవలన
కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున పుటెట్దరు.
12 నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును
ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ తరువాత నీ
సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో
చెపెప్ను. 13 దేవుడు అతనితో మాటలాడిన
సథ్లమునుండి పరమునకు వెళెల్ను. 14

ఆయనతనతో మాటలాడినచోట యాకోబు ఒక
సత్ంభము, అనగా రాతిసత్ంభము కటిట్ంచి
దానిమీద పానారప్ణము చేసి నూనెయు
దానిమీద పోసెను. 15 తనతో దేవుడు
మాటలాడినచోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు
పెటెట్ను. వారు బేతేలునుండి పర్యాణమై
పోయిరి. 16 ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో
మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు
పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను.
17 ఆమె పర్సవమువలన
పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని
ఆమెతోభయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని
చెపెప్ను. 18 ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము
పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని అనెను;
అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు
పెటెట్ను. 19 అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది
బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి
పెటట్బడెను. 20 యాకోబు ఆమె సమాధిమీద
ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు
రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 21 ఇశార్యేలు
పర్యాణమై పోయి మిగద్ల్ ఏదెరు కవతల తన
గుడారము వేసెను. 22 ఇశార్యేలు ఆ దేశములో
నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన
తండిర్ ఉప పతిన్యైన బిలాహ్తో
శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు
వినబడెను. 23 యాకోబు కుమారులు
పండెర్ండుగురు, యాకోబు
జేయ్షఠ్కుమారుడగు రూబేను, షిమోయ్ను,
లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు
లేయా కుమారులు. 24 రాహేలు కుమారులు
యోసేపు, బెనాయ్మీను. 25 రాహేలు
దాసియైన బిలాహ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి.
26 లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు,
ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో యాకోబునకు
పుటిట్న కుమారులు. 27 అబార్హామును
ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో
కిరయ్ తరాబ్కు తన తండిర్యైన
ఇసాస్కునొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే
హెబోర్ను. 28 ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు
నూట ఎనుబది సంవతస్ర ములు. 29 ఇసాస్కు
కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి
మృతిబొంది తన పితరుల యొదద్కు
చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు
యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి.

ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 2 ఏశావు
కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన
ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను,

హివీవ్యుడైన సిబోయ్ను కుమారెత్యైన
అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 3

ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు
సహోదరియు నైన బాశెమతును
పెండిల్యాడెను. 4 ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును
కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 5

అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును
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కనెను. కనాను దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న
కుమారులు వీరే. 6 ఏశావు తన భారయ్లను తన
కుమారులను తన కుమారెత్ లను తన
యింటివారినందరిని తన మంద లను తన సమసత్
పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన
ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన
యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు
వెళిల్పోయెను; 7 వారు విసాత్రమయిన
సంపదగలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక
పోయిరి. వారి పశువులు విశేషమైయునన్ందున
వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని
భరింపలేక పోయెను. 8 అపుప్డు ఏశావు శేయీరు
మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా ఎదోము.
9 శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల
తండిర్యైన ఏశావు వంశావళి ఇదే, 10 ఏశావు
కుమా రుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారయ్యైన ఆదా
కుమారుడగు ఎలీఫజును ఏశావు భారయ్యైన
బాశెమతు కుమారుడగు రగూయేలును. 11 ఎలీఫజు
కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు.
తిమాన్ ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు
ఉపపతిన్. 12 ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను.
వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారులు. 13

రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్
మిజజ్; వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు
కుమారులు. 14 ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను
కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన
అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు
కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 15 ఏశావు
కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ
కుమారుడైన ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను
నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు,
కనజు నాయకుడు, 16 కోరహు నాయకుడు, గాతాము
నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు ఎదోము
దేశమందు ఎలీఫజు నాయ కులు. వీరు ఆదా
కుమారులు. 17 వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు
కుమారులు, నహతు నాయకుడు జెరహు నాయకుడు
షమామ్ నాయకుడు మిజజ్ నాయకుడు; వీరు
ఎదోము దేశమందు రగూయేలు సంతానపు
నాయకులు. వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు
కుమారులు. 18 వీరు ఏశావు భారయ్యైన
అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు
యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు
అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన
అహొలీ బామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 19

ఎదోమను ఏశావు కుమారులు వీరు. వారి వారి
సంతానపు నాయకులు వీరు. 20 ఆ దేశ నివాసులైన
హోరీయుడైన శేయీరు కుమా రులు, లోతాను
శోబాలు సిబోయ్ను అనా 21 దిషోను ఏసెరు
దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు
పుతుర్లైన హోరీయుల నాయకులు. 22 లోతాను
కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి
తిమాన్ 23 శోబాలు కుమారులు అలావ్ను
మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము. 24 సిబోయ్ను
కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన
తండిర్యైన సిబోయ్ను గాడిదలను మేపుచుండి
అరణయ్ ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనిన వాడు. 25

అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన
అహొలీబామా. 26 దిషోను కుమారులు హెవూద్ను
ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను 27 ఏసెరు కుమారులు
బిలాహ్ను జవాను అకాను. 28 దీషాను కుమారులు
ఊజు అరాను. 29 హోరీయుల నాయకులు, లోతాను
నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు సిబోయ్ను
నాయకుడు అనా నాయకుడు 30 దిషోను నాయకుడు

ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు
దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు
హోరీయుల నాయకులు. 31 మరియు ఏ రాజైనను
ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన
చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్పరి
పాలన చేసినరాజు లెవరనగా 32 బెయారు
కుమారుడైన బెల ఎదోములో రాజయ్పరిపాలన
చేసెను. అతని ఊరి పేరు దినాహ్బా 33 బెల
చనిపోయిన తరువాత బొసార్ వాడైన జెరహు
కుమారుడగు యోబాబు అత నికి పర్తిగా
రాజాయెను. 34 యోబాబు చనిపోయిన తరువాత
తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము అతనికి
పర్తిగా రాజాయెను. 35 హుషాము చనిపోయిన
తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును
కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి
పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 36

హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కావాడైన
శవూల్ అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 37 శవూల్
చనిపోయిన తరువాత నదీతీర మందలి
రహెబోతువాడైన షావూలు అతనికి పర్తిగా
రాజాయెను. 38 షావూలు చనిపోయిన తరువాత
అకోబ్రు కుమారుడైన బయల్ హానాను అతనికి
పర్తిగా రాజాయెను. 39 అకోబ్రు కుమారుడైన
బయల్ హానాను చనిపోయినతరువాత హదరు
అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు
పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె
మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దు క 40

మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి
సథ్లములలో వారివారి పేరుల చొపుప్న ఏశావు
సంతానపు నాయకుల పేరు లేవనగా తిమాన్
నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు యతేతు నాయకుడు
41 అహొలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు
పీనోను నాయకుడు 42 కనజు నాయకుడు తేమాను
నాయకుడు మిబాస్రు నాయకుడు 43 మగీద్యేలు
నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమ తమ
సావ్సథ్య్మైన దేశమందు తమతమ నివాస
సథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు
ఎదోమీయులకు మూల పురుషుడు.

యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ
ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 2

యాకోబువంశావళి యిది. యోసేపు
పదునేడేండల్వాడై తన సహో దరులతో కూడ
మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన
తండిర్ భారయ్లైన బిలాహ్ కుమారుల
యొదద్ను జిలాప్ కుమారుల యొదద్ను
ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమును
గూరిచ్న సమాచారము వారి తండిర్యొదద్కు
తెచుచ్చుండు వాడు. 3 మరియు యోసేపు
ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న
కుమారుడు గనుక తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్
వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన
నిలువు టంగీ కుటిట్ంచెను. 4 అతని సహోదరులు
తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా
పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద
పగపటిట్, అతనిని కేష్మ సమాచారమైనను
అడుగలేక పోయిరి. 5 యోసేపు ఒక కల కని తన
సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు
అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 6 అతడు
వారినిచూచినేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి
వినుడి. 7 అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు
కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచినిలుచుండగా మీ
పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు
సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 8 అందుకతని
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సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్
నేలెదవా? మామీద నీవు అధి కారి వగుదువా అని
అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని
మాటలనుబటిట్యు అతనిమీద మరింత పగపటట్
9 అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు
తెలియచేసిఇదిగో నేను మరియొక కలకంటిని;
అందులో సూరయ్ చందుర్లును పదకొండు
నకష్తర్ములును నాకు సాషాట్ంగ పడెనని
చెపెప్ను. 10 అతడు తన తండిర్తోను తన
సహోదరుల తోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు
అతని తండిర్ అత నితో నీవు కనిన యీ కల
యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును
నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు స 11 అతని సహోదరులు
అతని యందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్
ఆ మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 12 అతని
సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను
మేపుటకు వెళిల్రి. 13 అపుప్డు ఇశార్యేలు
యోసేపును చూచినీ సహోదరులు షెకెములో మంద
మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు
పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడుమంచిదని
అతనితో చెపెప్ను. 14 అపుప్డతడునీవు వెళిళ్
నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును
తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని
అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి
అతని పంపెను. అతడు షెకెమునకు వ 15 అతడు
పొలములో ఇటు అటు తిరుగు చుండగా ఒక
మనుషుయ్డు అతనిని చూచినీవేమి
వెదకుచునాన్వని అతని నడిగెను. 16

అందుకతడునేను నా సహోదరులను
వెదుకుచునాన్ను, వారు ఎకక్డ మందను
మేపుచునాన్రో అది దయచేసి నాకు తెలుపు మని
అడిగెను. 17 అందుకు ఆ మనుషుయ్డుఇకక్డనుండి
వారు సాగి వెళిల్రి. వారుదోతానుకు
వెళుల్దము రండని చెపుప్కొనుట వింటినని
చెపెప్ను. అపుప్డు యోసేపు తన సహోదరుల
కోసము వెళిల్ దోతానులో వారిని క 18 అతడు
దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరము నుండి అతని
చూచి అతని చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 19

వారుఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్ చునాన్డు;
20 వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో
పారవేసి, దుషట్మృగము వీని తినివేసెనని
చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము
రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి. 21

రూబేను ఆ మాట వినిమనము వానిని చంపరాదని
చెపిప్ వారి చేతులలో పడకుండ అతని
విడిపించెను. 22 ఎటల్నగా రూబేను అతని
తండిర్కి అతని నపప్గించుటకై వారి చేతులలో
పడకుండ అతని విడిపింప దలచిరకత్ము
చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక
అడవిలోనునన్ యీ గుంటలో అతని
పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 23

యోసేపు తన సహోదరుల యొదద్కు
వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని అతడు
తొడుగుకొని యుండిన ఆ విచితర్మైన
నిలువుటంగీని తీసివేసి, 24 అతని పటుట్కొని ఆ
గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది
అందులో నీళుల్లేవు. 25 వారు భోజనముచేయ
కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు
తీసికొని పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళ
మును మోయుచునన్ ఒంటెలతో
ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు
గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 26 అపుప్డు యూదా
మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణ మును

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యో జనము? 27

ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమి◌్మ
వేయుదము రండి; వాడు మన సహోదరుడు మన రకత్
సంబంధిగదా? వానికి హాని యేమియు
చేయరాదని తన సహోదరులతో చెపెప్ను.
అందుకతని సహోద రులు సమమ్తించిరి. 28

మిదాయ్నీయు లైన వరత్కులు ఆ మీదుగా
వెళుల్చుండగా, వారు ఆ గుంటలోనుండి
యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీ యులకు
ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని
అమి◌్మవేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు
తీసికొనిపోయిరి. 29 రూబేను ఆ గుంటకు
తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేక
పోగా అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 30 తన
సహోదరుల యొదద్కు తిరిగివెళిల్చినన్వాడు
లేడే; అయోయ్ నేనెకక్ డికి పోదుననగా 31

వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని,
ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ
అంగీముంచి 32 ఆ విచితర్మైన నిలువు టంగీని
పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని
తెచిచ్ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని
అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి
33 అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా
కుమారునిదే; దుషట్ మృగము వానిని తినివేసెను;
యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 34

యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున
గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక దినములు తన
కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్ చుండగా 35

అతని కుమారు లందరును అతని కుమారెత్
లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు యతన్ము చేసిరి;
అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్కనేను
అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని
యొదద్కు 36 మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు
అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్
ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరకష్క
సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని
అమి◌్మ వేసిరి.

ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను
విడిచి హీరా అను ఒక
అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు

వెళెల్ను. 2 అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని
కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను తీసికొని
ఆమెతో పోయెను. 3 ఆమె గరభ్వతియై
కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు
పెటెట్ను. 4 ఆమె మరల గరభ్వతియై
కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు
పెటెట్ను. 5 ఆమె మరల గరభ్వతియై
కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు
పెటెట్ను. ఆమె వీని కనినపుప్డు అతడు కజీ
బులోనుండెను. 6 యూదా తన
జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను
దానిని పెండిల్ చేసెను. 7 యూదా జేయ్షఠ్
కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి
చెడడ్వాడు గనుక యెహోవా అతని చంపెను. 8

అపుప్డు యూదా ఓనానుతోనీ
అనన్భారయ్యొదద్కు వెళిల్ మరిది
ధరమ్ము జరిగించి నీ అనన్కు సంతానము కలుగ
జేయుమని చెపెప్ను. 9 ఓనాను ఆ సంతా నము
తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో
పోయినపుప్డు తన అనన్కు సంతానము
కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను
విడిచెను. 10 అతడు చేసినది యెహోవా
దృషిట్కి చెడడ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ
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చంపెను. 11 అపుప్డు యూదాఇతడు కూడ ఇతని
అనన్లవలె చని పోవు నేమో అనుకొనినా
కుమారుడైన షేలా పెదద్వాడగువరకు నీ
తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన
కోడలైన తామారుతో చెపెప్ను. కాబట 12

చాలా దినములైన తరువాత షూయ
కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ చని పోయెను.
తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది,
అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన
సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱఱ్ల
బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళెల్ను
13 దాని మామ తన గొఱఱ్ల బొచుచ్
కతిత్త్రించుటకు తిమాన్తునకు
వెళుల్చునాన్డని తామారునకు తెలుపబడెను.
14 అపుప్డు షేలా పెదద్వాడై నపప్టికిని
తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి తన
వైధవయ్వసత్ర్ములను తీసివేసి,
ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని,
తిమాన్తునకు పోవు మారగ్ములోన 15 యూదా
ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున
వేశయ్ అనుకొని 16 ఆ మారగ్మున ఆమె
దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని
తెలియకనీతో పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను.
అందు కామెనీవు నాతో వచిచ్నయెడల నా కేమి
యిచెచ్దవని అడిగెను. 17 అందుకతడునేను
మందలోనుండి మేక పిలల్ను పంపెదనని
చెపిప్నపుప్డు ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన
కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 18

అతడునేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ
పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమెనీ
ముదర్యు దాని దారమును నీ చేతికఱఱ్యునని
చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో
పోయెను; ఆమె అతనివలన గరభ్వతి 19

అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి
తన వైధవయ్వసత్ర్ములను వేసికొనెను. 20

తరువాత యూదా ఆ సీత్ర్ యొదద్నుండి ఆ
కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన సేన్హితుడగు
అదులాల్ మీయునిచేత మేకపిలల్ను
పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కన బడలేదు. 21

కాబటిట్ అతడుమారగ్మందు ఏనాయిము నొదద్
నుండిన ఆ వేశయ్ యెకక్డనునన్దని ఆ చోటి
మనుషుయ్లను అడుగగా వారుఇకక్డ వేశయ్
యెవతెయు లేదని చెపిప్రి. 22 కాబటిట్
అతడు యూదా యొదద్కు తిరిగి వెళిల్ఆమె
నాకు కనబడలేదు; మరియు ఆ చోటి
మనుషుయ్లుఇకక్డికి వేశయ్ యెవతెయు
రాలేదని చెపిప్రని అని నపుప్డు 23

యూదామనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో;
ఆమె వాటిని ఉంచు కొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ
మేక పిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు
అనెను. 24 రమారమి మూడు నెలలైన తరువాతనీ
కోడలగు తామారు జారతవ్ము చేసెను; అంతేకాక
ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని
యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు యూదాఆమెను
బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్
వేయవలెనని చెపెప్ను. 25 ఆమెను బయటికి
తీసికొని వచిచ్ నపుప్డు ఆమె తన
మామయొదద్కు ఆ వసుత్వులను పంపిఇవి
యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను
గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ
కఱఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని
చెపిప్ంచెను. 26 యూదా వాటిని గురుతు
పటిట్నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె
నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్ డును
ఆమెను కూడలేదు. 27 ఆమె పర్సవకాలమందు కవల
వారు ఆమె గరభ్మందుండిరి. 28 ఆమె
పర్సవించుచునన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్
బయటికి చాచెను గనుక మంతర్సాని ఎఱఱ్నూలు
తీసి వాని చేతికి కటిట్ఇతడు మొదట బయటికి
వచెచ్నని చెపెప్ను. 29 అతడు తన చెయియ్
వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి
వచెచ్ను. అపుప్డామెనీవేల భేదించుకొని
వచిచ్తివనెను. అందు చేత అతనికి పెరెసు అను
పేరు పెటట్బడెను. 30 తరువాత తన చేతిని
తొగరుగల అతని సహోదరుడు బయటికివచెచ్ను.
అతనికి జెరహు అను పేరు పెటట్బడెను.

యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని
వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్
ఉదోయ్గసుథ్డును రాజసంరకష్క

సేనాధిపతియు నైన పోతీఫరను నొక
ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని
వచిచ్న ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని
కొనెను. 2 యెహోవా యోసేపునకు
తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన
యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను.
3 యెహోవా అతనికి తోడై యుండెననియు,
అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యెహోవా
సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు
చూచినపుప్డు 4 యోసేపుమీద అతనికి
కటాకష్ము కలిగెను గనుక అతని యొదద్
పరిచరయ్ చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన
యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి
తనకు కలిగినదంతయు అతనిచేతి కపప్గించెను. 5

అతడు తన యింటిమీదను తనకు
కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ కరత్గా
నియమించినకాలము మొదలుకొని యెహోవా
యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని
యింటిని ఆశీరవ్దిం చెను. యెహోవా 6 అతడు
తనకు కలిగిన దంతయు యోసేపు చేతి కపప్గించి,
తాను ఆహారము తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో
ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు
రూపవంతుడును సుందరుడునై యుండెన 7

అటుతరువాత అతని యజ మానుని భారయ్
యోసేపుమీద కనున్వేసితనతో శయ నించుమని
చెపెప్ను 8 అయితే అతడు ఒపప్కనా యజ
మానుడు తనకు కలిగినదంతయు నా
చేతికపప్గించెనుగదా, నా వశమున తన యింటిలో
ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో
నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 9 నీవు అతని
భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా
కపప్ గింపక యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్
ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి
విరోధముగా పాపము కటుట్ కొందునని తన
యజమానుని భారయ్తో అనెను. 10 దిన దినము
ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని
అతడు ఆమెతో శయనించుటకైనను ఆమెతో
నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడుకాడు. 11

అటుల్ండగా ఒక నాడు అతడు తన పనిమీద
ఇంటిలోపలికి వెళిల్నపుప్డు ఇంటి
మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 12

అపుప్డామె ఆతని వసత్ర్ము పటుట్కొని
తనతో శయనింపుమని చెపప్గా అతడు తన
వసత్ర్మును ఆమె చేతిలో విడిచి పెటిట్
తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 13 అతడు
తన వసత్ర్మును ఆమె చేతిలో విడిచి
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తపిప్ంచు కొనిపోవుట ఆమె చూచినపుప్డు 14

తన యింటి మను షుయ్లను పిలిచిచూడుడి, అతడు
మనలను ఎగతాళి చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని
మనయొదద్కు తెచిచ్ యునాన్డు. నాతో
శయనింపవలెనని వీడు నా యొదద్కురాగా నేను
పెదద్కేక వేసితిని. 15 నేను బిగగ్రగా
కేకవేయుట వాడు విని నా దగగ్ర తన
వసత్ర్మును విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని
బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెపిప్ 16

అతని యజమానుడు ఇంటికి వచుచ్వరకు అతని
వసత్ర్ము తనదగగ్ర ఉంచుకొనెను. 17

అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న
చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు తెచిచ్న ఆ
హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు
నాయొదద్కు వచెచ్ను. 18 నేను బిగగ్రగా కేక
వేసినపుప్డు వాడు తన వసత్ర్ము నా దగగ్ర
విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారి
పోయెననెను 19 కాబటిట్ అతని
యజమానుడుఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని
తన భారయ్ తనతో చెపిప్న మాటలు
వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 20 అతనిని
పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు
చెరసాలలో వేయించెను. అతడకక్డ చెర సాలలో
ఉండెను. 21 అయితే యెహోవా యోసేపునకు
తోడైయుండి, అతని యందు కనికరపడి అతనిమీద
ఆ చెరసాలయొకక్ అధిపతికి కటాకష్ము
కలుగునటుల్చేసెను. 22 చెరసాల అధిపతి ఆ
చెరసాలలోనునన్ ఖైదీల నందరిని యోసేపు
చేతి కపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో
అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 23 యెహోవా
అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి
అతని చేతికి అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు
విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది
యావతుత్ యెహోవా సఫలమగునటుల్ చేసెను.

అటుపిమమ్ట ఐగుపుత్రాజుయొకక్
పానదాయకుడును భకష్య్కారుడును
తమ పర్భువైన ఐగుపుత్రాజు ఎడల

తపుప్చేసిరి 2 గనుక ఫరో పానదాయకుల
అధిపతియు భకష్య్కారుల అధిపతియునైన తన
యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 3

వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరకష్క
సేనాధిపతికి అపప్గించెను. అది యోసేపు
బంధింపబడిన సథ్లము. 4 ఆ సేనాధిపతి వారిని
యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము
చేసెను. వారు కొనిన్దినములు కావలిలో
నుండినతరువాత 5 వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో
బంధింపబడిన ఐగుపుత్రాజు యొకక్
పానదాయకుడును, భకష్య్కారుడును ఒకక్టే
రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు
వేరు భావముల కల కనెను. 6 తెలల్వారినపుప్డు
యోసేపు వారి యొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా
వారు చింతా కార్ంతులై యుండిరి. 7

అతడుఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయి
యునన్వని తన యజమానుని యింట తనతో కావలి
యందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసుథ్ల నడిగెను. 8

అందుకు వారుమేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము
చెపప్గలవారెవరును లేరని అతనితో ననగా
యోసేపు వారిని చూచిభావములు చెపుప్ట
దేవుని అధీనమే గదా; మీరు దయచేసి ఆ కలలు
నాకు 9 అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతి యోసే
పును చూచినా కలలో ఒక దార్కాష్వలిల్ నా
యెదుట ఉండెను; 10 ఆ దార్కాష్వలిల్కి
మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించినటుట్

ఉండెను; దాని పువువ్లు వికసించెను; దాని
గెలలు పండి దార్కష్ఫలములాయెను. 11 మరియు
ఫరో గినెన్ నా చేతిలో ఉండెను; ఆ
దార్కష్ఫలములు నేను పటుట్కొని ఫరో
గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరో
చేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి
చెపెప్ను. 12 అపుప్డు యోసేపుదాని భావ
మిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 13 ఇంక
మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ
ఉదోయ్గము నీకు మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి
పాన దాయకుడవై యునన్నాటి మరాయ్ద
చొపుప్న ఫరో గినెన్ను అతని
చేతికపప్గించెదవు 14 కాబటిట్ నీకు
కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము
చేసికొని నాయందు కరు ణించి ఫరోతో
ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి
ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 15 ఏలయనగా నేను
హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని,
అది నిశచ్ యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్
వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని
అతనితో చెపెప్ను. 16 అతడు తెలిపిన భావము
మంచిదని భకష్య్కారుల అధిపతి చూచి అతనితో
నిటల్నెనునేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెలల్ని
పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద
ఉండెను. 17 మీదిగంపలో ఫరో నిమితత్ము
సమసత్విధము లైన పిండివంటలు ఉండెను.
పకుష్లు నా తలమీదనునన్ ఆ గంపలోనుండి
వాటిని తీసికొని తినుచుండెను. 18 అందుకు
యోసేపుదాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు
దినములు 19 ఇంక మూడు దినముల లోగా ఫరో నీ
మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ మార్నుమీద
నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు
నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని
ఉతత్ర మిచెచ్ను. 20 మూడవ దినమందు
జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక
అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి
నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను
భకష్య్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 21

పానదాయకుల అధిపతి ఉదోయ్గము మరల
అతనికిచెచ్ను గనుక అతడు ఫరోచేతికి గినెన్
నిచెచ్ను. 22 మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన
భావముచొపుప్న భకష్య్కారుల అధిపతిని
వేర్లాడదీయించెను. 23 అయితే పానదాయకుల
అధిపతి యోసేపును జాఞ్పకము చేసికొనక అతని
మరచిపోయెను.

రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక
కల కనెను. అందులో అతడు ఏటిదగగ్ర
నిలిచియుండగా 2 చూపునకు

అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు
యేటిలో నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో
మేయుచుండెను. 3 వాటి తరువాత చూపునకు
వికారమై చికిక్ పోయిన మరి యేడు ఆవులు
ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటి యొడుడ్న ఆ
ఆవులదగగ్ర నిలుచుండెను. 4 అపుప్డు చూపునకు
వికా రమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు
అందమై బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను.
అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 5 అతడు నిదిర్ంచి
రెండవసారి కల కనెను. అందులో మంచి పుషిట్గల
యేడు వెనున్లు ఒకక్ దంటున పుటుట్చుండెను.
6 మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడి పోయిన
యేడు పీల వెనున్లు వాటి తరువాత మొలి చెను.
7 అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు
వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను.
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అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని
గర్హించెను. 8 తెలల్వారినపుప్డు అతని
మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ శకున
గాండర్ నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని
పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో
చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల
వాడెవడును లేక పోయెను. 9 అపుప్డు
పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను
జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 10 ఫరో తన
దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భకష్య్కారుల
అధిపతిని మా ఉభయులను రాజసంరకష్క
సేనాధిపతియింట కావలిలో ఉంచెను. 11 ఒక
రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు
కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు భావములు గల కలలు
చెరి యొకటి కంటిమి. 12 అకక్డ రాజ సంరకష్క
సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్
పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా
కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు
వాటి భావమును మాకు తెలిపె 13 అతడు మాకు ఏ
యే భావము తెలిపెనో ఆయా భావముల
చొపుప్న జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల
ఇపిప్ంచి భకష్య్కారుని
వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 14

ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్
చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా రపిప్ంచిరి.
అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు
కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 15 ఫరో
యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును
తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను
వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని
నినున్గూరిచ్ వింటినని అతనితో
చెపిప్నందుకు 16 యోసేపునావలన కాదు,
దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన
ఉతత్రమిచుచ్నని ఫరోతో చెపెప్ను. 17

అందుకు ఫరోనా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న
నిలుచుంటిని. 18 బలిసినవియు, చూపున కంద
మైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి
పైకివచిచ్ జముమ్లో మేయుచుండెను. 19

మరియు నీరసమై బహు వికార రూపము కలిగి చికిక్
పోయిన మరి యేడు ఆవులు వాటి తరువాత పైకి
వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్
దేశమందు ఎకక్డను నాకు కనబడలేదు. 20

చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన
మొదటి యేడు ఆవులను తినివేసెను. 21 అవి
వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో
పడినటుట్ కనబడలేదు, మొదట ఉండినటేల్ అవి
చూపు నకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను
మేలుకొంటిని. 22 మరియు నా కలలో నేను
చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు
ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 23 మరియు తూరుప్
గాలిచేత చెడి పోయి యెండిన యేడు
పీలవెనున్లు వాటి తరువాత మొలిచెను. 24 ఈ
పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను.
ఈ కలను జాఞ్నులకు తెలియ చెపిప్తిని గాని
దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని
అతనితో చెపెప్ను. 25 అందుకు యోసేపుఫరో
కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను
చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ
యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 26 ఆ
యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు.
27 కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి
వికారమై పైకివచిచ్న యేడు ఆవులును ఏడు
సంవతస్ర ములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన

యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు సంవతస్ర
ములు. 28 నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే.
దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు
చూపించెను. 29 ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను
బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు సంవతస్రములు
వచుచ్చునన్వి. 30 మరియు కరవు గల యేడు
సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను;
అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్
యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశ మును
పాడుచేయును. 31 దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత
దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ తెలియబడకపోవును;
ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 32 ఈ
కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడి
యునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ ముగా జరిగించును.
అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 33

కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక
మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ దేశముమీద
అతని నియ మింపవలెను. 34 ఫరో అటుల్ చేసి యీ
దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా
పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్
దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను.
35 రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్ర ములలో దొరుకు
ఆహార మంతయు సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరో
చేతికపప్గించి ఆయా పటట్ణములలో
ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 36 కరవుచేత
ఈ దేశము నశించి పోకుండ ఆ ఆహారము
ఐగుపుత్దేశములో రాబోవు కరవు సంవతస్రములు
ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని
ఫరోతో చెపెప్ను. 37 ఆ మాట ఫరోదృషిట్కిని
అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని
యుకత్మైయుండెను గనుక 38 అతడు తన
సేవకులను చూచిఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల
మనుషుయ్ని కనుగొనగలమా అని యనెను. 39

మరియు ఫరోదేవుడు ఇదంతయు నీకు
తెలియపరచెను గనుక నీవలె వివేక జాఞ్నములు
గలవారెవరును లేరు. 40 నీవు నా యింటికి
అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు
విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో
మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని
యోసేపుతో చెపెప్ను. 41 మరియు
ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్
నియమించి యునాన్నని యోసేపుతో
చెపెప్ను. 42 మరియు ఫరో తన చేతినునన్ తన
ఉంగరము తీసి యోసేపు చేతిని పెటిట్,
సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని
మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 43 తన రెండవ
రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డువంద
నము చేయుడని అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి.
అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని
నియమించెను. 44 మరియు ఫరో
యోసేపుతోఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు
లేక ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును
తన చేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని
చెపెప్ను. 45 మరియు ఫరో యోసేపునకు
జపన్తప్ నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి
ఓనుయొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర
కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్
చేసెను. 46 యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్
దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు ఐగుపుత్
రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది
సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు
యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళిల్ ఐగుపుత్
దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 47
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సమృదిధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో
భూమి బహు విరివిగా పండెను. 48 ఐగుపుత్
దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల
ఆహారమంతయు అతడు సమకూరిచ్, ఆయా
పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ
పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్
ధానయ్ము ఆ పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 49

యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి
విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను.
కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట
మానివేసెను. 50 కరవు సంవతస్రములు
రాకమునుపు యోసేపుకిదద్రు కుమారులు
పుటిట్రి. ఓనుయొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర
కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను.
51 అపుప్డు యోసేపుదేవుడు నా సమసత్ బాధను
నా తండిర్యింటి వారినందరిని నేను మరచి
పోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన
జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషేష్ అను పేరు
పెటెట్ను. 52 తరువాత అతడునాకు బాధ కలిగిన
దేశమందు దేవుడు ననున్ అభివృదిధ్
పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి
ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 53 ఐగుపుత్
దేశమందు సమృదిధ్గా పంటపండిన సంవతస్ర
ములు గడచిన తరువాత 54 యోసేపు చెపిప్న
పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు
ఆరంభమాయెను గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను
ఆహార ముండెను. 55 ఐగుపుత్ దేశమందంత టను
కరవు వచిచ్ నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము
కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు
ఫరోమీరుయోసేపు దద్కు వెళిల్ అతడు మీతో
చెపుప్నటుల్ చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో
చెపెప్ను. 56 కరవు ఆ దేశమం దంతటను ఉండెను
గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు విపిప్ంచి
ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను.
ఐగుపుత్ దేశ మందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను;
57 మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు
భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు
యోసేపునొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు
ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.

ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని
యాకోబు తెలిసి కొనినపుప్డుమీరేల
ఒకరి ముఖము ఒకరు చూచు చునాన్రని తన

కుమారులతో అనెను. 2 మరియు అతడుచూడుడి,
ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము
చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళిల్
మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని
రండని చెపప్గా 3 యోసేపు పదిమంది అనన్లు
ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కొన బోయిరి. 4

అయిననుఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని
యాకోబు యోసేపు తముమ్డగు బెనాయ్మీనును
అతని అనన్ లతో పంపిన వాడు కాడు. 5 కరవు
కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము
కొనవచిచ్నవారితో కూడ ఇశార్యేలు
కుమారులును వచిచ్రి. 6 అపుప్డు యోసేపు ఆ
దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే
ఆ దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము
చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్
ముఖములు నేలను మోపి అత 7 యోసేపు తన
సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి
అనుయ్నివలె కనబడి వారితో కఠినముగా
మాటలాడిమీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని
అడిగెను. అందుకు వారుఆహారము కొనుటకు కనాను
దేశమునుండి వచిచ్తి మనిరి. 8 యోసేపు తన

సహోదరులను గురుతు పటెట్ను గాని వారతని
గురుతు పటట్లేదు. 9 యోసేపు వారిని గూరిచ్
తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొనిమీరు
వేగులవారు ఈ దేశముగుటుట్ తెలిసికొన
వచిచ్తిరని వారితో ననగా 10 వారులేదు
పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము
కొనుటకే వచిచ్తివిు; 11 మేమందరము ఒకక్
మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము
యథారథ్వంతులమేగాని నీ దాసులమైన మేము
వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 12

అయితే అతడులేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి
కొనుటకై వచిచ్తిరని వారితో అనెను. 13

అందుకు వారునీ దాసులమైన మేము
పండెర్ండుమంది సహోదరులము, కనాను
దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని
కుమారులము; ఇదిగో కనిషుఠ్డు నేడు మా
తండిర్యొదద్ ఉనాన్డు; ఒకడు లె 14 అయితే
యోసేపుమీరు వేగులవారని నేను మీతో
చెపిప్నమాట నిజమే. 15 దీనివలన మీ నిజము
తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు
ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి
వెళల్కూడదు. 16 మీ తముమ్ని తీసికొని
వచుచ్టకు మీలోn ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు
బంధింపబడి యుందురు. అటుల్ మీలో
సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు
శోధింపబడును; లేనియెడల ఫరో జీవముతోడు,
మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 17 వారిని మూడు
దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 18 మూడవ
దినమున యోసేపు వారిని చూచినేను దేవునికి
భయపడువాడను; మీరు బర్దుకునటుల్ దీని
చేయుడి. 19 మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ
సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో
బంధింపబడవలెను; మీరు వెళిల్ మీ కుటుంబముల
కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 20

మీ తముమ్ని నా యొదద్కు తీసికొని రండి;
అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ కనబడును
గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి.
21 అపుప్డు వారునిశచ్ యముగా మన సహోదరుని
యెడల మనము చేసిన అప రాధమునకు శికష్
పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలు
కొనినపుప్డు మనము అతని వేదన చూచియు
వినకపో 22 మరియు రూబేను ఈ
చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను
మీతో చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి
గనుక అతని రకాత్ప రాధము మనమీద
మోపబడుచునన్దని వారి కుతత్ర మిచెచ్ను. 23

అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక
తన మాట యోసేపు గర్హించెనని వారు
తెలిసికొనలేదు. 24 అతడు వారియొదద్నుండి
అవతలకు పోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు
వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్
నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని
బంధించెను. 25 మరియు యోసేపు వారి గోనెలను
ధానయ్ముతో నింపుట కును, ఎవరి రూకలు వారి
గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణముకొరకు
భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. అతడు వారియెడల నిటుల్
జరిగించెను. 26 వారు తాము కొనిన ధానయ్మును
తమ గాడిదలమీద ఎకిక్ంచుకొని అకక్డనుండి
వెళిల్పోయిరి. 27 అయితే వారు దిగిన చోట
ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె
విపిప్నపుప్డు అతని రూకలు కనబడెను, అవి అతని
గోనెమూతిలో ఉండెను. 28 అపుప్డతడునా
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రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా
గోనె లోనే ఉనన్వని తన సహోదరులతో
చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె
చెదిరిపోయినవారై జడిసిఇదేమిటి? దేవుడు
మనకిటుల్ చేసెన 29 వారు కనాను దేశమందునన్
తమ తండిర్యైన యాకోబునొదద్కు వచిచ్
తమకు సంభవించినది యావతుత్ను అతనికి తెలియ
చేసిరి. 30 ఎటల్నగాఆ దేశమునకు
పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి,
మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని
అనుకొనెను. 31 అపుప్డుమేము యథారథ్
వంతులము, వేగులవారము కాము. 32

పండెర్ండుమంది సహోదరులము, ఒకక్తండిర్
కుమారులము, ఒకడు లేడు, మా తముమ్డు నేడు
కనాను దేశమందు మా తండిర్యొదద్
ఉనాన్డని అతనితో చెపిప్తివిు. 33 అందుకు ఆ
దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచిమీరు
యథారథ్వంతులని దీనివలన నేను
తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని
నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు
కరవు తీరునటుల్ 34 నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని
తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు
యథారథ్వంతులే గాని వేగులవారు కారని నేను
తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను;
అపుప్డు మీరు ఈ దేశమందు వాయ్పా రము
చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 35 వారు తమ
గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల
మూట వారి గోనెలో ఉండెను. వారును వారి
తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 36

అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని
చూచిమీరు ననున్ పుతర్హీనునిగా
చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను
లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ
తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్ 37

అందుకు రూబేనునేనతని నీయొదద్కు తీసికొని
రానియెడల నా యిదద్రు కుమారులను నీవు
చంపవచుచ్ను; అతని నా చేతికపప్గించుము, అతని
మరల నీయొదద్కు తీసికొని వచిచ్
అపప్గించెదన 38 అయితే అతడునా కుమారుని
మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్
చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే
మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున
ఇతనికి హాని సంభవించినయెడల నెరసిన
వెండుర్కలు గల న

ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను
గనుక 2 వారు ఐగుపుత్ నుండి తెచిచ్న
ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి

తండిర్ మీరు మరల వెళిల్ మన కొరకు కొంచెము
ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 3 యూదా
అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో
ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని
మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 4 కాబటిట్ నీవు
మా తముమ్ని మాతో కూడ పంపిన యెడల మేము
వెళిల్ నీకొరకు ఆహారము కొందుము. 5 నీవు
వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ
మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో లేనియెడల
మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో
చెపెప్ననెను. 6 అందుకు ఇశార్యేలు మీకు
ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ
మనుషుయ్నితో చెపిప్ నాకు ఇంత శర్మ
కలుగజేయనేల అనగా 7 వారు ఆ మనుషుయ్డు మీ
తండిర్ యింక సజీవుడై యునాన్డా? మీకు
సహోదరుడు ఉనాన్డా అని మముమ్ను

గూరిచ్యు మా బంధువులను గూరిచ్యు
ఖండితముగా అడిగినపుప్డు మేము ఆ పర్శన్లకు
తగినటుట్ అతనికి వాసత్వము
తెలియచెపిప్తివిు. మీ సహోదరుని తీసికొని
రండని అతడు చెపుప్నని మాకెటుల్
తెలియుననిరి. 8 యూదా తన తండిర్యైన
ఇశార్యేలును చూచి, ఆ చినన్ వానిని నాతో
కూడ పంపుము, మేము లేచి వెళుల్దుము,
అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును
చావక బర్దుకుదుము. 9 నేను అతని గూరిచ్
పూటపడుదును, నీవు అతని గూరిచ్ ననున్
అడుగవలెను; నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు
తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్ని
యెడల ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డును ఉండును.
10 మాకు తడవు కాక పోయిన యెడల ఈపాటికి
రెండవ మారు తిరిగి వచిచ్ యుందుమని
చెపప్గా, 11 వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు
వారితొ అటల్యిన మీ రీలాగు చేయుడి; ఈ
దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము
మసత్కి, కొంచెము తేనె, సుగంధ
దర్వయ్ములు, బోళము, పిసాత్చకాయలు,
బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని, ఆ
మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొని పోవుడి. 12

రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల
మూతిలో ఉంచబడి తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడ చేత
పటుట్ కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ
అది పొరబాటై యుండును; 13 మీ తముమ్ని
తీసికొని లేచి ఆ మనుషుయ్ని యొదద్కు తిరిగి
వెళుల్డి. 14 ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర
సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ
కపప్గించునటుల్ సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ
మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును
గాక. నేను పుతర్హీనుడనై యుండవలసిన యెడల
పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 15 ఆ
మనుషుయ్లు ఆ కానుకను తీసికొని, చేతులలో
రెటిట్ంపు రూకలను తమవెంట బెనాయ్మీనును
తీసికొని, లేచి ఐగుపుత్నకు వెళిల్, యోసేపు
యెదుట నిలిచిరి. 16 యోసేపు వారితోనునన్
బెనాయ్మీనును చూచి, తన గృహనిరావ్హకునితో
ఈ మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి, ఒక
వేటను కోసి, వంట సిదధ్ము చేయించుము.
మధాయ్హన్మందు ఈ మనుషుయ్లు నాతో
భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 17 యోసేపు
చెపిప్నటుల్ అతడు చేసి ఆ మనుషుయ్లను
యోసేపు ఇంటికి తీసికొనిపోయెను. 18 ఆ
మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి
రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి మొదట మన
గోనెలలో తిరిగి పెటట్బడిన రూకల
నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా
వచిచ్ మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్
మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి
తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 19 వారు యోసేపు
గృహనిరావ్హకుని యొదద్కు వచిచ్ యింటి
దావ్రమున అతనితో మాటలాడి, 20 అయాయ్!
ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే
వచిచ్తివిు. 21 అయితే మేము దిగినచోటికి
వచిచ్, మా గోనెలను విపిప్ నపుప్డు, ఇదిగో
మా మా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి
గోనెమూతిలో నుండెను. అవి చేతపటుట్కొని
వచిచ్తివిు. 22 ఆహారము కొనుటకు మరి రూకలను
తీసికొని వచిచ్తివిు; మా రూకలను మా
గోనెలలో నెవరు వేసిరో మాకు తెలియదని
చెపిప్రి. 23 అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక
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భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన మీ దేవుడు
మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు
నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును
వారియొదద్కు తీసుకొని వచెచ్ను. 24 ఆ
మనుషుయ్డు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని
వచిచ్, వారికి నీళిల్యయ్గా వారు కాళుల్
కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత
వేయించెను. 25 అకక్డ తాము భోజనము
చేయవలెనని వినిరి గనుక మధాయ్హన్మందు
యోసేపు వచుచ్ వేళకు తమ కానుకను
సిదధ్ముచేసిరి. 26 యోసేపు ఇంటికి
వచిచ్నపుప్డు వారు తమ చేతులలోనునన్
కానుకను ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్,
అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 27 అపుప్డు మీరు
చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా
ఉనాన్డా? అతడు ఇంక బర్తికి యునాన్డా? అని
వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు, 28

నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక
బర్దికియునాన్డు. కేష్మముగానునాన్డని
చెపిప్, వంగి సాగిలపడిరి. 29 అపుప్డతడు
కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన
తముమ్డైన బెనాయ్మీనును చూచి, మీరు నాతో
చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా
కుమారుడా, దేవుడు నినున్ కరుణించును గాక! 30

అపుప్డు తన తముమ్ని మీద యోసేపునకు
పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక అతడు
తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి
గదిలోనికి వెళిల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 31

అపుప్డు అతడు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి
వచిచ్, తనున్ తాను అణచుకొని, భోజనము
వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. 32 అతనికిని వారికిని
అతనితో భోజనము చేయుచునన్
ఐగుపీత్యులకును వేరు వేరుగా వడిడ్ంచిరి.
ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము
చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు హేయము. 33

జేయ్షుఠ్డు మొదలుకొని కనిషుఠ్ని వరకు
వారు అతని యెదుట తమ తమ యీడు చొపుప్న
కూరుచ్ండిరి గనుక ఆ మనుషుయ్లు ఒకనివైపు
ఒకడు చూచి ఆశచ్రయ్ పడిరి. 34 మరియు అతడు
తనయెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను.
బెనాయ్మీను వంతు వారందరి వంతులకంటె
అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి
అతనితో కలిసి సంతుషిట్గా తార్గిరి.

యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు
పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో
వాటిని నింపి ఎవరి రూకలు వారి

గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 2 కనిషుఠ్ని
గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని
ధానయ్పు రూకలను పెటుట్మనియు, తన గృహ
నిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు
చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 3

తెలల్వారినపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు తమ
గాడిదలతో కూడ పంపివేయబడిరి. 4 వారు ఆ
పటట్ణమునుండి బయలు దేరి యెంతో దూరము
వెళల్క మునుపు, యోసేపు తన గృహనిరావ్హకుని
చూచి నీవు లేచి ఆ మనుషుయ్ల వెంటబడి వెళిల్
వారిని కలిసికొని మీరు మేలుకు కీడు చేయనేల?
5 దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో
దేనివలన అతడు శకునములు చూచునో అది యిదే
కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని
వారితో చెపుప్మనెను. 6 అతడు వారిని
కలిసికొని ఆ మాటలు వారితో చెపిప్నపుప్డు 7

వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాట లాడనేల?

ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు దూరమవును గాక.
8 ఇదిగో మా గోనెలమూతులలో మాకు దొరికిన
రూకలను కనాను దేశములోనుండి తిరిగి
తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి
మేము వెండినైనను బంగారము నైనను ఎటుల్
దొంగిలుదుము? 9 నీ దాసులలో ఎవరియొదద్
అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు
మేము మా పర్భువునకు దాసులముగా నుందుమని
అతనితో అనిరి. 10 అందుకతడుమంచిది, మీరు
చెపిప్నటేట్ కానీ యుడి; ఎవరియొదద్ అది
దొరుకునో అతడే నాకు దాసు డగును, అయితే
మీరు నిరోద్షులగుదురని చెపెప్ను. 11

అపుప్డు వారు తవ్ర పడి పర్తివాడు తన
గోనెను కిర్ందికి దించి దానిని విపెప్ను. 12

అతడు పెదద్వాడు మొదలుకొని చినన్ వానివరకు
వారిని సోదా చూడగా ఆ గినెన్ బెనాయ్మీను
గోనెలో దొరికెను. 13 కావున వారు తమ
బటట్లు చింపుకొని పర్తివాడు తన గాడిదమీద
గోనెలు ఎకిక్ంచు కొని తిరిగి పటట్ణమునకు
వచిచ్రి. 14 అపుప్డు యూదా యును అతని
సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి.
అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని
యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 15 అపుప్డు
యోసేపుమీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి
మనుషుయ్డు శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు
తెలియదా అని వారితో అనగా 16 యూదా
యిటల్నెనుఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము?
ఏమందుము? మేము నిరోద్షులమని యెటుల్
కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము
కనుగొనెను. ఇదిగో మేమును ఎవని యొదద్ ఆ
గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసుల
మగుదుమనెను. 17 అందుకతడు అటుల్ చేయుట
నాకు దూరమవునుగాక; ఎవనిచేతిలో ఆ గినెన్
దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు
మీ తండిర్ యొదద్కు సమాధానముగా
వెళుల్డని చెపప్గా 18 యూదా అతని
సమీపించిఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన
వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ
కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము;
తమరు ఫరో అంతవారుగదా 19 ఏలినవాడుమీకు
తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని
తమ దాసులనడిగెను. 20 అందుకు మేముమాకు
ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున
పుటిట్న యొక చినన్ వాడును ఉనాన్రు; వాని
సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి
వాడొకక్డే మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్
21 అపుప్డు తమరునేనతని చూచుటకు అతని నా
యొదద్కు తీసికొని రండని తమ దాసులతో
చెపిప్ తిరి. 22 అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన
తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన తండిర్ని
విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని
యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 23 అందుకు
తమరుమీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు
మరల నా ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో
చెపిప్తిరి. 24 కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ
దాసుని యొదద్కు మేము వెళిల్ యేలినవారి
మాటలను అతనికి తెలియచేసితివిు. 25 మా
తండిర్మీరు తిరిగి వెళిల్ మనకొరకు కొంచెము
అహారము కొనుకొక్ని రండని చెపిప్నపుప్డు
26 మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు
మాతో కూడ ఉండినయెడల వెళుల్దుము; మా
తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మను
షుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 27

ఆదికాండము 43:24

38



45

అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్నాభారయ్
నాకిదద్రిని కనెనని మీరెరుగుదురు. 28 వారిలో
ఒకడు నా యొదద్నుండి వెళిల్ పోయెను. అతడు
నిశచ్యముగా దుషట్మృగములచేత చీలచ్
బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు
కనబడలేదు. 29 మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని
తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని
సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్
మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో
దిగిపోవునటుల్ చేయుదురని మాతో చెపెప్ను.
30 కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు
నేను వెళిల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు
మాయొదద్ లేనియెడల 31 అతని పార్ణము
ఇతని పార్ణ ముతో పెనవేసికొని యునన్ది
గనుక ఈ చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట
అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ
దాసులమైన మేము నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ
దా 32 తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్
వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి నీ
యొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా
తండిర్ దృషిట్ యందు ఆ నింద నా మీద
ఎలల్పుప్డు ఉండునని చెపిప్తిని. 33

కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ
చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి దాసునిగా
నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో
వెళల్నిముమ్. 34 ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ
లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్
వెళల్గలను? వెళిల్నయెడల నా తండిర్కి
వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని
చెపెప్ను.

అపుప్డు యోసేపు తన యొదద్
నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను
అణచుకొనజాలకనా యొదద్నుండి

పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని
బిగగ్రగా చెపెప్ను. యోసేపు తన సహోదరుల 2

అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును
ఫరో యింటివారును వినిరి. 3 అపుప్డు
యోసేపునేను యోసే పును; నా తండిర్ యింక
బర్దికియునాన్డా అని అడిగి నపుప్డు అతని
సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి
ఉతత్రము ఇయయ్లేక పోయిరి. 4 అంతట
యోసేపునా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో
చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి.
అపుప్డతడుఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు
అమి◌్మవేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపున 5

అయినను నేనికక్డికి వచుచ్ నటుల్ మీరు ననున్
అమి◌్మవేసినందుకు దుఃఖపడకుడి; అది మీకు
సంతాపము పుటిట్ంప నియయ్కుడి;
పార్ణరకష్ణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా
ననున్ పంపించె 6 రెండు సంవతస్రములనుండి
కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను
కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు
వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి
దేశ ములో మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 7

పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు
ముందుగా ననున్ పంపిం చెను. 8 కాబటిట్
దేవుడేగాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు.
ఆయన ననున్ ఫరోకు తండిర్గాను అతని
యింటివారి కందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్
దేశమంతటిమీద ఏలికగాను నియమించెను. 9 మీరు
తవ్రగా నా తండిర్ యొదద్కు వెళిల్
అతనితోనీ కుమారుడైన యోసేపుదేవుడు ననున్
ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియ

మించెను, నా యొదద్కు రముమ్, అకక్డ
ఉండవదుద్; 10 నీవు గోషెను దేశమందు
నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ
పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱఱ్లమందలును నీ
పశువు లును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు
సమీపముగా నుండును. 11 ఇకను అయిదు కరవు
సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ యింటి
వారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము
రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని
చెపుప్డి. 12 ఇదిగో మీతో మాటలాడుచునన్ది
నా నోరే అని మీ కనున్లును నా తముమ్డైన
బెనాయ్మీను కనున్లును చూచుచునన్వి. 13

ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు
చూచినది యావతుత్ నా తండిర్కి తెలియచేసి
తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసి కొనిరండని
తన సహోదరులతో చెపిప్ 14 తన తముమ్ డైన
బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను;
బెనాయ్మీను అతని మెడమీదపడి యేడెచ్ను.
15 అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్
కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న తరువాత అతని
సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 16

యోసేపుయొకక్ సహోదరులు వచిచ్న
వరత్మానము ఫరో యింటిలో వినబడెను. అది
ఫరోకును అతని సేవకు లకును ఇషట్ముగా
నుండెను. 17 అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో
ఇటల్నెనునీవు నీ సహోదరులను చూచిమీరీలాగు
చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను
దేశమునకు వెళిల్ 18 మీ తండిర్ని మీ
యింటివారిని వెంట బెటుట్కొని నా
యొదద్కు రండి; ఐగుపుత్ దేశమందలి మంచి
వసుత్వులను మీకెచెచ్దను, ఈ దేశముయొకక్
సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 19 నీకు
ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ
పిలల్లకొరకును మీ భారయ్లకొరకును
ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ
తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 20

ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు
మీవే అగును గనుక మీ సామగిర్ని
లకష్య్పెటట్కుడని చెపుప్మనగా 21

ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి.
యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న వారికి బండల్ను
ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము
ఇపిప్ంచెను. 22 అతడు వారికి రెండేసి దుసుత్ల
బటట్లు ఇచెచ్ను; బెనాయ్ మీనుకు
మూడువందల తులముల వెండియును ఐదు దుసుత్ల
బటట్లు ఇచెచ్ను, 23 అతడు తన తండిర్
నిమితత్ము ఐగుపుత్లో నునన్ మంచి
వసుత్వులను మోయుచునన్ పది గాడిదలను,
మారగ్మునకు తన తండిర్ నిమితత్ము
ఆహారమును, ఇతర ధానయ్మును తిను బండములను
24 అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు
బయలుదేరుచుండగామారగ్మందు కలహ పడకుడని
వారితో చెపెప్ను. 25 వారు ఐగుపుత్నుండి
బయలు దేరి కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన
యాకోబు నొదద్కు వచిచ్ 26 యోసేపు ఇంక
బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని
ఏలుచునాన్డని అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే
అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు
నిశేచ్షుట్డాయెను. 27 అపుప్డు వారు
యోసేపు తమతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని
అతనితో చెపిప్రి. అతడు తనున్ ఎకిక్ంచుకొని
పోవుటకు యోసేపు పంపినబండుల్ చూచి
నపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు

ఆదికాండము 45:27

39



46

47

పార్ణము తెపప్ రిలెల్న 28 అపుప్డు
ఇశార్యేలుఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన
యోసేపు ఇంక బర్దికియునాన్డు, నేను
చావకమునుపు వెళిల్ అతని చూచెదనని
చెపెప్ను.

అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు
కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై
బెయేరెష్బాకు వచిచ్ తన

తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి
బలులనరిప్ంచెను. 2 అపుప్డు రాతిర్
దరశ్నములయందు దేవుడుయాకోబూ యాకోబూ
అని ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుక
తడుచితత్ము పర్భువా అనెను. 3 ఆయననేనే
దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు
వెళుల్టకు భయపడకుము, అకక్డనినున్ గొపప్
జనముగా చేసెదను. 4 నేను ఐగుపుత్నకు
నీతోగూడ వచెచ్ దను, అంతేకాదు నేను
నిశచ్యముగా నినున్ తిరిగి తీసి కొని
వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన
చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 5

యాకోబు లేచి బెయేరెష్బా నుండి వెళెల్ను.
ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని వచుచ్టకు
పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ
తండిర్ యైన యాకోబును తమ పిలల్లను తమ
భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 6 వారు, అనగా
యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ
పశువులను తాము కనానులో సంపా దించిన సంపద
యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 7

అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన
కుమారెత్లను తన కుమారుల కుమారెత్లను తన
యావతుత్ సంతానమును ఐగుపుత్నకు తనతోకూడ
తీసికొనివచెచ్ను. 8 యాకోబును అతని
కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు
కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 9 యాకోబు జేయ్షఠ్
కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు
పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 10 షిమోయ్ను
కుమారులైన యెమూ యేలు యామీను ఓహదు
యాకీను సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన
షావూలు. 11 లేవి కుమారులైన గెరోష్ను కహాతు
మెరారి 12 యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా
పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును ఓనానును కనాను
దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన
హెసోర్ను హామూలు. 13 ఇశాశ్ఖారు
కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను.
14 జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహ
లేలు. 15 వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె
పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని
కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని
కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును
ముపప్ది ముగుగ్రు. 16 గాదు కుమారులైన
సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ
అరేలీ. 17 ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్
ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరి యైన శెరహు. ఆ
బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 18

లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయా కిచిచ్న
జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె యీ పదునారు
మందిని యాకోబునకు కనెను. 19 యాకోబు
భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు
బెనాయ్మీను. 20 యోసేపునకు మనషేష్
ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని
ఐగుపుత్దేశమందు ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర
కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 21

బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు

అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు ముపీప్ము
హుపీప్ము ఆరుద్. 22 యాకోబునకు రాహేలు కనిన
కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 23 దాను
కుమారుడైన హుషీము. 24 నఫాత్లి కుమారులైన
యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 25 లాబాను
తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న
బిలాహ్ కుమారులు వీరే. ఆమె వారిని
యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 26

యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని
గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో ఐగుపుత్నకు
వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 27

ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు
కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్ నకు వచిచ్న యాకోబు
కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 28 అతడు
గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు
తనకు ముందుగా యూదాను పంపెను. వారు గోషెను
దేశమునకు రాగా 29 యోసేపు తన రథమును
సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన
ఇశార్యేలును ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు
వెళిల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని
మెడమీద పడి అతని మెడ పటుట్కొని యెంతో
ఏడెచ్ను. 30 అపుప్డు ఇశార్యేలు
యోసేపుతోనీవింక బర్దికియునాన్వు; నీ
ముఖము చూచితిని గనుక నేనికను చనిపోవుదునని
చెపెప్ను. 31 యోసేపు తన సహోదరులను తన
తండిర్ కుటుంబపు వారినిచూచినేను వెళిల్
యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో
ఉండిన నా సహోదరులును నా తండిర్
కుటుంబపువారును నాయొదద్కు వచిచ్రి; 32 ఆ
మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱఱ్ల
కాపరులు. వారు తమ గొఱఱ్లను పశువులను తమకు
కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో
చెపెప్ దను. 33 గొఱఱ్ల కాపరియైన
పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో
మిముమ్ను పిలిపించి మీ వృతిత్ యేమిటని
అడిగినయెడల 34 మీరు గోషెను దేశమందు
కాపురముండునటుల్మా చినన్తనమునుండి
ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా
పూరివ్కులును పశువులు గల వారమై యునాన్మని
ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.

యోసేపు వెళిల్ ఫరోను చూచినా
తండిర్యు నా సహోదరులును వారి
గొఱఱ్ల మందలతోను వారి

పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను
దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో నునాన్రని
తెలియచేసి 2 తన సహోదరులందరిలో
అయిదుగురిని వెంటబెటుట్ కొని పోయి
వారిని ఫరో సమకష్మందు ఉంచెను. 3 ఫరో అతని
సహో దరులను చూచిమీ వృతిత్ యేమిటని
అడిగినపుప్డు వారునీ దాసులమైన మేమును మా
పూరివ్కులును గొఱఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో
చెపిప్రి. 4 మరియు వారుకనాను దేశమందు కరవు
భారముగా ఉనన్ందున నీ దాసులకు కలిగియునన్
మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత
కాలముండుటకు వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను
దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని
ఫరోతో అనగా 5 ఫరో యోసేపును చూచినీ
తండిర్యు నీ సహోదరులును నీయొదద్కు
వచిచ్యునాన్రు. 6 ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట
ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ
తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము,
గోషెను దేశములో వారు నివసింప వచుచ్ను,
వారిలో ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచిన
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యెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా
నియమించు మని చెపెప్ను 7 మరియు యోసేపు
తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని
వచిచ్ ఫరో సమకష్మందు అతని నుంచగా
యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 8 ఫరోనీవు
జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు
నడిగి నందుకు 9 యాకోబునేను యాతర్చేసిన
సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను జీవించిన
సంవతస్రములు కొంచెము గాను
దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు
యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన
సంవతస్రము లనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్
10 ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి
వెళిల్పోయెను. 11 ఫరో ఆజాఞ్పించినటుల్
యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను
ఐగుపుత్ దేశములో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో
రామెసేసను మంచి పర్దేశములో వారికి
సావ్సథ్య్ము నిచెచ్ను. 12 మరియు
యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన
తండిర్ కుటుంబపువారినందరిని వారివారి
పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్
సంరకిష్ంచెను. 13 కరవు మికిక్లి భారమైనందున
ఆ దేశమందంతటను ఆహారము లేకపోయెను.
కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును
కీష్ణించెను. 14 వచిచ్నవారికి ధానయ్
మముమ్టవలన ఐగుపుత్ దేశములోను కనాను
దేశములోను దొరికిన దర్వయ్మంత యోసేపు
సమకూరెచ్ను. ఆ దర్వయ్ మంతటిని యోసేపు
ఫరో నగరులోనికి తెపిప్ంచెను. 15 ఐగుపుత్
దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము
వయ్యమైన తరువాత ఐగుపీత్యులందరు
యోసేపునొదద్కు వచిచ్మాకు ఆహా రము
ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు మేమేల చావవలెను?
దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 16

అందుకు యోసేపుమీ పశువులను ఇయుయ్డి;
దర్వయ్ము వయ్యమైపోయిన యెడల మీ
పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు
ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్
వారు తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు 17 ఆ
సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా
అతడు వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 18

ఆ సంవతస్రము గతించిన తరువాత రెండవ
సంవతస్రమున వారు అతని యొదద్కు వచిచ్ ఇది
మా యేలినవారికి మరుగుచేయము; దర్వయ్ము
వయ్యమై పోయెను, పశువుల మందలును
ఏలినవారి వశమాయెను, ఇపుప్డు మా దేహములును
మా పొలములును తపప్ మరి ఏమియు ఏలినవారి
సముఖమున మిగిలియుండలేదు. 19 నీ కనున్ల
యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల?
ఆహారమిచిచ్ మముమ్ను మా పొలములను
కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు
దాసులమగుదుము; మేము చావక బర్దుకునటుల్ను
పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు
వితత్నము లిమమ్ని అడిగిరి. 20 అటుల్
యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనిన్టిని ఫరోకొరకు
కొనెను. కరవు వారికి భారమైనందున
ఐగుపీత్యులందరు తమ తమ పొలములను
అమి◌్మవేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది ఆయెను. 21

అతడు ఐగుపుత్ పొలిమేరలయొకక్ యీ
చివరనుండి ఆ చివర వరకును జనులను ఊళల్లోనికి
రపిప్ంచెను. 22 యాజకుల భూమి మాతర్మే
అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో బతెత్ములు
నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన

వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ
భూములను అమమ్లేదు. 23 యోసేపుఇదిగో నేడు
మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు
కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు;
పొలములలో వితుత్డి. 24 పంటలో అయిదవ
భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు
భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ
కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు
ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో
చెపప్గా 25 వారునీవు మముమ్ బర్దికించితివి,
ఏలినవారి కటాకష్ము మా మీదనుండనిముమ్;
ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 26 అపుప్డు
అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు
ఐగుపుత్ భూములను గూరిచ్ కటట్డ
నియమించెను, యాజకుల భూములు మాతర్మే
వినాయింపబడెను. అవి ఫరోవి కావు. 27

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశమందలి గోషెను
పర్దేశములో నివసించిరి. అందులో వారు ఆసిత్
సంపాదించుకొని సంతా నాభివృదిధ్ పొంది
మిగుల విసత్రించిరి. 28 యాకోబు
ఐగుపుత్దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు
బర్దికెను. యాకోబు దినములు, అనగా అతడు
జీవించిన సంవతస్రములు నూటనలుబదియేడు. 29

ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు
సమీపించినపుప్డు అతడు తన కుమారుడైన
యోసేపును పిలిపించినా యెడల నీకు
కటాకష్మునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్
నాతొడకిర్ంద ఉంచి నా యెడల దయను
నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్
ఐగుపుత్లో పాతిపెటట్కుము. 30 నా పితరులతో
కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి
ననున్ తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్
పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 31

అందుకతడునేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను.
మరియు అతడునాతో పర్మాణము
చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో
పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన
మంచపు తలాపిమీద వ

ఈ సంగతులైన తరువాతఇదిగో నీ
తండిర్ కాయిలాగా ఉనాన్డని ఒకడు
యోసేపుతో చెపెప్ను. అపుప్డతడు

మనషేష్ ఎఫార్యిములు అను తన యిదద్రు
కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోగా, 2 ఇదిగో
నీ కుమారుడైన యోసేపు నీ యొదద్కు
వచుచ్చునాన్డని యాకోబునకు తెలుపబడెను.
అంతట ఇశార్యేలు బలము తెచుచ్కొని తన
మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 3 యోసేపును
చూచికనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల
దేవుడు నాకు కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 4

ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్
విసత్ రింపచేసి నీవు జనముల సమూహ మగునటుల్
చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును
నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని
సెలవిచెచ్న 5 ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీ
యొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు
పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడడ్లే;
రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము
మనషేష్ నా బిడడ్లై యుందురు. 6 వారి
తరువాత నీవు కనిన సంతానము నీదే; వారు తమ
సహోదరుల సావ్సథ్య్మునుబటిట్ వారి
పేళల్ చొపుప్న పిలువబడుదురు. 7

పదద్నరామునుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు,
ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత దూరమున నుండగా
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మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా
యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ
బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున నేను
ఆమెను పాతి పెటిట్తినని యోసేపుతో
చెపెప్ను. 8 ఇశార్యేలు యోసేపు కుమా
రులను చూచివీరెవరని అడుగగా 9 యోసేపు వీరు
నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా
కనుగర్ హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను.
అందుకతడునేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు
వారిని తీసికొని రమమ్నెను. 10 ఇశార్యేలు
కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా
ఉండెను గనుక అతడు చూడలేక పోయెను.
యోసేపువారిని అతనిదగగ్రకు
తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్
పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 11

ఇశార్యేలు యోసే పుతోనీ ముఖము చూచెదనని
నేను అనుకొనలేదు గాని నీ సంతానమును దేవుడు
నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 12 యోసేపు అతని
మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని
అతనికి సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను. 13

తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి
తటుట్న తన కుడిచేత ఎఫార్యిమును,
ఇశార్యేలు కుడిచేతి తటుట్న తన యెడమ
చేత మనషేష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని
అతని దగగ్రకు తీసి కొనివచెచ్ను. 14 మనషేష్
పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తన చేతులను
యుకిత్గా చాచి చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల
మీద తన కుడిచేతిని మనషేష్ తలమీద తన
యెడమచేతిని ఉంచెను. 15 అతడు యోసేపును
దీవించినా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు
ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను
పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు
ననున్ పోషించెనో ఆ దేవుడు, 16 అనగా
సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన
దూత యీ పిలల్లను ఆశీరవ్దించునుగాక; నా
పేరును అబార్హాము ఇసాస్కు లను నా పితరుల
పేరును వారికి పెటట్బడునుగాక; భూమియందు
వాం 17 యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన
తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట
చూచినపుప్డు అది అతని కిషట్ము కాకపోయెను
గనుక అతడు మనషేష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని
తన తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము
తలమీదనుండియెతిత్ 18 నా తండీర్ అటుల్
కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్
యితని తలమీద పెటుట్మని చెపెప్ను. 19

అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు
తెలియును, నా కుమారుడా అది నాకు తెలియును;
ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని
యితని తముమ్డు ఇతని కంటె గొపప్వాడగును,
అతని సం 20 ఆ దినమందు అతడు వారిని
దీవించిఎఫార్యిమువలెను మనషేష్వలెను
దేవుడు నినున్ చేయును గాకని
ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవిం
చెదరనెను. ఆలాగు అతడు మనషేష్కంటె
ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 21 మరియు
ఇశార్యేలుఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను,
అయినను దేవుడు మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల
దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొని పోవును.
22 నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము
ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా కతిత్తోను నా
వింటితోను అమోరీయుల చేతిలోనుండి
తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను.

యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి
యిటల్నెను. మీరుకూడి రండి, అంతయ్
దినములలో మీకు సంభ వింపబోవు

సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 2 యాకోబు
కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ
తండిర్యైన ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 3

రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా
శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమఫలమును
ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 4

నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు
నీ తండిర్ మంచముమీది కెకిక్తివి దానిని
అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది
కెకెక్ను. 5 షిమోయ్ను లేవి అనువారు
సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు
ఆయుధములు. 6 నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో
చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో
కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్
మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత
ఎదుద్ల గుదికాలి నరములను తెగ గొటిట్రి. 7

వారికోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు
కఠినమైనది అవి శపింపబడును యాకోబులో
వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని
చెదరగొటెట్దను. 8 యూదా, నీ సహోదరులు
నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ
శతుర్వుల మెడమీద ఉండును నీ తండిర్
కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు. 9 యూదా
కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు
పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి సింహమువలెను
గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్
ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని లేపువాడెవడు?
10 షిలోహు వచుచ్వరకు యూదా యొదద్నుండి
దండము తొలగదు అతని కాళల్ మధయ్నుండి
రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై
యుందురు. 11 దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను
ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను
కటిట్ దార్కాష్రసములో తన బటట్లను
దార్కష్ల రకత్ములో తన వసత్ర్మును
ఉదుకును. 12 అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత
ఎఱఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను
ఉండును. 13 జెబూలూను సముదర్పు రేవున
నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని
పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 14 ఇశాశ్ఖారు
రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్
బలమైన గారద్భము. 15 అతడు విశార్ంతి
మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు
చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని
వెటిట్చేయు దాసుడగును. 16 దాను
ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు
నాయ్యము తీరుచ్ను. 17 దాను తోర్వలో
సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును.
అది గుఱఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన
ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 18 యెహోవా, నీ
రకష్ణకొరకు కనిపెటిట్ యునాన్ను. 19

బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు
మడిమెను కొటుట్ను. 20 ఆషేరునొదద్
శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన
మధుర పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 21 నఫాత్లి
విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైనమాటలు పలుకును.
22 యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊట యొదద్
ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు గోడమీదికి
ఎకిక్ వాయ్పించును. 23 విలుకాండుర్ అతని
వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని
హింసించిరి. 24 యాకోబు కొలుచు
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పరాకర్మశాలియైనవాని హసత్బలమువలన అతని
విలుల్ బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు
మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు
నీ తండిర్ దేవునివలనను పైనుండి మింటి
దీవెనలతోను 25 కిర్ంద దాగియునన్
అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల
దీవెనలతోను గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్
దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని
బాహుబలము దిటట్పరచబడును 26 నీ తండిర్
దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల
పరవ్తములకంటె హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి
యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి
వేరుపరచబడిన వాని నడినెతిత్మీదను ఉండును.
27 బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు
ఉదయమందు ఎరను తిని అసత్మయమందు
దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 28 ఇవి అనిన్యు
ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి
తండిర్ వారిని దీవించుచు వారితో చెపిప్నది
యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను.
29 తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు
ఇటల్నెనునేను నా సవ్జనులయొదద్కు
చేరచ్బడుచునాన్ను. 30 హితీత్యుడైన
ఎఫోర్ను భూమియం దునన్ గుహలో నా తండుర్ల
యొదద్ ననున్ పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను
దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా
పొలములో ఉనన్ది. అబార్హాము దానిని ఆ
పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్
శమ్శాన భూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా
కొనెను. 31 అకక్డనే వారు అబార్హామును
అతని భారయ్యైన శారాను పాతి పెటిట్రి;
అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన
రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను
లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 32 ఆ పొలమును
అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారుల యొదద్
కొనబడినదనెను. 33 యాకోబు తన కుమారుల
కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన
కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణమువిడిచి తన
సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్ బడెను.

యోసేపు తన తండిర్ ముఖముమీద పడి
అతని గూరిచ్ యేడిచ్ అతని
ముదుద్పెటుట్కొనెను. 2 తరువాత

యోసేపు సుగంధ దర్వయ్ములతో తన తండిర్
శవమును సిదధ్పరచవలెనని తన దాసులైన
వైదుయ్లకు ఆజాఞ్పించెను గనుక ఆ
వైదుయ్లు ఇశార్యేలును సుగంధ
దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచిరి. 3 సుగంధ
దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచబడువారి కొరకు
దినములు సంపూరణ్మగునటుల్ అతనికొరకు
నలుబది దినములు సంపూరణ్మాయెను.
అతనిగూరిచ్ ఐగుపీత్యులు డెబబ్ది దినములు
అంగలారిచ్రి. 4 అతనిగూరిచ్న అంగ లారుప్
దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో యింటి
వారితో మాటలాడిమీ కటాకష్ము నామీద
నునన్యెడల మీరు అనుగర్హించి నా మనవి ఫరో
చెవిని వేసిఒ 5 నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము
చేయించిఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను,
కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి
తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్
పాతిపెటట్ వలెనని చెపెప్ను. కాబటిట్
సెలవైతే నేనకక్డికి వెళిల్ నా తండిర్ని
పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను.
6 అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన
పర్మాణము చొపుప్న వెళిల్ నీ తండిర్ని

పాతిపెటుట్మని సెలవిచెచ్ను. 7 కాబటిట్
యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు
పోయెను; అతనితో ఫరో యింటి పెదద్లైన
అతని సేవకులందరును ఐగుపుత్ దేశపు
పెదద్లందరును 8 యోసేపు యింటివారంద రును
అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారును
వెళిల్రి. వారు తమ పిలల్లను తమ గొఱఱ్ల
మందలను తమ పశువులను మాతర్ము గోషెను
దేశములో విడిచిపెటిట్రి. 9 మరియు
రథములును రౌతులును అతనితో వెళిల్నందున ఆ
సమూహము బహు విసాత్ర మాయెను. 10

యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు
కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు ఘోరముగా
అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్
యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 11 ఆ
దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము
నొదద్ ఆ దుఃఖము సలుపుట చూచిఐగుపీత్యులకు
ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక
దానికి ఆబేల్ మిసార్యిము అను పేరు
పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల
నునన్ది. 12 అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు
వారి కాజాఞ్పించి నటుల్ చేసిరి. 13 అతని
కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసి
కొనిపోయి మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో
పాతి పెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును
అబార్హాము తనకు శమ్శా నముకొరకు
సావ్సథ్య్ముగానుండు ని 14 యోసేపు తన
తండిర్ని పాతిపెటిట్న తరువాత అతడును అతని
సహోదరులును అతని తండిర్ని పాతిపెటట్
వెళిల్న వారందరును తిరిగి ఐగుపుత్నకు
వచిచ్రి. 15 యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్
మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ యోసేపు మనయందు
పగపటిట్ మన మత నికి చేసిన కీడంతటి
చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు
జరిగించుననుకొని 16 యోసేపునకు ఈలాగు
వరత్మాన మంపిరి 17 నీ తండిర్ తాను చావక
మునుపు ఆజాఞ్పించిన దేమనగామీరు
యోసేపుతో నీ సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి
గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును
కష్మించుమని అతనితో 18 మరియు అతని
సహోదరులు పోయి అతని యెదుట
సాగిలపడిఇదిగో మేము నీకు దాసులమని
చెపప్గా 19 యోసేపుభయపడకుడి, నేను దేవుని
సాథ్నమం దునాన్నా? 20 మీరు నాకు కీడుచేయ
నుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున
జరుగుచునన్టుల్, అనగా బహు పర్జలను
బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు
ఉదేద్శించెను. 21 కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను
మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్
వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా
మాటలాడెను. 22 యోసేపు అతని తండిర్
కుటుంబపువారును ఐగుపుత్లో నివసించిరి,
యోసేపు నూటపది సంవతస్రములు బర్దికెను.
23 యోసేపు ఎఫార్యిముయొకక్ మూడవతరము
పిలల్లను చూచెను; మరియు మనషేష్
కుమారుడైన మాకీరు నకు కుమారులు పుటిట్
యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 24 యోసేపు తన
సహోదరులను చూచినేను చనిపోవు చునాన్ను;
దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్,
యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము
ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము
చేసియిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని
పోవునని చెపెప్ను 25 మరియు యోసేపు

ఆదికాండము 50:25

43



దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను;
అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి
తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు
కుమారులచేత పర్మాణము చేయించు కొనెను. 26

యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి
పొందెను. వారు సుగంధ దర్వయ్ములతో అతని
శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక
పెటెట్లో ఉంచిరి.

ఆదికాండము 50:26
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ఐగుపుత్లోకి యాకోబుతో వచిచ్న
ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, రూబేను
షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు

జెబూలూను బెనాయ్మీను. 2 దాను నఫాత్లి
గాదు ఆషేరు. 3 వీరిలో పర్తివాడును తన తన
కుటుంబముతో వచెచ్ను. 4 యాకోబు గరభ్మున
పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది. 5 అపప్టికి
యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 6 యోసేపును
అతని అనన్దముమ్లందరును ఆ తరము వారందరును
చనిపోయిరి. 7 ఇశార్యేలీయులు బహు
సంతానముగలవారై అభివృదిధ్ పొంది
విసత్రించి అతయ్ధికముగా పర్బలిరి;
వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను.

8 అపుప్డు యోసేపును ఎరుగని కొర్తత్రాజు
ఐగుపుత్ను ఏల నారంభించెను. 9 అతడు తన
జనులతో ఇటల్నెను --ఇదిగో ఇశార్యేలు
సంతతియైన యీ జనము మనకంటె
విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 10

వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల
యుకిత్గా జరిగించుదము రండి; లేనియెడల
యుదధ్ము కలుగునపుప్డు వారుకూడ మన
శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా
యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి,
వెళిల్పోదురేమో అనెను. 11 కాబటిట్
వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని
శర్మపెటుట్టకు వెటిట్ పనులు చేయించు
అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు
ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు పీతోము
రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 12

అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని
శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి
పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయుల యెడల
అసహయ్పడిరి. 13 ఇశార్యేలీయులచేత
ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవచేయించుకొనిరి;
14 వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన
పర్తి పనియు కఠినముగా ఉండెను. వారు
జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను,
పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను కఠినసేవ
చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి.

15 మరియు ఐగుపుత్రాజు షిఫార్ పూయా అను
హెబీర్యుల మంతర్సానులతో మాటలాడి 16 --
మీరు హెబీర్ సీత్ర్లకు మంతర్సానిపని
చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద చూచినపుప్డు
మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల
దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను.
17 అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి,
ఐగుపుత్రాజు తమ కాజాఞ్పించినటుల్ చేయక
మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా 18

ఐగుపుత్రాజు ఆ మంతర్సానులను పిలిపించి --
మీరెందుకు మగపిలల్లను బర్దుకనిచిచ్తిరి? ఈ
పని యేల చేసితిరి అని అడిగెను. 19 అందుకు ఆ
మంతర్సానులు-- హెబీర్ సీత్ర్లు
ఐగుపుత్సీత్ర్లవంటివారు కారు; వారు

చురుకైనవారు. మంతర్సాని వారియొదద్కు
వెళల్కమునుపే వారు పర్సవించియుందురని
ఫరోతో చెపిప్రి. 20 దేవుడు ఆ
మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము
విసత్రించి మికిక్లి పర్బలెను. 21 ఆ
మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన
వారికి వంశాభివృదిధ్ కలుగజేసెను. 22 అయితే
ఫరో -- హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి
కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, పర్తి
కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన
జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను.

లేవి వంశసుథ్డొకడు వెళిల్ లేవి
కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనెను. 2

ఆ సీత్ర్ గరభ్వతియై కుమారుని కని,
వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి మూడునెలలు
వానిని దాచెను. 3 తరువాత ఆమె వాని దాచలేక
వానికొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని,
దానికి జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ
పిలల్వానిని పెటిట్యేటియొడుడ్న
నాచులో దాని ఉంచగా, 4 వానికేమి సంభవించునో
తెలిసికొనుటకు వాని అకక్ దూరముగా
నిలిచియుండెను. 5 ఫరో కుమారెత్ సాన్నము
చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు
ఏటియొడుడ్న నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ
పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి
దాని తెపిప్ంచి 6 తెరచి ఆ పిలల్వాని
చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా
చూచి వానియందు కనికరించి --వీడు హెబీర్యుల
పిలల్లలో నొకడనెను. 7 అపుప్డు వాని అకక్
ఫరో కుమారెత్ను చూచి--నీకొరకు ఈ పిలల్వాని
పెంచుటకు నేను వెళిల్ హెబీర్సీత్ర్లలో ఒక
దాదిని పిలుచుకొని వతుత్నా అనెను. 8 అందుకు
ఫరో కుమారెత్--వెళుల్మని చెపప్గా ఆ
చినన్ది వెళిల్ ఆ బిడడ్ తలిల్ని పిలుచుకొని
వచెచ్ను. 9 ఫరో కుమారెత్ ఆమెను చూచి--ఈ
బిడడ్ను తీసికొనిపోయి నాకొరకు వానికి
పాలిచిచ్ పెంచుము, నేను నీకు జీతమిచెచ్దనని
చెపప్గా, ఆ సీత్ర్ ఆ బిడడ్ను
తీసికొనిపోయి పాలిచిచ్ పెంచెను. 10 ఆ
బిడడ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో
కుమారెత్ యొదద్కు అతని తీసికొని
వచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె--
నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి
మోషే అను పేరు పెటెట్ను.

11 ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన
జనులయొదద్కు పోయి వారి భారములను
చూచెను. అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక
హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా
చూచెను. 12 అతడు ఇటు అటు తిరిగి చూచి
యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుపీత్యుని చంపి
యిసుకలో వాని కపిప్ పెటెట్ను. 13 మరునాడు
అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా
హెబీర్యులైన మనుషుయ్లిదద్రు
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పోటాల్డుచుండిరి. 14 అపుప్ డతడు
అనాయ్యము చేసినవాని చూచి -- నీ వేల నీ
పొరుగువాని కొటుట్చునాన్వని అడుగగా
అతడు--మామీద నినున్ అధికారినిగాను
తీరప్రినిగాను నియమించినవాడెవడు? నీవు ఆ
ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని
అనుకొనుచునాన్వా అనెను. అందుకు మోషే--
నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని
భయపడెను. 15 ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను
చంపచూచెనుగాని, మోషే ఫరో యెదుటనుండి
పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి
యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 16

మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు
కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ తండిర్
మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను
నింపుచుండగా 17 మందకాపరులు వచిచ్ వారిని
తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి
సహాయము చేసి మందకు నీళుల్ పెటెట్ను. 18

వారు తమ తండిర్యైన రగూయేలు నొదద్కు
వచిచ్నపుప్డు అతడు -- నేడు మీరింత తవ్రగా
ఎటుల్ వచిచ్తిరనెను. 19 అందుకు వారు--
ఐగుపీత్యుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి
మముమ్ను తపిప్ంచి వడిగా నీళుల్ చేది మన
మందకు పెటెట్ననగా 20 అతడు తన
కుమారెత్లను చూచి--అతడెకక్డ? ఆ
మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? భోజనమునకు
అతని పిలుచుకొని రండనెను. 21 మోషే ఆ
మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను.
అతడు తన కుమారెత్యైన సిపోప్రాను మోషే
కిచెచ్ను. 22 ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు
మోషే-- నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై
యుంటిననుకొని వానికి గెరోష్ను అను పేరు
పెటెట్ను.

23 ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట
ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. ఇశార్యేలీయులు
తాము చేయుచునన్ వెటిట్ పనులనుబటిట్
నిటూట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా,
తమ వెటిట్ పనులనుబటిట్ వారు పెటిట్న
మొర దేవుని యొదద్కు చేరెను. 24 కాగా
దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము
ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను
జాఞ్పకము చేసికొనెను. 25 దేవుడు
ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు
లకష్య్ముంచెను.

మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన
యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు,
ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని

దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను. 2 ఒక
పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత
అతనికి పర్తయ్కష్మాయెను. అతడు
చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను.
గాని పొద కాలిపోలేదు. 3 అపుప్డు మోషే -- ఆ
పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్
వెళిల్ యీ గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 4

దాని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట
యెహోవా చూచి. దేవుడు ఆ పొద నడుమనుండి--
మోషే మోషే అని అతని పిలిచెను. అందుకతడు --
చితత్ము పర్భువా అనెను. 5 అందుకాయన--
దగెగ్రకు రావదుద్, నీ పాదములనుండి నీ
చెపుప్లు విడువుము, నీవు నిలిచియునన్
సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 6 మరియు
ఆయన--నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము
దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడను యాకోబు దేవుడను

అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని
దేవునివైపు చూడ వెరచెను. 7 మరియు
యెహోవా యిటల్నెను-- నేను
ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను
నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను
కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న
మొరను వింటిని, వారి దుఃఖములు నాకు
తెలిసేయునన్వి. 8 కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల
చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ
దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు,
అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు
అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివవ్యులకు
యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు
పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును
దిగివచిచ్యునాన్ను. 9 ఇశార్యేలీయుల మొర
నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు
వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 10 కాగా
రముమ్, నినున్ ఫరోయొదద్కు పంపెదను;
ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను నీవు
ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను. 11

అందుకు మోషే--నేను ఫరోయొదద్కు
వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను
ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును
ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 12 ఆయన--
నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను
నినున్ పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ
పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న
తరువాత మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని
సేవించెదరనెను. 13 మోషే--చితత్గించుము;
నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళిల్
వారిని చూచి-- మీ పితరుల దేవుడు మీ యొదద్కు
ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు--ఆయన
పేరేమి అని అడిగినయెడల వారితో నేనేమి
చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 14 అందుకు
దేవుడు--నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై
యునాన్నని మోషేతో చెపెప్ను. మరియు
ఆయన--ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్
పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో
చెపప్వలెననెను. 15 మరియు దేవుడు మోషేతో
నిటల్నెను -- మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా,
అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు
యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీ యొదద్కు
ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో
చెపప్వలెను. నిరంతరము నా పేరు ఇదే,
తరతరములకు ఇది నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 16

నీవు వెళిల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను
పోగుచేసి--మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా,
అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల
దేవుడు, నాకు పర్తయ్కష్మై యిటల్నెను--
నేను మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు
సంభవించినదానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 17

ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు
పర్వహించు దేశమునకు, అనగా కనానీయులు
హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు
హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు
మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని
వారితో చెపుప్ము. 18 వారు నీ మాట విందురు
గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును
ఐగుపుత్ రాజునొదద్కు వెళిల్ అతని చూచి--
హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు
పర్తయ్కష్మాయెను గనుక మేము
అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత
దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు బలిని
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సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్
వలెను. 19 ఐగుపుత్రాజు మహాబలముతో మీ
మీదికి వచిచ్ మిముమ్ పోనియయ్డని
నేనెరుగుదును; 20 కాని, నేను నా చెయియ్ చాపి
ఐగుపుత్ మధయ్మున నేను చేయదలచియునన్ నా
అదుభ్తములనిన్టిని చూపి దాని
పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిముమ్
పంపివేయును. 21 మరియు నేను ఈ జనుల యెడల
ఐగుపీత్యులకు కటాకష్ము కలుగజేసెదను గనుక
మీరు వెళుల్నపుప్డు వటిట్చేతులతో
వెళల్రు. 22 పర్తి సీత్ర్యు తన
పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండి
నగలను బంగారు నగలను వసత్ర్ములను ఇమమ్ని
అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును
మీ కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను
దోచుకొందురనెను.

అందుకు మోషే--చితత్గించుము; వారు
ననున్ నమమ్రు నా మాట వినరు--
యెహోవా నీకు పర్తయ్కష్ము

కాలేదందురు అని ఉతత్రమియయ్గా 2

యెహోవా--నీ చేతిలోనిది ఏమిటి అని అతని
నడిగెను. అందుకతడు--కరర్ అనెను. 3

అపుప్డాయన-- నేలను దాని పడవేయుమనెను.
అతడు దాని నేల పడవేయగానే అది పామాయెను.
4 అపుప్డు యెహోవా--నీ చెయియ్ చాపి దాని
తోక పటుట్కొనుమనగా, అతడు తన చెయియ్
చాపి దాని పటుట్కొనగానే అది అతని చేతిలో
కరర్ ఆయెను. 5 ఆయన--దానిచేత వారు తమ
పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా
అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు
యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్కష్మాయెనని
నముమ్దురనెను. 6 మరియు యెహోవా--నీ
చెయియ్ నీ రొముమ్న ఉంచుకొనుమనగా, అతడు
తన చెయియ్ రొముమ్న ఉంచుకొని దాని
వెలుపలికి తీసినపుప్డు ఆ చెయియ్
కుషఠ్ముగలదై హిమమువలె తెలల్గా ఆయెను. 7

తరువాత ఆయన--నీ చెయియ్ మరల నీ రొముమ్న
ఉంచుకొనుమనగా, అతడు తన చెయియ్ మరల తన
రొముమ్న ఉంచుకొని తన రొముమ్నుండి
వెలుపలికి తీసినపుప్డు అది అతని మిగిలిన
శరీరమువలె ఆయెను. 8 మరియు ఆయన--వారు
నినున్ నమమ్క, మొదటి సూచననుబటిట్
వినకపోయిన యెడల రెండవ దానిబటిట్
విందురు. 9 వారు ఈ రెండు సూచనలనుబటిట్
నమమ్క నీ మాట వినకపోయిన యెడల నీవు
కొంచెము ఏటినీళుల్ తీసి యెండిన నేలమీద
పోయవలెను. అపుప్డు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన
నీళుల్ పొడినేలమీద రకత్మగుననెను. 10

అపుప్డు మోషే--పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను,
నీవు నీ దాసునితో
మాటలాడినపప్టినుండియైనను, నేను మాట
నేరప్రిని కాను, నేను నోటిమాందయ్ము నాలుక
మాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో
చెపప్గా 11 యెహోవా -- మానవునకు
నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని
చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని
గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు?
యెహోవానైన నేనేగదా. 12 కాబటిట్
వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు
ఏమి పలుకవలసినది నీకు బోధించెదనని అతనితో
చెపెప్ను. 13 అందుకతడు -- అయోయ్ పర్భువా,
నీవు పంప తలంచిన వానిచేత పంపుమనగా 14 ఆయన
మోషేమీద కోపపడి--లేవీయుడగు నీ అనన్యైన

అహరోను లేడా? అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని
నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్
ఎదురొక్నవచుచ్చునాన్డు, అతడు నినున్ చూచి
తన హృదయమందు సంతోషించును; 15 నీవు అతనితో
మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను,
నేను నీ నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి,
మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 16

అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే
నీకు నోరుగానుండును, నీవు అతనికి దేవుడవుగా
ఉందువు. 17 ఈ కరర్ను చేత పటుట్కొని
దానితో ఆ సూచక కిర్యలు చేయవలెనని
చెపెప్ను.

18 అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన
మామయైన యితోర్యొదద్కు తిరిగి వెళిల్
-- సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా
బంధువులయొదద్కు మరల పోయి వారింక
సజీవులై యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితొ
చెపప్గా యితోర్--కేష్మముగా వెళుల్మని
మోషేతో అనెను. 19 అంతట యెహోవా--నీ
పార్ణమును వెదకిన మనుషుయ్లందరు
చనిపోయిరి గనుక ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళుల్మని
మిదాయ్నులో మోషేతో చెపప్గా, 20 మోషే
తన భారయ్ను తన కుమారులను తీసికొని
గాడిదెమీద నెకిక్ంచు కొని ఐగుపుత్కు తిరిగి
వెళెల్ను. మోషే దేవుని కరర్ను తన చేత
పటుట్కొని పోయెను. 21 అపుప్డు యెహోవా
మోషేతో ఇటల్నెను--నీవు ఐగుపుత్నందు తిరిగి
చేరిన తరువాత, చేయుటకు నేను నీకు బలమిచిచ్న
మహతాక్రయ్ములనిన్యు ఫరో యెదుట
చేయవలెను సుమీ. అయితే నేను అతని
హృదయమును కఠినపరచెదను, అతడు ఈ జనులను
పోనియయ్డు. 22 అపుప్డు నీవు ఫరోను చూచి --
ఇశార్యేలు నా కుమారుడు, నా
జేయ్షఠ్పుతుర్డు; 23 ననున్ సేవించునటుల్
నా కుమారుని పోనిమమ్ని నీకు
ఆజాఞ్పించుచునాన్ను; వాని
పంపనొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని, నీ
జేయ్షఠ్ పుతుర్ని చంపెదనని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను.
24 అతడు పోవుమారగ్మున సతర్ములో
యెహోవా అతనిని ఎదురొక్ని అతని చంపచూడగా
25 సిపోప్రా వాడిగల రాయి తీసికొని తన
కుమారునికి సునన్తిచేసి అతని
పాదములయొదద్ అది పడవేసి--నిజముగా నీవు
నాకు రకత్సంబంధివైతివనెను; అంతట ఆయన
అతని విడిచెను. 26 అపుప్డు ఆమె--ఈ
సునన్తినిబటిట్ నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన
పెనిమిటివైతివనెను.

27 మరియు యెహోవా--మోషేను
ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోకి వెళుల్మని
అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళిల్ దేవుని
పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని
ముదుద్పెటుట్కొనెను. 28 అపుప్డు మోషే
తనున్ పంపిన యెహోవా పలుకుమనన్
మాటలనిన్టిని, ఆయన చేయనాజాఞ్పించిన
సూచక కిర్యలనిన్టిని అహరోనుకు తెలిపెను.

29 తరువాత మోషే అహరోనులు వెళిల్
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పోగుచేసి,
30 యెహోవా మోషేతో చెపిప్న
మాటలనిన్యు అహరోను వివరించి, జనులయెదుట
ఆ సూచక కిర్యలను చేయగా జనులు నమిమ్రి. 31

మరియు--యెహోవా ఇశార్యేలీయులను
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చూడవచిచ్ తమ బాధను కనిపెటెట్నను మాట
జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి.

తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్
ఫరోనుచూచి--ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా-- అరణయ్ములో నాకు

ఉతస్వము చేయుటకు నా జనమును పోనిమమ్ని
ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి. 2 ఫరో--నేను అతని
మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు
యెహోవా ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను,
ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 3 అపుప్డు
వారు -- హెబీర్యుల దేవుడు మముమ్ను
ఎదురొక్నెను, సెలవైనయెడల మేము
అరణయ్ములోకి మూడు దినముల పర్యాణమంత
దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు బలి
అరిప్ంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మా మీదికి
తెగులైనను ఖడగ్మైనను రాజేయునేమో అనిరి.
4 అందుకు ఐగుపుత్ రాజు -- మోషే అహరోనూ, ఈ
జనులు తమ పనులను చేయకుండ మీరేల ఆపు
చునాన్రు? మీ బరువులు మోయుటకు పొండనెను.
5 మరియు ఫరో--ఇదిగో ఈ జనము ఇపుప్డు
విసత్రించియునన్ది; వారు తమ బరువులను
విడిచి తీరికగానుండునటుల్ మీరు
చేయుచునాన్రని వారితో అనెను. 6 ఆ దినమున
ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును
వారి నాయకులకును ఇటుల్ ఆజాఞ్పించెను 7 --
ఇటుకలు చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు
గడిడ్ ఇయయ్కూడదు, వారు వెళిల్ తామే
గడిడ్ కూరుచ్కొనవలెను. 8 అయినను వారు
ఇదివరకు చేసిన యిటుకల లెకక్నే వారిమీద
మోపవలెను, దానిలో ఏమాతర్మును
తకుక్వచేయవదుద్; వారు సోమరులు గనుక--మేము
వెళిల్ మా దేవునికి బలి నరిప్ంచుటకు
సెలవిమమ్ని మొరపెటటుట్చునాన్రు. 9 ఆ
మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను,
దానిలో వారు కషట్పడవలెను,
అబదధ్పుమాటలను వారు
లకష్య్పెటట్కూడదనెను. 10 కాబటిట్
పర్జల కారయ్నియామకులును వారి నాయకులును
పోయి పర్జలను చూచి--నేను మీకు గడిడ్
ఇయయ్ను; 11 మీరు వెళిల్ మీకు గడిడ్
యెకక్డ దొరుకునో అకక్డ మీరే
సంపాదించుకొనుడి, అయితే మీ పనిలో
నేమాతర్మును తకుక్వ చేయబడదని ఫరో
సెలవిచెచ్ననిరి. 12 అపుప్డు పర్జలు గడిడ్కి
మారుగా కొయయ్ కాలు కూరుచ్టకు ఐగుపుత్
దేశమందంతటను చెదిరిపోయిరి. 13 మరియు
కారయ్నియామకులు వారిని తవ్రపెటిట్ --
గడిడ్ ఉనన్పప్టివలెనే యేనాటిపని ఆనాడే
ముగించుడనిరి. 14 ఫరో కారయ్నియామకులు
తాము ఇశార్యేలీయులలో వారి మీద ఉంచిన
నాయకులను కొటిట్--ఎపప్టివలె మీ లెకక్
చొపుప్న ఇటుకలను నినన్ నేడు మీరు ఏల
చేయించలేదని అడుగగా 15 ఇశార్యేలీయుల
నాయకులు ఫరోయొదద్కు వచిచ్--తమ
దాసులయెడల తమ రెందుకిటుల్
జరిగించుచునాన్రు? 16 తమ దాసులకు
గడిడ్యయ్రు అయితే ఇటుకలు చేయుడని
మాతో చెపుప్చునాన్రు; చితత్గించుము, వారు
తమరి దాసులను కొటుట్చునాన్రు; అయితే
తమరి పర్జలయందే తపిప్దమునన్దని
మొరపెటిట్రి. 17 అందుకతడు--మీరు సోమరులు
మీరు సోమరులు అందుచేత -- మేము వెళిల్
యెహోవాకు బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని

మీరడుగుచునాన్రు. 18 మీరు పొండి, పనిచేయుడి,
గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్
మీరపప్గింపక తపప్దని చెపెప్ను. 19 --మీ
ఇటుకల లెకక్లో నేమాతర్మును తకుక్వ
చేయవదుద్, ఏనాటి పని ఆనాడే చేయవలెనని
రాజు సెలవియయ్గా, ఇశార్యేలీయుల
నాయకులు తాము దురవసథ్లో పడియునన్టుల్
తెలిసికొనిరి. 20 వారు ఫరోయొదద్నుండి
బయలుదేరి వచుచ్చు, తముమ్ను ఎదురొక్నుటకు
దారిలో నిలిచియునన్ మోషే అహరోనులను
కలిసికొని 21 -- యెహోవా మిముమ్ చూచి
నాయ్యము తీరుచ్ను గాక; ఫరో యెదుటను
అతని దాసుల యెదుటను మముమ్ను
అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై
వారిచేతికి ఖడగ్ మిచిచ్తిరని వారితో అనగా
22 మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగి
వెళిల్--పర్భువా, నీవేల ఈ పర్జలకు కీడు
చేసితివి? ననేన్ల పంపితివి? 23 నేను నీ పేరట
మాటలాడుటకు ఫరో యొదద్కు
వచిచ్నపప్టినుండి అతడు ఈ జనులకు కీడే
చేయుచునాన్డు, నీ జనులను నీవు విడిపింపను
లేదనెను.

అందుకు యెహోవా -- ఫరోకు నేను
చేయబోవుచునన్ దానిని నీవు
నిశచ్యముగా చూచెదవు; బలవంతముచేత

అతడు వారిని పోనిచుచ్ను, బలవంతముచేతనే
అతడు తన దేశములోనుండి వారిని తోలివేయునని
మోషేతో అనెను.

2 మరియు దేవుడు మోషేతో ఇటల్నెను --
నేనే యెహోవాను; 3 నేను సరవ్శకిత్గల
దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు
యాకోబులకు పర్తయ్కష్మైతిని కాని,
యెహోవా అను నా పేరున నేను వారికి
తెలియబడలేదు. 4 మరియు వారు పరవాసము
చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును వారికిచుచ్టకు
నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 5

ఐగుపీత్యులు దాసతవ్మునకు లోపరచియునన్
ఇశార్యేలీయుల మూలుగును విని నా నిబంధనను
జాఞ్పకముచేసికొని యునాన్ను. 6 కాబటిట్
నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము--
నేనే యెహోవాను; నేను ఐగుపీత్యులు
మోయించు బరువుల కిర్ందనుండి మిముమ్ను
వెలుపలికి రపిప్ంచి, వారి దాసతవ్ములోనుండి
మిముమ్ను విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొపప్
తీరుప్లుచేసి, మిముమ్ను విడిపించి, 7

మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు
దేవుడనై యుందును. అపుప్డు ఐగుపీత్యుల
బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి
రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే
అని మీరు తెలిసికొందురు. 8 నేను అబార్హాము
ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్
యెతిత్ పర్మాణముచేసిన దేశములోకి
మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను
యెహోవానని చెపుప్మనగా 9 మోషే
ఇశార్యేలీయులతో ఆలాగు చెపెప్ను. అయితే
వారు మనోవాయ్కులమునుబటిట్యు కఠిన
దాసతవ్మునుబటిట్యు మోషే మాట వినరైరి.

10 మరియు యెహోవా మోషేను చూచి -- నీవు
లోపలికి వెళిల్ ఐగుపుత్రాజైన ఫరోను చూచి--
ఇశార్యేలీయులను తన దేశములోనుండి
వెలుపలికి పోనియయ్వలెనని అతనితో
చెపుప్మనెను. 12 అపుప్డు మోషే--
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చితత్గించుము, ఇశార్యేలీయులే నా మాట
వినలేదు; మాటమాందయ్ము గలవాడనగు నా మాట
ఫరో యెటుల్ వినునని యెహోవా సనిన్ధిని
పలికెను. 13 మరియు యెహోవా మోషే
అహరోనులతో నిటల్నెను-- ఇశార్యేలీయులను
ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తాము వెలుపలికి
రపిప్ంచుటకై ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును
ఫరో యొదద్కును (వెళల్వలెనని) వారి
కాజాఞ్పించెను.

14 వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు
ఎవరనగా, ఇశార్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన
రూబేను కుమారులుహనోకు పలుల్ హెసోర్ను
కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 15

షిమోయ్ను కుమారులు యెమూయేలు యామీను
ఓహదు యాకీను సోహరు కనాను సీత్ర్కి
కుమారుడైన షావూలు; వీరు షిమోయ్ను
కుటుంబములు. 16 లేవి కుమారుల పేరులు వారి
వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, గెరోష్ను
కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది
యేడేండుల్ బర్దికెను. 17 గెరోష్ను
కుమారులు వారి వారి వంశావళులచొపుప్న లిబీన్
షిమీ. 18 కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు
హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు నూట ముపప్ది
మూడేండుల్ బర్దికెను. 19 మెరారి కుమారులు
మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళులచొపుప్న
లేవి కుటుంబములు. 20 అమార్ము తన
మేనతత్యైన యోకెబెదును
పెండిల్చేసికొనెను; ఆమె అతనికి అహరోనును
మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది
యేడేండుల్ బర్దికెను. 21 ఇసాహ్రు
కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 22

ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను
సితీర్. 23 అహరోను అమీ◌్మనాదాబు
కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన
ఎలీషెబను పెండిల్చేసికొనెను. ఆమె అతనికి
నాదాబును అబీహును ఎలాజారును ఈతామారును
కనెను. 24 కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా
అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల కుటుంబములు. 25

అహరోను కుమారుడైన ఎలాజారు పూతీయేలు
కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్చేసికొనెను.
ఆమె అతనికి ఫీనెహాసును కనెను; వీరు తమ తమ
కుటుంబముల చొపుప్న లేవీయుల పితరుల
మూలపురుషులు. 26 ఇశార్యేలీయులను వారి
సేనలచొపుప్న ఐగుపుత్దేశములోనుండి
వెలుపలికి రపిప్ంచుడని యెహోవా
ఆజాఞ్పించిన అహరోను మోషేలు వీరు. 27

ఇశార్యేలీయలను ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి
రపిప్ంవలెనని ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతో
మాటలాడినవారు వీరు; ఆ మోషే అహరోనులు
వీరే.

28 ఐగుపుత్దేశములో యెహోవా మోషేతో
మాటలాడిన దినమున 29 యెహోవా--నేను
యెహోవాను; నేను నీతో చెపుప్నది యావతుత్
నీవు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతో పలుకుమని
మోషేతో చెపప్గా 30 మోషే--చితత్గించుము;
నేను మాట మాందయ్ము గలవాడను, ఫరో నా
మాట యెటుల్ వినునని యెహోవా సనిన్ధిని
పలికెను.

కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను --
ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా
నియమించితిని; నీ అనన్ అహరోను నీకు

పర్వకత్గా నుండును. 2 నేను నీ
కాజాఞ్పించునది యావతుత్ నీవు పలుకవలెను.

ఫరో తన దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను
పోనియయ్వలెనని నీ అనన్యైన అహరోను
అతనితో చెపుప్ను; 3 అయితే నేను ఫరో
హృదయమును కఠినపరిచి, ఐగుపుత్ దేశములో నా
సూచకకిర్యలను నా మహతాక్రయ్ములను
విసత్రింపచేసెదను. 4 ఫరో మీ మాట వినడుగాని
నేను నా చెయియ్ ఐగుపుత్మీద వేసి గొపప్
తీరుప్లచేత నా సేనలను ఇశార్యేలీయులైన
నా పర్జలను ఐగుపుత్దేశములోనుండి వెలుపలికి
రపిప్ంచెదను. 5 నేను ఐగుపుత్మీద నా
చెయియ్ చాపి ఇశార్యేలీయులను వారి
మధయ్నుండి రపిప్ంపగానే నేను యెహోవానని
ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 6 మోషే
అహరోనులు యెహోవా తమకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి, ఆలాగుననే చేసిరి.
7 వారు ఫరోతో మాటలాడినపుప్డు మోషేకు
ఎనుబదియేండుల్, అహరోనుకు ఎనుబది మూడు
ఏండుల్.

8 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో
ఇటల్నెను--ఫరో మీ శకిత్ చూపుటకై ఒక
మహతాక్రయ్ము కనుపరచుడని మీతో
చెపుప్నపుప్డు నీవు అహరోనును చూచి--నీ
కరర్ను పటుట్కొని ఫరో యెదుట దాని
పడవేయుమనుము; అది సరప్మగును. 10 కాబటిట్
మోషే అహరోనులు ఫరో యొదద్కు వెళిల్
యెహోవా తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి.
అహరోను ఫరో యెదుటను అతని సేవకుల
యెదుటను తన కరర్ను పడవేయగానే అది
సరప్మాయెను. 11 అపుప్డు ఫరో తన
విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను.
ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత
ఆలాగే చేసిరి. 12 వారిలో పర్తివాడును తన
కరర్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెను
గాని అహరోను కరర్ వారి కరర్లను
మింగివేయగా 13 యెహోవా చెపిప్నటుట్
ఫరో హృదయము కఠినమాయెను గనుక అతడు వారి
మాట వినకపోయెను. 14 తరువాత
యెహోవామోషేతో ఇటల్నెను--ఫరో హృదయము
కఠినమైనది, అతడు ఈ పర్జలను
పోనియయ్నొలల్డాయెను 15 పొర్దుద్న
నీవు ఫరో యొదద్కు వెళుల్ము, ఇదిగో అతడు
ఏటిదరికి పోవును. నీవు అతనిని ఎదురొక్నుటకు
ఏటియొడుడ్న నిలిచి పాముగా చేయబడిన
కరర్ను చేత పటుట్కొని 16 అతని చూచి--
అరణయ్మందు ననున్ సేవించుటకై నా పర్జలను
పోనిమమ్ని ఆజాఞ్పించుటకుగాను
హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ననున్ నీ
యొదద్కు పంపెను. నీవు ఇదివరకు వినకపోతివి.
17 కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా-- నేను
యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు తెలిసికొందువని
యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నా
చేతిలోనునన్ యీ కరర్తో నేను ఏటి నీటిని
కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 18

ఏటిలోని చేపలు చచుచ్ను, ఏరు కంపుకొటుట్ను,
ఏటి నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపీత్యులు
అసహయ్పడుదురని చెపుప్మనెను. 19 మరియు
యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను -- నీవు
అహరోనును చూచి-- నీ కరర్ను పటుట్కొని
ఐగుపుత్ జలములమీద, అనగా వారి నదులమీదను
వారి కాలువలమీదను, వారి చెరువుల మీదను, వారి
నీటిగుంటలనిన్టి మీదను నీ చెయియ్ చాపుము;
అవి రకత్మగును; ఐగుపుత్ దేశమందంతటను
మార్నుపాతర్లలోను రాతిపాతర్లలోను
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రకత్ము ఉండునని అతనితో చెపుప్మనెను. 20

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే
అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో యెదుటను అతని
సేవకుల యెదుటను తన కరర్ను పైకెతిత్
ఏటినీళల్ను కొటట్గా ఏటినీళల్నిన్యు
రకత్ముగా మారచ్బడెను. 21 ఏటిలోని చేపలు
చచెచ్ను, ఏరు కంపుకొటెట్ను, ఐగుపీత్యులు
ఏటినీళుల్ తార్గలేక పోయిరి,
ఐగుపుత్దేశమందంతట రకత్ము ఉండెను. 22

ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన
అటుల్ చేయగా యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో
హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే
అహరోనుల మాట వినకపోయెను. 23 జరిగినదానిని
మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి
వెళెల్ను. 24 అయితే ఐగుపీత్ యులందరు
ఏటినీళుల్ తార్గలేక తార్గు నీళల్కొరకు
ఏటిపర్కక్లను తర్వివ్రి. 25 యెహోవా ఏటిని
కొటిట్ యేడు దినములైన

యెహోవా ఏటిని కొటిట్ యేడు
దినములైన తరువాత యెహోవా
మోషేతో ఇటల్నెను--నీవు ఫరో

యొదద్కు వెళిల్ అతని చూచి--ననున్
సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్; 2 నీవు
వారిని పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో నేను
నీ పొలిమేరలనిన్టిని కపప్లచేత
బాధించెదను. 3 ఏటిలో కపప్లు విసాత్రముగా
పుటుట్ను; అవి నీ యింట నీ పడకగదిలోకి నీ
మంచముమీదికి నీ సేవకుల యిండల్లోకి నీ
జనులమీదికి నీ పొయిలలోకి నీ పిండి పిసుకు
తొటల్లోకి ఎకిక్ వచుచ్ను; 4 ఆ కపప్లు
నీమీదికి నీ జనులమీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి
వచుచ్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని
చెపుప్మనెను. 5 మరియు యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను--నీవు అహరోనును చూచి--నీ కరర్
పటుట్కొని యేటిపాయలమీదను కాలువలమీదను
చెరువుల మీదను నీ చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్
దేశముమీదికి కపప్లను రాజేయుమని అతనితో
చెపుప్మనగా 6 అహరోను ఐగుపుత్ జలములమీద
తన చెయియ్ చాపెను; అపుప్డు కపప్లు
ఎకిక్వచిచ్ ఐగుపుత్ దేశమును కపెప్ను. 7

శకునగాండుల్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు
చేసి ఐగుపుత్ దేశముమీదికి కపప్లను రాజేసిరి.
8 అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి
-- నా యొదద్నుండి నా జనులయొదద్నుండి ఈ
కపప్లను తొలగించుమని యెహోవాను
వేడుకొనుడి, అపుప్డు యెహోవాకు బలి
అరిప్ంచుటకు ఈ పర్జలను అగతయ్ముగా
పోనిచెచ్దననెను. 9 అందుకు మోషే--ననున్
గెలిచినటుట్గా నీవు అతిశయింపవచుచ్ను, ఈ
కపప్ల శేషము ఏటిలోనే ఉండునటుల్ను అవి నీ
మీదను నీ యిండల్లోను ఉండకుండ
చంపబడునటుల్ను నీ కొరకును నీ సేవకులకొరకును
నీ పర్జలకొరకును నేనెపుప్డు వేడుకొనవలెనో
చెపుప్మని ఫరోను అడుగగా అతడు రేపే అనెను.
10 అందుకతడు--మా దేవుడైన యెహోవా వంటి
వారెవరును లేరు అని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నీ
మాట చొపుప్న జరుగును; 11 అనగా కపప్లు నీ
యొదద్నుండియు నీ యిండల్లోనుండియు నీ
సేవకులయొదద్నుండియు నీ
పర్జలయొదద్నుండియు తొలగిపోవును; అవి
యేటిలోనే ఉండుననెను. 12 మోషే అహరోనులు
ఫరో యొదద్నుండి బయలు వెళిల్నపుప్డు
యెహోవా ఫరో మీదికి రాజేసిన కపప్ల

విషయములో మోషే అతనికొరకు మొరపెటట్గా
13 యెహోవా మోషే మాటచొపుప్న చేసెను
గనుక ఇండల్లోనేమి గార్మములలోనేమి
పొలములలోనేమి కపప్లు ఉండకుండ
చచిచ్పోయెను. 14 జనులు వాటిని కుపప్లుగా
చేసినపుప్డు భూమి కంపుకొటెట్ను. 15 ఫరో
ఉపశమనము కలుగుట చూచి యెహోవా
సెలవిచిచ్నటుట్ తన హృదయమును
కఠినపరచుకొని వారి మాట వినక పోయెను.

16 అందుకు యెహోవా మోషేను చూచి--నీవు నీ
కరర్చాపి యీ దేశపు ధూళిని కొటుట్ము. అది
ఐగుపుత్ దేశమందంతటను పేలగునని అహరోనుతో
చెపుప్మనగా వారు అటుల్ చేసిరి. 17 అహరోను
తన కరర్ను పటుట్కొని చెయియ్చాపి ఆ
దేశపు ధూళిని కొటిట్నపుప్డు పేలు
మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండెను;
ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆ దేశపు ధూళి అంతయు
పేలాయెను¸ 18 శకునగాండుర్కూడ పేలను
పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్
చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు
మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 19

శకునగాండుర్--ఇది దైవశకిత్1 అని ఫరోతో
చెపిప్రి. అయితే యెహోవా చెపిప్నటుట్
ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట
వినకపోయెను. 20 కాబటిట్ యెహోవా
మోషేను చూచి--నీవు పొర్దుద్న లేచి ఫరో
యెదుట నిలువుము, ఇదిగో అతడు ఏటియొదద్కు
పోవును. నీవు అతని చూచి--ననున్ సేవించుటకు నా
పర్జలను పోనిముమ్. 21 నీవు నా పర్జలను
పోనియయ్ని పకష్మందు, చూడుము నేను నీ
మీదికిని నీ సేవకుల మీదికిని నీ పర్జలమీదికిని
నీ యిండల్లోనికి జోరీగలను పంపెదను;
ఐగుపీత్యుల యిండుల్ను వారునన్
పర్దేశమును జోరీగలతో నిండియుండును. 22

మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని
నీవు తెలిసికొనునటుల్, ఆ దినమున నేను నా
పర్జలు నివసించుచునన్ గోషెనుదేశమును
వినాయించెదను, అకక్డ జోరీగలుండవు. 23 నా
పర్జలను నీ పర్జలనుండి పర్తేయ్కపరచెదను,
రేపు ఈ సూచకకిర్య జరుగునని యెహోవా
సెలవిచిచ్నటుట్ నీవు చెపప్వలెననెను. 24

యెహోవా ఆలాగు చేసెను. బాధకరమైన జోరీగలు
ఫరో యింటిలోకిని అతని సేవకుల
యిండల్లోకిని వచిచ్ ఐగుపుత్ దేశమంతట
వాయ్పించెను. ఆ దేశము జోరీగలవలన
చెడిపోయెను. 25 అందుకు ఫరో మోషే
అహరోనులను పిలిపించి--మీరు వెళిల్ ఈ
దేశములో మీ దేవునికి బలి అరిప్ంచుడని
వారితో చెపప్గా 26 మోషే-- అటుల్
చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము
అరిప్ంచవలసిన బలి ఐగుపీత్యులకు ఏహయ్ము.
ఇదిగో మేము ఐగుపీత్యులకు ఏహయ్మైన బలిని
వారి కనున్లయెదుట అరిప్ంచిన పకష్మున వారు
మముమ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు గదా. 27

మేము అరణయ్ములోకి మూడు దినముల
పర్యాణమంతదూరము పోయి మా దేవుడైన
యెహోవా మాకు సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనకు బలి
నరిప్ంచుదుమనెను. 28 అందుకు ఫరో--మీరు
అరణయ్ములో మీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి
నరిప్ంచుటకు మిముమ్ను పోనిచెచ్దను గాని
దూరము పోవదుద్; మరియు నాకొరకు
వేడుకొనుడనెను. 29 అందుకు మోషే--నేను నీ
యొదద్నుండి వెళిల్ రేపు ఈ జోరీగలు
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ఫరోయొదద్నుండియు అతని సేవకుల
యొదద్నుండియు అతని జనుల యొదద్నుండియు
తొలగిపోవునటుల్ యెహోవాను వేడుకొందును
గాని, యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకు ఫరో
జనులను పోనియయ్క ఇకను వంచన చేయకూడదని
చెపిప్ 30 ఫరో యొదద్నుండి బయలువెళిల్
యెహోవాను వేడుకొనెను. 31 యెహోవా మోషే
మాట చొపుప్న చేయగా ఆ జోరీగలు ఫరో
యొదద్నుండియు అతని పర్జల
యొదద్నుండియు తొలగిపోయెను;
ఒకక్టియైనను నిలువలేదు. 32 అయితే ఫరో ఆ
సమయముకూడ తన హృదయమును కఠినపరచుకొని
జనులను పోనియయ్డాయెను.

తరువాత యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను--నీవు ఫరోయొదద్కు
వెళిల్--ననున్ సేవించుటకు నా పర్జలను

పోనిముమ్. 2 నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క
ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 3 ఇదిగో
యెహోవా బాహుబలము పొలములోనునన్ నీ
పశువులమీదికిని నీ గురర్ములమీదికిని
గాడిదెలమీదికిని ఒంటెలమీదికిని
ఎదుద్లమీదికిని గొరెర్లమీదికిని వచుచ్ను,
మికిక్లి బాధకరమైన తెగులు కలుగును. 4 అయితే
యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పశువులను ఐగుపుత్
పశువులను వేరుపరచును; ఇశార్యేలీయులకునన్
వాటనిన్టిలో ఒకక్టైనను చావదని
హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను
5 మరియు యెహోవా కాలము నిరణ్యించి--రేపు
యెహోవా ఈ దేశములో ఆ కారయ్ము
జరిగించుననెను. 6 మరునాడు యెహోవా ఆ
కారయ్ము చేయగా ఐగుపీత్యుల
పశువులనిన్యు చచెచ్ను గాని ఇశార్యేలీయుల
పశువులలో ఒకటియు చావలేదు. 7 ఫరో ఆ సంగతి
తెలిసికొన పంపినపుప్డు ఇశార్యేలు
పశువులలో ఒకటియు చావలేదు; అయినను
అపప్టికిని ఫరో హృదయము కఠినమైనందున
జనులను పంపకపోయెను.

8 కాగా యెహోవా--మీరు మీ పిడికిళల్నిండ
ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనుడి, మోషే ఫరో
కనున్లయెదుట ఆకాశమువైపు దాని చలల్వలెను.
9 అపుప్డు అది ఐగుపుత్ దేశమంతట సనన్పు
ధూళియై ఐగుపుత్ దేశమంతట
మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొకుక్లు
పొకుక్ దదుద్రులగునని మోషే అహరోనులతో
చెపెప్ను. 10 కాబటిట్ వారు ఆవపుబుగిగ్
తీసికొనివచిచ్ ఫరోయెదుట నిలిచిరి. మోషే
ఆకాశమువైపు దాని చలల్గానే అది
మనుషుయ్లకును జంతువులకును పొకుక్లు పొకుక్
దదుద్రులాయెను. 11 ఆ దదుద్రులవలన
శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేక పోయిరి
ఆ దదుద్రులు శకునగాండర్కును
ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను. 12 అయినను
యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్ యెహోవా
ఫరో హృదయమును కఠినపరచెను, అతడు వారి మాట
వినకపోయెను.

13 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--
హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు; నీవు తెలల్వారగానే
లేచిపోయి ఫరోయెదుట నిలిచి--ననున్
సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 14 సమసత్
భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు
తెలిసికొనవలెనని ఈ సారి నేను నా

తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ
సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని పంపెదను; 15

భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్
నేను నా చెయియ్ చాపియుంటినేని నినున్ను
నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 16

అయినగాని నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను,
సమసత్భూమిలో నా నామమును పర్చురము
చేయునటుల్ను నేను నినున్ నియ మించితిని. 17

నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క
వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 18 ఇదిగో రేపు
ఈవేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను
కురిపించెదను; ఐగుపుత్రాజయ్ము సాథ్పించిన
దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్
వడగండుల్ పడలేదు. 19 కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు
పంపి నీ పశువులను పొలములలో నీకు కలిగినది
యావతుత్ను తవ్రగా భదర్ముచేయుము. ఇంటికి
రపిప్ంపబడక పొలములో ఉండు పర్తి
మనుషుయ్నిమీదను జంతువు మీదను వడగండుల్
కురియును, అపుప్డు అవి చచుచ్నని
చెపుప్మనెను. 20 ఫరో సేవకులలో యెహోవా
మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను తన
పశువులను ఇండల్లోకి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 21

అయితే యెహోవా మాట
లకష్య్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన
పశువులను పొలములో ఉండనిచెచ్ను.

22 యెహోవా--నీ చెయియ్ ఆకాశమువైపు
చూపుము; ఐగుపుత్దేశమందలి మనుషుయ్లమీదను
జంతువులమీదను పొలముల కూరలనిన్టిమీదను
వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతట పడునని
మోషేతో చెపెప్ను. 23 మోషే తన కరర్ను
ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా
ఉరుములను వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు
భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా
ఐగుపుత్దేశముమీద వడగండుల్ కురిపించెను. 24

ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన
పిడుగులును బహు బలమైన వాయెను.
ఐగుపుత్దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది
మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి కలుగలేదు.
25 ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్దేశమందంతట
మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి బయట నునన్ది
యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్
పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను,
పొలములోని పర్తి చెటుట్ను
విరుగగొటెట్ను. 26 అయితే
ఇశార్యేలీయులునన్ గోషెను దేశములో
మాతర్ము వడగండుల్ పడలేదు. 27 ఇది చూడగా
ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి--నేను
ఈసారి పాపము చేసి యునాన్ను; యెహోవా
నాయ్యవంతుడు, నేనును నా జనులును
దురామ్రుగ్లము; 28 ఇంతమటుట్కు చాలును;
ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్
రాకుండునటుల్ యెహోవాను వేడుకొనుడి,
మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను
నిలుపనని వారితో చెపప్గా 29 మోషే అతని
చూచి--నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలు
వెళల్గానే నా చేతులు యెహోవావైపు
ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ
వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు. అందువలన భూమి
యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 30 అయినను
నీవును నీ సేవకులును ఇకను దేవుడైన యెహో
వాకు భయపడరని నాకు తెలిసియునన్దనెను. 31

అపుప్డు జనుపచెటుల్ పువువ్లు పూసెను,
యవలచేలు వెనున్లు వేసినవి గనుక జనుప
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యవలచేలును చెడగొటట్బడెను గాని 32

గోధుమలు మెరపమొలకలు ఎదగనందున అవి
చెడగొటట్బడలేదు. 33 మోషే ఫరోను విడిచి ఆ
పటట్ణమునుండి బయలు వెళిల్ యెహోవావైపు
తన చేతులు ఎతిత్నపుప్డు ఆ యురుములును
వడగండుల్ను నిలిచిపోయెను, వరష్ము
భూమిమీద కురియుట మానెను. 34 అయితే ఫరో
వరష్మును వడగండుల్ను ఉరుములును
నిలిచిపోవుట చూచి, అతడును అతని సేవకులును
ఇంక పాపము చేయుచు తమ హృదయములను
కఠినపరచుకొనిరి. 35 యెహోవా మోషేదావ్రా
పలికినటుల్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను;
అతడు ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్క
పోయెను.

కాగా యెహోవా మోషేను చూచి--
ఫరోయొదద్కు వెళుల్ము. నేనే
యెహోవానని మీరు

తెలిసికొనునటుల్ను, నేను చేయు
సూచకకిర్యలను ఐగుపీత్యుల యెదుట
కనుపరచుటకు, నేను వారియెడల జరిగించినవాటిని
వారియెదుట కలుగజేసిన సూచకకిర్యలను 2 నీవు
నీ కుమారునికి నీ కుమారుని కుమారునికి
పర్చురము చేయునటుల్ను, నేను అతని
హృదయమును అతని సేవకుల హృదయములను కఠిన
పరచితిననెను. 3 కాబటిట్ మోషే అహరోనులు
ఫరో యొదద్కు వెళిల్, అతని చూచి యీలాగు
చెపిప్రి--హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా
సెలవిచిచ్నదేమనగా--నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు
లొంగనొలల్క యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా
జనులను పోనిముమ్. 4 నీవు నా జనులను
పోనియయ్నొలల్ని పకష్మున ఇదిగో రేపు
నేను మిడతలను నీ పార్ంతములలోకి
రపిప్ంచెదను. 5 ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా
అవి దాని కపుప్ను, తపిప్ంచుకొనిన శేషమును,
అనగా వడగండల్దెబబ్ను తపిప్ంచుకొని
మిగిలినదానిని అవి తినివేయును, పొలములో
మొలిచిన పర్తి చెటుట్ను తినును. 6 మరియు
అవి నీ యిండల్లోను నీ సేవకులందరి
యిండల్లోను ఐగుపీత్యులందరి యిండల్లోను
నిండిపోవును. నీ పితరులుగాని నీ
పితామహులుగాని యీ దేశములో నుండిన
నాటనుండి నేటివరకు అటిట్వాటిని చూడలేదని
చెపిప్ ఫరో యెదుటనుండి బయలువెళెల్ను. 7

అపుప్డు ఫరో సేవకులు అతని చూచి--
ఎనాన్ళల్వరకు వీడు మనకు ఉరిగానుండును? తమ
దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ
మనుషుయ్లను పోనిముమ్; ఐగుపుత్దేశము
నశించినదని నీకింకను తెలియదా అనిరి. 8 మోషే
అహరోనులు ఫరోయొదద్కు మరల రపిప్ంపబడగా
అతడు--మీరు వెళిల్ మీ దేవుడైన యెహోవాను
సేవించుడి; అందుకు ఎవరెవరు వెళుల్దురని
వారినడిగెను. 9 అందుకు మోషే -- మేము
యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను గనుక మా
కుమారులను మా కుమారెత్లను మా మందలను మా
పశువులను వెంటబెటుట్కొని మా పినన్
పెదద్లతోకూడ వెళెల్దమనెను. 10

అందుకతడు--యెహోవా మీకు తోడైయుండునా?
నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోనిచెచ్దనా?
ఇదిగో మీరు దురాలోచన గలవారు. 11 పురుషులైన
మీరు మాతర్ము వెళిల్ యెహోవాను
సేవించుడి; మీరు కోరినది అదే గదా అని వారితో
అనగా ఫరో సముఖమునుండి వారు
వెళల్గొటట్బడిరి.

12 అపుప్డు యెహోవా మోషేను చూచి--
మిడతలు వచుచ్నటుల్ ఐగుపుత్దేశముమీద నీ
చెయియ్ చాపుము; అవి ఐగుపుత్దేశముమీదకి
వచిచ్ యీ దేశపు పైరులనిన్టిని, అనగా
వడగండుల్ పాడుచేయని వాటిననిన్టిని
తినివేయునని చెపెప్ను. 13 మోషే
ఐగుపుత్దేశముమీద తన కరర్ను చాపగా
యెహోవా ఆ పగలంతయు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆ
దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను;
ఉదయమందు ఆ తూరుప్ గాలికి మిడతలు వచెచ్ను.
14 ఆ మిడతలు ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీదికి
వచిచ్ ఐగుపుత్ సమసత్ పార్ంతములలో
నిలిచెను. అవి మికిక్లి బాధకరమైనవి, అంతకు
మునుపు అటిట్ మిడతలు ఎపుప్డును ఉండలేదు.
తరువాత అటిట్వి ఉండబోవు. అవి నేలంతయు
కపెప్ను. 15 ఆ దేశమున చీకటి కమెమ్ను, ఆ
దేశపు కాయగూరలనిన్టిని ఆ వడగండుల్
పాడుచేయని వృకష్ఫలములనిన్టిని అవి
తినివేసెను. ఐగుపుత్ దేశమంతట చెటేల్గాని
పొలముల కూరయేగాని పచచ్నిదేదియు
మిగిలియుండలేదు. 16 కాబటిట్ ఫరో మోషే
అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి-- నేను మీ
దేవుడైన యెహోవాయెడలను మీ యెడలను
పాపము చేసితిని. 17 మీరు దయచేసి, యీసారి
మాతర్మే నా పాపము కష్మించి, మీ దేవుడైన
యెహోవా నా మీదనుండి యీ చావు మాతర్ము
తొలగించుమని ఆయనను వేడుకొనుడనగా 18 అతడు
ఫరో యొదద్నుండి బయలువెళిల్ యెహోవాను
వేడుకొనెను. 19 అపుప్డు యెహోవా గాలిని
తిర్పిప్ మహా బలమైన పడమటిగాలిని
విసరజేయగా అది ఆ మిడతలను కొంచుపోయి
ఎరర్సముదర్ములో పడవేసెను. ఐగుపుత్
సమసత్ పార్ంతములలో ఒకక్ మిడతయైనను
నిలువలేదు. 20 అయినను యెహోవా ఫరో
హృదయమును కఠినపరచెను; అతడు
ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్డాయెను.

21 అందుకు యెహోవా మోషేతో --
ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము.
ఐగుపుత్దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత
చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 22 మోషే
ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు
ఐగుపుత్దేశమంతయు మూడు దినములు
గాఢాంధకారమాయెను. 23 మూడు దినములు ఒకని
నొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్
చోటనుండి లేవలేక పోయెను; అయినను
ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో
వెలుగుండెను. 24 ఫరో మోషేను పిలిపించి--మీరు
వెళిల్ యెహోవాను సేవించుడి. మీ మందలు మీ
పశువులు మాతర్మే ఇకక్డ ఉండవలెను, మీ
బిడడ్లు మీతో వెళల్వచుచ్ననగా 25 మోషే--
మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు
అరిప్ంపవలసిన బలుల నిమితత్మును
హోమారప్ణలనిమితత్మును నీవు మాకు
పశువులనియయ్వలెను. 26 మా పశువులును
మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను
విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను
సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను.
మేము దేనితో యెహోవాను సేవింపవలెనో
అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 27

అయితే యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా
అతడు వారిని పోనియయ్నొలల్క యుండెను. 28

గనుక ఫరో--నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము
సుమీ; నా ముఖము ఇకను చూడవదుద్, నీవు నా
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ముఖమును చూచుదినమున మరణమవుదువని అతనితో
చెపెప్ను. 29 అందుకు మోషే--నీవనన్ది సరి,
నేనికను నీ ముఖము చూడననెను.

మరియు యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను-- ఫరోమీదికిని
ఐగుపుత్మీదికిని ఇంకొక తెగులును

రపిప్ంచెదను. అటుతరువాత అతడు ఇకక్డనుండి
మిముమ్ను పోనిచుచ్ను. అతడు మిముమ్ను
పోనిచుచ్నపుప్డు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను
బొతిత్గా వెళల్గొటుట్ను. 2 కాబటిట్ తన
చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన
చెలికతెత్యొదద్ పర్తి సీత్ర్యును
వెండినగలను బంగారునగలను అడిగి తీసికొనుడని
పర్జలతో చెపుప్ము. 3 యెహోవా
పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాకష్ము
కలుగజేసెను; అదిగాక ఐగుపుత్దేశములో మోషే
అను మనుషుయ్డు ఫరో సేవకుల దృషిట్కిని
పర్జల దృషిట్కిని మికిక్లి
గొపప్వాడాయెను.

4 మోషే ఫరోతో ఇటల్నెను--యెహోవా
సెలవిచిచ్నదేమనగా -- మధయ్రాతిర్ నేను
ఐగుపుత్దేశములోకి బయలువెళెల్దను. 5

అపుప్డు సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో
తొలిపిలల్ మొదలుకొని తిరగలి విసురు దాసి
తొలిపిలల్వరకు ఐగుపుత్దేశమందలి
తొలిపిలల్లందరును చచెచ్దరు; జంతువులలోను
తొలిపిలల్లనిన్యు చచుచ్ను. 6 అపుప్డు
ఐగుపుత్దేశమందంతట మహా ఘోష పుటుట్ను.
అటిట్ ఘోష అంతకుముందు పుటట్లేదు,
అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు. 7 యెహోవా
ఐగుపీత్యులను ఇశార్యేలీయులను
వేరుపరచునని మీకు తెలియబడునటుల్,
మనుషుయ్లమీదగాని మృగములమీదగాని
ఇశార్యేలీయులలో ఎవరిమీదనైనను ఒక
కుకక్యు తన నాలుక ఆడించదు. 8 అపుప్డు నీ
సేవకులైన వీరందరు నా యొదద్కు వచిచ్ నాకు
నమసాక్రముచేసి--నీవును, నినున్
ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలు
వెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత నేను
వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరో
యొదద్నుండి అతాయ్గత్హముతో
వెళిల్పోయెను.

9 అపుప్డు యెహోవా--ఐగుపుత్దేశములో నా
మహతాక్రయ్ములు విసాత్రమగునటుల్ ఫరో
మీ మాట వినడని మోషేతో చెపెప్ను. 10

మోషే అహరోనులు ఫరో యెదుట ఈ
మహతాక్రయ్ములను చేసిరి. అయినను
యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు
తన దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను
పోనియయ్డాయెను.

మోషే అహరోనులు ఐగుపుత్దేశములో
ఉండగా యెహోవా వారితో ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 ---- నెలలలో ఈ నెల

మీకు మొదటిది, యిది మీ సంవతస్రమునకు
మొదటి నెల. 3 మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్
సమాజమును చూచి -- ఈ నెల దశమినాడు వారు తమ
తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు
గొరెర్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా
పర్తి యింటికిని ఒక గొరెర్పిలల్నైనను ఒక
మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 4 ఆ పిలల్ను
తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలక పోయిన పకష్మున
వాడును వాని పొరుగువాడును తమ
లెకక్చొపుప్న దాని తీసికొనవలెను. 5 ఆ

గొరెర్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని
భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని
లెకిక్ంపవలెను. 6 నిరోద్షమైన యేడాది
మగపిలల్ను తీసికొనవలెను.
గొరెర్లలోనుండియైనను
మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను.
7 ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని
నుంచుకొనవలెను; తరువాత ఇశార్యేలీయుల
సమాజపువారందరు తమ తమ కూటములలో
సాయంకాలమందు దాని చంపి దాని రకత్ము
కొంచెము తీసి, తాము దాని తిని
యిండల్దావ్రబంధపు రెండు నిలువు
కముమ్లమీదను పైకమిమ్మీదను చలిల్ 8 ఆ
రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ
మాంసమును పొంగని రొటెట్లను తినవలెను.
చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 9 దాని తలను
దాని కాళల్ను దాని ఆంతర్ములను అగిన్తో
కాలిచ్ దాని తినవలెను; 10 దానిలో ఉడికి
ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే
తినకూడదు; ఉదయకాలపరయ్ంతము
దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు.
ఉదయకాలపరయ్ంతము దానిలో మిగిలినది
అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 11 మీరు దాని
తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని
మీ చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కరర్లు చేత
పటుట్కొని, తవ్రపడుచుదాని తినవలెను; అది
యెహో వాకు పసాక్బలి. 12 ఆ రాతిర్ నేను
ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి,
ఐగుపుత్దేశమందలి మనుషుయ్లలోనేగాని
జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతియంతయు
హతముచేసి, ఐగుపుత్ దేవతలకందరికిని
తీరుప్చేసెదను; నేను యెహో వాను. 13

మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు
గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ రకత్మును చూచి
మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను. నేను
ఐగుపుత్దేశమును పాడుచేయుచుండగా మిముమ్
సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 14

కాబటిట్ యీ దినము మీకు
జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు
పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు
నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను.
15 ఏడుదినములు పులియనిరొటెట్లను
తినవలెను. మొదటి దినమున మీ
యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను.
మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినమువరకు
పులిసినదానిని తిను పర్తిమనుషుయ్డు
ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును.
16 ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్
సంఘముగాను, ఏడవ దినమున పరిశుదధ్
సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు
పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే మీరు
సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియుగాక మరి ఏ పనియు
చేయకూడదు. 17 పులియని రొటెట్ల పండుగను
మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను మీ
సమూహములను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి
వెలపలికి రపిప్ంచితిని గనుక మీరు మీ
తరములనిన్టిలో ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది
మీకు నితయ్మైన కటట్డగా ఉండును. 18

మొదటి నెల పదునాలుగవదినము సాయంకాలము
మొదలుకొని ఆ నెల యిరువది యొకటవదినము
సాయంకాలపరయ్ంతము మీరు పులియని
రొటెట్లను తినవలెను. 19 ఏడు దినములు మీ
యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు,
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పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని
దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల
సమాజములో నుండక కొటిట్వేయబడును. 20

మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసము
లనిన్టిలోను పులియనివాటినే తినవలెనని
చెపుప్మనెను.

21 కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల
పెదద్లనందరిని పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను--
మీరు మీ కుటుంబముల చొపుప్న మందలోనుండి
పిలల్ను తీసికొని పసాక్ పశువును వధించుడి. 22

మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని
పళెల్ములోనునన్ రకత్ములో దాని ముంచి,
దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువు
కముమ్లకును పళెల్ములోని రకత్మును
తాకింపవలెను. తరువాత మీలో నెవరును
ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి బయలు
వెళల్కూడదు. 23 యెహోవా ఐగుపీత్యులను
హతము చేయుటకు దేశసంచారము చేయుచు,
దావ్రబంధపు పైకమిమ్మీదను రెండు నిలువు
కముమ్లమీదను ఉనన్ రకత్మును చూచి
యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును; మిముమ్
హతముచేయుటకు మీ యిండల్లోకి సంహారకుని
చొరనియయ్డు. 24 కాబటిట్ మీరు నిరంతరము
మీకును మీ కుమారులకును దీనిని కటట్డగా
ఆచరింపవలెను. 25 యెహోవా తాను
సెలవిచిచ్నటుల్ మీ కిచుచ్చునన్ దేశమందు
మీరు పర్వేశించిన తరువాత మీరు దీని
నాచరింపవలెను. 26 మరియు మీ కుమారులు--మీరు
ఆచరించు ఈ ఆచారమేమిటని మిముమ్
నడుగునపుప్డు 27 మీరు--ఇది యెహోవాకు
పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను
హతముచేయుచు మన యిండల్ను కాచినపుప్డు
ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల
యిండల్ను విడిచిపెటెట్ను అనవలెనని
చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలువంచి
నమసాక్ రముచేసిరి. 28 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు వెళిల్ ఆలాగుచేసిరి;
యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఆజాఞ్పించినటేల్ చేసిరి.

29 అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా,
సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో మొదలుకొని
చెరసాలలోనునన్ ఖైదీయొకక్ తొలిపిలల్
పరయ్ంతము ఐగుపుత్దేశమందలి
తొలిపిలల్లనందరిని పశువుల
తొలిపిలల్లనిన్టిని యెహోవా
హతముచేసెను. 30 ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని
సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును
లేచినపుప్డు శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన
లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహాఘోష
పుటెట్ను. 31 ఆ రాతిర్వేళ ఫరో మోషే
అహరోనులను పిలిపించి వారితో -- మీరును
ఇశార్యేలీయులును లేచి నా పర్జల
మధయ్నుండి బయలు వెళుల్డి, మీరు
చెపిప్నటుల్ పోయి యెహోవాను సేవించుడి.
32 మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను
తీసికొని పోవుడి; ననున్ దీవించుడని చెపెప్ను.
33 ఐగుపీత్యులు -- మనమందరము చచిచ్న
వారమనుకొని, తమ దేశములోనుండి పర్జలను
పంపుటకు తవ్రపడి వారిని బలవంతముచేసిరి. 34

కాబటిట్ పర్జలు తమ పిండిముదద్ను
తీసికొని, అది పులియక మునుపే పిండి పిసుకు
తొటల్తో దానిని మూట కటుట్కొని, తమ
భుజములమీద పెటుట్కొని పోయిరి. 35

ఇశార్యేలీయులు మోషే మాటచొపుప్న చేసి
ఐగుపీత్యులయొదద్ వెండి నగలను బంగారు
నగలను వసత్ర్ములను అడిగి తీసికొనిరి. 36

యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు
కటాకష్ము కలుగజేసెను గనుక వారు వారికి
కావలసినవాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు
ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి.

37 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు రామసేసునుండి
సుకోక్ తుకు పర్యాణమైపోయిరి వారు
పిలల్లు గాక కాలబ్లము ఆరులకష్ల వీరులు. 38

అనేకులైన అనయ్జనుల సమూహమును, గొరర్లు
ఎదుద్లు మొదలైన పశువుల గొపప్ మందయును
వారితోకూడ బయలుదేరెను. 39 వారు
ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న పిండి ముదద్తో
పొంగని రొటెట్లుచేసి కాలిచ్రి. వారు
ఐగుపుత్లోనుండి వెళల్గొటట్బడి
తడవుచేయలేక పోయిరి గనుక అది పులిసి
యుండలేదు, వారు తమకొరకు వేరొక ఆహారమును
సిదధ్పరచుకొని యుండలేదు. 40

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లో నివసించిన
కాలము ననూన్ట ముపప్ది సంవతస్రములు. 41 ఆ
ననూన్ట ముపప్ది సంవతస్రములు గడచిన
తరువాత జరిగిన దేమనగా, ఆ దినమందే
యెహోవా సేనలనిన్యు
ఐగుపుత్దేశములోనుండి బయలుదేరి పోయెను.
42 ఆయన ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని
బయటికి రపిప్ంచినందుకు ఇది యెహోవాకు
ఆచరింపదగిన రాతిర్. ఇశార్యేలీయులందరు
తమ తమ తరములలో యెహోవాకు ఆచరింపదగిన
రాతిర్ యిదే.

43 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో
ఇటల్నెను -- ఇది పసాక్పండుగను గూరిచ్న
కటట్డ; అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు గాని
44 వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి
పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను. 45

పరదేశియు కూలికివచిచ్న దాసుడును దాని
తినకూడదు. 46 మీరు ఒకక్ యింటిలోనే దాని
తినవలెను దాని మాంసములో కొంచెమైనను
ఇంటిలోనుండి బయటికి తీసికొనిపోకూడదు,
దానిలో ఒకక్ యెముకనైనను మీరు విరువకూడదు.
47 ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము ఈ పండుగను
ఆచరింపవలెను. 48 నీయొదద్ నివసించు పరదేశి
యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరిన పకష్మున
అతనికి కలిగిన పర్తి మగవాడు సునన్తి
పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి
దానిని ఆచరింపవచుచ్ను. అటిట్వాడు మీ
దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును;
సునన్తి పొందనివాడు దాని తినకూడదు. 49

దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని
దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి యుండవలెను. 50

ఇశార్యేలీయులందరు ఆలాగు చేసిరి;
యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 51 యెహోవా
ఇశార్యేలీయులను వారివారి
సమూహములచొపుప్న ఆనాడే
ఐగుపుత్దేశములోనుండి వెలుపలికి
రపిప్ంచెను.

మరియు యెహోవా మోషేతో ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 ---
ఇశార్యేలీయులలో

మనుషుయ్లయొకక్యు పశువులయొకక్యు
పర్థమ సంతతి, అనగా పర్తి తొలిచూలుపిలల్ను
నాకు పర్తిషిఠ్ంచుము; అది నాదని చెపెప్ను.

నిరగ్మకాండము 12:20
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3 మోషే పర్జలతో నిటల్నెను-- మీరు
దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరివచిచ్న
దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన
బాహు బలముచేత దానిలోనుండి మిముమ్ను
బయటికి రపిప్ంచెను; పులిసినదేదియు
తినవదుద్. 4 ఆబీబనునెలలో ఈ దినమందే మీరు
బయలుదేరి వచిచ్తిరిగదా. 5 యెహోవా --
నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము
చేసినటుల్, కనానీయులకు హితీత్యులకు
అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు
నివాససాథ్నమై యుండు, పాలు తేనెలు
పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన
తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ నెలలోనే
జరుపుకొనవలెను. 6 ఏడు దినములు నీవు పులియని
రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున
యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 7 పులియని
వాటినే యేడు దినములు తినవలెను.
పులిసినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. నీ
పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు
నీయొదద్ కనబడకూడదు. 8 మరియు ఆ దినమున
నీవు--నేను ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు
యెహోవా నాకు చేసినదాని నిమితత్ము
పొంగని రొటెట్లను తినుచునాన్నని నీ
కుమారునికి తెలియచెపప్వలెను. 9 యెహోవా
ధరమ్ శాసత్ర్ము నీ నోటనుండునటుల్
బలమైన చేతితో యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి
నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము
నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్
జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును. 10 కాబటిట్
పర్తి సంవతస్రము ఈ కటట్డను దాని
నియామక కాలమున ఆచరింపవలెను.

11 యెహోవా నీతోను నీ పితరులతోను
పర్మాణముచేసినటుల్ ఆయన కనానీయుల
దేశములోకి నినున్ చేరిచ్ దానిని నీకిచిచ్న
తరువాత 12 పర్తి తొలిచూలుపిలల్ను, నీకు కలుగు
పశువుల సంతతిలో పర్తి తొలిపిలల్ను
యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. ఆ
మగసంతానము యెహోవాదగును. 13 పర్తి
గాడిదె తొలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపించి
దానికి మారుగా గొరెర్పిలల్ను
పర్తిషిఠ్ంపవలెను. అటుల్ దాని విడిపించని
పకష్మున దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ
కుమారులలో తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని
వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 14 ఇకమీదట నీ
కుమారుడు--ఇది ఏమిటని నినున్ అడుగునపుప్డు
నీవు వాని చూచి--బాహు బలముచేత యెహోవా
దాసగృహమైన ఐగుపుత్లోనుండి మనలను బయటికి
రపిప్ంచెను. 15 ఫరో మనలను పోనియయ్కుండ
తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనగా యెహోవా
మనుషుయ్ల తొలి సంతానమేమి జంతువుల తొలి
సంతానమేమి ఐగుపుత్దేశములో తొలి
సంతానమంతయు సంహరించెను. ఆ హేతువుచేతను
నేను మగదైన పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను
యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంచుదును; అయితే నా
కుమారులలో పర్తి తొలి సంతానము
వెలయిచిచ్ విడిపించుదునని చెపప్వలెను. 16

బాహు బలముచేత యెహోవా మనలను
ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి రపిప్ంచెను గనుక ఆ
సంగతి నీ చేతిమీద సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్
లలాట పతిర్కగాను ఉండవలెను.

17 మరియు ఫరో పర్జలను పోనియయ్గా
దేవుడు--ఈ పర్జలు యుదధ్ము చూచునపుప్డు
వారు పశాచ్తాత్పపడి ఐగుపుత్కు

తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిషీత్యులదేశము
సమీపమైనను ఆ మారగ్మున వారిని
నడిపింపలేదు. 18 అయితే దేవుడు పర్జలను
చుటుట్దారియగు ఎరర్సముదర్పు
అరణయ్మారగ్మున నడిపించెను.
ఇశార్యేలీయులు యుదధ్సనన్దుధ్లై
ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్రి. 19 మరియు మోషే
యోసేపు ఎముకలను తీసికొని వచెచ్ను. అతడు--
దేవుడు నిశచ్యముగా మీకు దరశ్నమిచుచ్ను;
అపుప్డు మీరు నా ఎముకలను ఇకక్డనుండి
తీసికొని పోవలెనని ఇశార్యేలీయుల చేత
రూఢిగా పర్మాణము చేయించుకొని యుండెను.
20 వారు సుకోక్తునుండి పర్యాణమైపోయి,
అరణయ్ము దగెగ్రనునన్ ఏతాములో దిగిరి. 21

వారు పగలు రాతిర్యు పర్యాణము
చేయునటుల్గా యెహోవా తోర్వలో వారిని
నడిపించుటకై పగటివేళ మేఘసత్ంభములోను,
వారికి వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్వేళ
అగిన్సత్ంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా
నడచుచు వచెచ్ను. 22 ఆయన పగటివేళ
మేఘసత్ంభమునైనను రాతిర్వేళ
అగిన్సత్ంభమునైనను పర్జలయెదుటనుండి
తొలగింపలేదు.

మరియు యెహోవా మోషేతో ఈలాగు
సెల విచెచ్ను 2 ---ఇశార్యేలీయులు
తిరిగి పీహహీరోతు ఎదుటను, అనగా

మిగోద్లుకు సముదర్మునకు మధయ్ నునన్
బయలెస్ఫోను నెదుటను, దిగవలెనని వారితో
చెపుప్ము; దాని యెదుటి సముదర్మునొదద్
వారు దిగవలెను. 3 అయితే ఫరో
ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్వారు--వారు ఈ
దేశములో చికుక్బడి యునాన్రు; అరణయ్ము
వారిని మూసి వేసెనని అనుకొనెను. 4 అయితే
నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరచెదను; అతడు
వారిని తరుమగా; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్
సేనవలనను మహిమ తెచుచ్కొందును; నేను
యెహోవానని ఐగుపీత్యులందరు
తెలిసికొందురనెను. వారు ఆలాగు దిగిరి. 5

పర్జలు పారిపోయినటుట్ ఐగుపుత్ రాజుకు
తెలుపబడినపుప్డు ఫరో హృదయమును అతని
సేవకుల హృదయమును పర్జలకు విరోధముగా
తిర్పప్బడి---మనమెందుకీలాగు చేసితివిు? మన
సేవలో నుండకుండ ఇశార్యేలీయులను ఎందుకు
పోనిచిచ్తివిు అని చెపుప్ కొనిరి. 6 అంతట
అతడు తన రథమును సిదధ్పరచుకొని, తన జనమును
తనతోకూడ తీసికొనిపోయెను. 7 మరియు అతడు
శేర్షఠ్మైన ఆరూన్రు రథములను ఐగుపుత్
రథముల ననిన్టిని వాటిలో పర్తిదానిమీద
అధిపతులను తోడుకొనిపోయెను. 8 యెహోవా
ఐగుపుత్రాజైన ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా
అతడు ఇశార్యేలీయులను తరిమెను. అటుల్
ఇశార్యేలీయులు బలిమిచేత బయలు
వెళుల్చుండిరి. 9 ఐగుపీత్యులు, అనగా ఫరో
రథముల గురర్ములనిన్యు అతని గురర్పు
రౌతులు అతని దండును వారిని తరిమి,
బయలెస్ఫోను ఎదుటనునన్ పీహహీరోతునకు
సమీపమైన సముదర్ము దగెగ్ర వారు
దిగియుండగా వారిని కలిసికొనిరి. 10 ఫరో
సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు
కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు తమ వెనుక
వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు
మొరపెటిట్రి. 11 అంతట వారు మోషేను
చూచి-- ఐగుపుత్లో సమాధులు లేవని యీ
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అరణయ్ములో చచుచ్టకు మముమ్ను
రపిప్ంచితివా? మముమ్ ఐగుపుత్లోనుండి
బయటికి రపిప్ంచి మముమ్ను ఇటుల్ చేయనేల?
12 మా జోలి మానుము; ఐగుపీత్యులకు
దాసులమగుదుమని ఐగుపుత్లో మేము నీతో
చెపిప్నమాట యిదేగదా; మేము ఈ
అరణయ్మందు చచుచ్టకంటెె ఐగుపీత్యు లకు
దాసులమగుటయే మేలని చెపిప్రి. 13 అందుకు
మోషే--భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు
కలుగజేయు రకష్ణను మీరు ఊరక నిలుచుండి
చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను
ఇకమీదట మరి ఎనన్డును చూడరు. 14 యెహోవా
మీ పకష్మున యుదధ్ముచేయును, మీరు ఊరకయే
యుండవలెనని పర్జలతో చెపెప్ను.

15 అంతలో యెహోవా మోషేను చూచి--నీవేల
నాకు మొరపెటుట్చునాన్వు? -- సాగిపోవుడి
అని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 16 నీవు నీ
కరర్ను ఎతిత్ ఆ సముదర్మువైపు నీ చెయియ్
చాపి దాని పాయలుగా చేయుము, అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన
నేలమీద నడిచిపోవుదురు. 17 ఇదిగో నేను నేనే
ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠినపరుచుదును. వారు
వీరిని తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని
సమసత్ సేనవలనను అతని రథములవలనను అతని
గురర్పు రౌతులవలనను నాకు మహిమ
తెచుచ్కొందును. 18 నేను ఫరోవలనను అతని
రథములవలనను అతని గురర్పు రౌతులవలనను
మహిమ తెచుచ్కొనునపుప్డు నేను
యెహోవానని ఐగుపీత్యులు
తెలిసికొందురనెను. 19 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయుల యెదుట సమూహమునకు
ముందుగా నడిచిన దేవదూత వారి వెనుకకుపోయి
వారిని వెంబడించెను; ఆ మేఘసత్ంభము వారి
యెదుటనుండి పోయి వారి వెనుక నిలిచెను 20

అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల
సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; అది మేఘము గనుక
వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి
వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్ అంతయు
ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపింప
లేదు. 21 మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్
చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు బలమైన
తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి
దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 22 నీళుల్
విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము
మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిపోయిరి. ఆ
నీళుల్ వారి కుడి యెడమపర్కక్లను వారికి
గోడవలె నుండెను. 23 ఐగుపీత్యులును ఫరో
గురర్ములును రథములును రౌతులును వారిని తరిమి
సముదర్ మధయ్మున చేరిరి. 24 అయితే వేకువ
జామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన
సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి
ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 25 వారి
రథచకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు
కషట్పడి తోలుచుండిరి. అపుప్డు
ఐగుపీత్యులు-- ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి
పారిపోదము రండి; యెహోవా వారిపకష్మున
మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని
చెపుప్కొనిరి.

26 అంతలో యెహోవా మోషేను చూచి--
ఐగుపీత్యులమీదికిని వారి రథములమీదికిని
వారి రౌతులమీదికిని నీళుల్ తిరిగి
వచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్
చాపుమనెను. 27 మోషే సముదర్ముమీద తన

చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్పొడిచినపుప్డు
సముదర్ము అధికబలముతో తిరిగి పొరెల్ను
గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు
పారిపోయిరి. అపుప్డు యెహోవా
సముదర్ముమధయ్ను ఐగుపీత్యులను
నాశముచేసెను. 28 నీళుల్ తిరిగి వచిచ్ ఆ
రథములను రౌతులను వారివెనుక సముదర్ములోకి
వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను;
వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 29

అయితే ఇశార్యేలీయులు ఎండిన తోర్వను
సముదర్ము మధయ్నునన్పుప్డు ఆ నీళుల్ వారి
కుడి యెడమ పర్కక్లను గోడవలె నుండెను. 30 ఆ
దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి
ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను.
ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను
సముదర్తీరమున చూచిరి. 31 యెహోవా
ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును
ఇశార్యేలీయులు చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు
యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన
సేవకుడైన మోషేయందును నమమ్కముంచిరి.

అపుప్డు మోషేయు
ఇశార్యేలీయులును
యెహోవానుగూరిచ్ యీ కీరత్న

పాడిరి----
యెహోవానుగూరిచ్ గానముచేసెదను
ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను
గురర్మును దాని రౌతును
ఆయన సముదర్ములో పడదోర్సెను.

2 యెహోవాయే నా బలము నా గానము
ఆయన నాకు రకష్ణయు ఆయెను.
ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను
ఆయన నా పితరుల దేవుడు
ఆయన మహిమ నుతించెదను.

3 యెహోవా యుదధ్శూరుడు
యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.

4 ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను
సముదర్ములో పడదోర్సెను
అతని అధిపతులలో శేర్షుఠ్లు
ఎరర్సముదర్ములో మునిగిపోయిరి

5 అగాధజలములు వారిని కపెప్ను
వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి.

6 యెహోవా, నీ దకిష్ణ హసత్ము బలమొంది
అతిశయించును
యెహోవా, నీ దకిష్ణ హసత్ము శతుర్వుని

చితక గొటుట్ను.
7 నీ మీదికి లేచువారిని
నీ మహిమాతిశయమువలన అణచివేయుదువు
నీ కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు
అది వారిని చెతత్వలె దహించును.

8 నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన
నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను
పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను
అగాధజలములు సముదర్ముమధయ్

గడడ్కటెట్ను
9 --తరిమెదను కలిసికొనియెదను
దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను
వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను
నా కతిత్ దూసెదను
నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని

శతుర్వనుకొనెను.
10 నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి
సముదర్ము వారిని కపెప్ను
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వారు మహా అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె
మునిగిరి.

11 యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు
పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు మహానీయుడవు
సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు
అదుభ్తములు చేయువాడవు
నీవంటివాడెవడు

12 నీ దకిష్ణహసత్మును చాపితివి
భూమి వారిని మింగివేసెను.
13 నీవు విమోచించిన యీ పర్జలను
నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి
నీ బలముచేత వారిని నీ పరిశుదాధ్లయమునకు

నడిపించితివి.
14 జనములు విని దిగులుపడును
ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును.

15 ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు
మోయాబు బలిషుఠ్లకు వణకు పుటుట్ను
కనాను నివాసులందరు (దిగులొంది)

కరిగిపోవుదురు.
భయము అధికభయము వారికి కలుగును.

16 యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు
నీవు సంపాదించిన యీ పర్జలు అదద్రికి

చేరువరకు
నీ బాహుబలముచేత (పగవారు) రాతివలె

కదలకుందురు.
17 నీవు నీ పర్జను తోడుకొని వచెచ్దవు
యెహోవా, నీ సావ్సథ్య్మైన కొండమీద
నా పర్భువా, నీవు నివసించుటకు

నిరిమ్ంచుకొనిన చోటను
18 నీ చేతులు సాథ్పించిన
పరిశుదాధ్లయమందు
వారిని నిలువపెటెట్దవు.
యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు.
19 ఫరో గురర్ములు అతని రథములు అతని

రౌతులును సముదర్ములో దిగగా యెహోవా
వారిమీదికి సముదర్జలములను మళిల్ంచెను.
అయితే ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము
మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిరి.

20 మరియు అహరోను సహోదరియు
పర్వకిత్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబూరను చేత
పటుట్కొనెను. సీత్ర్లందరు తంబురలతోను
నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 21

మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి
యెతిత్ పాడెను----
యెహోవాను గానము చేయుడి
ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను
గురర్మును దాని రౌతును
సముదర్ములో ఆయన పడదోర్సెను.
22 మోషే ఎరర్సముదర్మునుండి జనులను సాగ

చేయగా వారు షూరు అరణయ్ములోనికి వెళిల్
దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచచ్ట వారికి
నీళుల్ దొరకలేదు. అంతలో వారు మారాకు
చేరిరి. 23 మారా నీళుల్ చేదైనవి గనుక వారు ఆ
నీళుల్ తార్గలేకపోయిరి. అందువలన దానికి
మారా అను పేరు కలిగెను. 24 పర్జలు--మేమేమి
తార్గుదుమని మోషేమీద సణగుకొనగా 25 అతడు
యెహోవాకు మొరపెటెట్ను. అంతట
యెహోవా అతనికి ఒక చెటుట్ను చూపెను. అది
ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళుల్
మధురములాయెను. అకక్డ ఆయన వారికి
కటట్డను విధిని నిరణ్యించి, అకక్డ వారిని
పరీకిష్ంచి, 26 -- మీ దేవుడైన యెహోవా
వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి

నాయ్యమైనది చేసి, ఆయన ఆజఞ్లకు
విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి
నడచినయెడల, నేను ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన
రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్
సవ్సథ్పరచు యెహోవాను నేనే అనెను. 27

తరువాత వారు ఏలీముకు వచిచ్రి; అకక్డ
పనెన్ండు నీటి బుగగ్లును డెబబ్ది యీత
చెటుల్ను ఉండెను. వారు అకక్డనే ఆ
నీళల్యొదద్ దిగిరి.

తరువాత ఇశార్యేలీయుల
సమాజమంతయును ఏలీమునుండి
పర్యాణమై పోయి, వారు

ఐగుపుత్దేశములోనుండి బయలుదేరిన
రెండవనెల పదునైదవ దినమున ఏలీముకును
సీనాయికిని మధయ్నునన్ సీను అరణయ్మునకు
వచిచ్రి. 2 ఆ అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల
సమాజమంతయు మోషే అహరోనులమీద సణిగెను.
3 ఇశార్యేలీయులు--మేము మాంసము వండుకొను
కుండలయొదద్ కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము
తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావక
పోతివిు? ఈ సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత
చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోకి మముమ్ను
అకక్డనుండి తోడుకొని వచిచ్తిరని వారితో
ననగా 4 యెహోవా మోషేను చూచి--ఇదిగో నేను
ఆకాశమునుండి మీ కొరకు ఆహారమును
కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని
పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళిల్ ఏనాటి
బతెత్ము ఆనాడేకూరుచ్కొనవలెను. 5 మరియు
ఆరవ దినమున వారు తెచుచ్కొనినదానిని
సిదధ్పరచుకొనవలెను. వారు దినదినమున
కూరుచ్కొనుదానికంటె అది రెండంతలై
యుండవలెననెను. 6 అపుప్డు మోషే అహరోనులు
ఇశార్యేలీయులందరితో--యెహోవా ఐగుపుత్
దేశములోనుండి మిముమ్ను బయటికి
రపిప్ంచెనని సాయంకాలమందు మీకు
తెలియబడును. 7 యెహోవామీద మీరు సణిగిన
సణుగులను ఆయన వినుచునాన్డు; ఉదయమున మీరు
యెహోవా మహిమను చూచెదరు, మేము
ఏపాటివారము? మామీద సణుగనేల అనిరి. 8

మరియు మోషే--మీరు తినుటకై సాయంకాలమున
మాంసమును ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును
యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద
సణుగు మీ సణుగులను యెహోవాయే
వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట
యెహోవా మీదనేగాని మామీద కాదనెను 9

అంతట మోషే అహరోనును చూచి--యెహోవా
సనిన్ధికి సమీపించుడి; ఆయన మీ సణుగులను
వినెనని నీవు ఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమాజముతో చెపుప్మనెను. 10 అటుల్
అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో
మాటలాడుచుండగా వారు అరణయ్మువైపు
చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ
మేఘములో వారికి కనబడెను. 11 అపుప్డు
యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--నేను
ఇశార్యేలీయుల సణుగులను వింటిని 12 నీవు--
సాయంకాలమున మీరు మాంసము తిందురు,
ఉదయమున ఆహారముచేత తృపిత్పొందుదురు,
అపుప్డు మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని
మీరు తెలిసికొందురని వారితో చెపుప్మనెను.
13 కాగా సాయంకాలమున పూరేడులు వచిచ్ వారి
పాలెమును కపెప్ను, ఉదయమున మంచువారి
పాళెముచుటుట్ పడియుండెను. 14 పడిన ఆ మంచు
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ఇగిరిపోయిన తరువాత నూగుమంచువలె సనన్ని
కణములు అరణయ్పు భూమిమీద కనబడెను. 15

ఇశార్యేలీయులు దాని చూచినపుప్డు అది
ఏమైనది తెలియక--ఇదేమి అని ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కొనిరి. 16 మోషే--ఇది తినుటకు
యెహోవా మీకిచిచ్న ఆహారము. యెహోవా
ఆజాఞ్పించినదేమనగా -- పర్తివాడును తనవారి
భోజనమునకు, పర్తివాడు తన కుటుంబములోని
తలకు ఒకొక్కక్ ఓమెరుచొపుప్న దాని
కూరుచ్కొనవలెను, ఒకొక్కక్డు తన
గుడారములో నునన్వారికొరకు
కూరుచ్కొనవలెననెను. 17 ఇశార్యేలీయులు
అటుల్ చేయగా కొందరు హెచుచ్గాను కొందరు
తకుక్వగాను కూరుచ్కొనిరి. 18 వారు ఓమెరుతో
కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా
కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వగా నుండలేదు
తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వగా
నుండలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి
భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి. 19

మరియు మోషేదీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు
ఎవరును మిగులుచ్కొనకూడదని వారితో
చెపెప్ను. 20 అయితే వారు మోషేమాట వినక
కొందరు ఉదయ పరయ్ంతము దానిలో కొంచెము
మిగులుచ్కొనగా అది పురుగుపటిట్
కంపుకొటెట్ను. మోషే వారిమీద కోపపడగా 21

వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొక్కక్డు తన
యింటివారి భోజనమునకు తగినటుట్గా
కూరుచ్కొనిరి. ఎండవేడిమికి అది కరిగెను. 22

ఆరవ దినమున వారు ఒకొక్కక్నికి రెండేసి
ఓమెరులచొపుప్న రెండంతలు ఆహారము
కూరుచ్కొనినపుప్డు సమాజముయొకక్
అధికారులందరు వచిచ్ అది మోషేకు తెలిపిరి.
23 అందుకు అతడు -- యెహోవా చెపిప్నమాట
యిది; రేపు విశార్ంతిదినము, అది యెహోవాకు
పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినము, మీరు
కాలుచ్కొనవలసినది కాలుచ్కొనుడి, మీరు
వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి, ఉదయము
పరయ్ంతము మిగిలినదంతయు మీకొరకు
ఉంచుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 24 మోషే
ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు ఉదయము
పరయ్ంతమున దానిని ఉంచుకొనిరి, అది
కంపుకొటట్లేదు, దానికి పురుగు పటట్లేదు.
25 మోషే--నేడు దాని తినుడి, నేటిదినము
యెహోవాకు విశార్ంతిదినము, నేడు అది బయట
దొరకదు. 26 ఆరు దినములు దాని
కూరుచ్కొనవలెను, విశార్ంతిదినమున అనగా
ఏడవ దినమున అది దొరకదనెను. 27 అటుల్
జరిగెను; పర్జలలో కొందరు ఏడవ దినమున దాని
కూరుచ్కొన వెళల్గా వారికేమియు
దొరకకపోయెను. 28 అందుకు యెహోవా
మోషేతో ఇటల్నెను--మీరు ఎనాన్ళల్వరకు నా
ఆజఞ్లను నా ధరమ్శాసత్ర్మును అనుసరించి
నడువనొలల్రు? 29 చూడుడి నిశచ్యముగా
యెహోవా ఈ విశార్ంతిదినమును ఆచరించుటకు
సెలవిచెచ్ను గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల
ఆహారము మీ కనుగర్హించుచునాన్డు.
పర్తివాడును తన తన చోట నిలిచియుండవలెను.
ఏడవ దినమున ఎవడును తన చోటనుండి బయలు
వెళల్కూడదనెను. 30 కాబటిట్ యేడవ దినమున
పర్జలు విశర్మించిరి. 31 ఇశార్యేలీయులు
దానికి మనాన్ అను పేరుపెటిట్రి. అది
తెలల్ని కొతిమెరగింజవలె నుండెను. దాని రుచి
తేనెతో కలిపిన అపూపములవలె నుండెను. 32

మరియు మోషే ఇటల్నెను -- యెహోవా
ఆజాఞ్పించినదేమనగా--నేను
ఐగుపుత్దేశమునుండి మిముమ్ను బయటికి
రపిప్ంచినపుప్డు అరణయ్ములో తినుటకు నేను
మీకిచిచ్న ఆహారమును మీ వంశసుథ్లు
చూచునటుల్, వారు తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు
దానితో ఒక ఓమెరు పటుట్ పాతర్ను
నింపుడనెను. 33 కాబటిట్ మోషే అహరోనును
చూచి--నీవు ఒక గినెన్ను తీసికొని, దానిలో ఒక
ఓమెరు మనాన్ను పోసి, మీ వంశసుథ్లు
తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు యెహోవా
సనిన్ధిలో దాని ఉంచుమనెను. 34 యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఉంచబడుటకు
సాకష్య్పు మందసము ఎదుట అహరోను దాని
పెటెట్ను. 35 ఇశార్యేలీయులు
నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచుచ్వరకు
నలుబది యేండుల్ మనాన్నే తినుచుండిరి; వారు
కనానుదేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మనాన్ను
తినిరి. 36 ఓమెరు అనగా ఏపాలో దశమభాగము.

తరువాత ఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమాజము యెహోవా మాట
చొపుప్న తమ పర్యాణములలో సీను

అరణయ్మునుండి పర్యాణమైపోయి
రెఫీదీములో దిగిరి. పర్జలు తమకు తార్గ
నీళుల్లేనందున 2 మోషేతో వాదించుచు --
తార్గుటకు మాకు నీళిల్మమ్ని అడుగగా మోషే
-- మీరు నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను
శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 3 అకక్డ
పర్జలు నీళుల్లేక దపిప్గొని మోషేమీద
సణుగుచు--ఇదెందుకు? మముమ్ను మా పిలల్లను
మా పశువులను దపిప్చేత చంపుటకు
ఐగుపుత్లోనుండి ఇకక్డికి తీసికొని
వచిచ్తిరనిరి. 4 అపుప్డు మోషే యెహోవాకు
మొరపెటుట్చు -- ఈ పర్జలను నేనేమి
చేయుదును? కొంతసేపటికి ననున్ రాళల్తో
కొటిట్ చంపుదురనెను. 5 అందుకు యెహోవా--
నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరిని
తీసికొని పర్జలకు ముందుగా పొముమ్; నీవు
నదిని కొటిట్న నీ కరర్ను చేత పటుట్కొని
పొముమ్ 6 ఇదిగో అకక్డ హోరేబులోని
బండమీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను; నీవు ఆ
బండను కొటట్గా పర్జలు తార్గుటకు
దానిలోనుండి నీళుల్ బయలుదేరునని మోషేతో
సెలవియయ్గా మోషే ఇశార్యేలీయుల
పెదద్ల కనున్ల యెదుట అటుల్ చేసెను. 7

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు చేసిన వాదమును
బటిట్యు, యెహోవా మన మధయ్ ఉనాన్డో
లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించుటను
బటిట్యు అతడు ఆ చోటికి మసాస్ అనియు
మెరీబా అనియు పేరుల్ పెటెట్ను.

8 తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో
ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేయగా 9

మోషే యెహోషువను చూచి--మనకొరకు
మనుషుయ్లను ఏరప్రచి వారిని తీసికొని
బయలువెళిల్ అమాలేకీయులతో
యుదధ్ముచేయుము; రేపు నేను దేవుని కరర్ను
చేత పటుట్కొని ఆ కొండ శిఖరముమీద
నిలిచెదననెను. 10 యెహోషువ మోషే తనతో
చెపిప్నటుల్ చేసి అమాలేకీయులతో
యుదధ్మాడెను; మోషే, అహరోను, హూరు
అనువారు ఆ కొండ శిఖర మెకిక్రి 11 మోషే తన
చెయియ్ పైకెతిత్నపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు గెలిచిరి; మోషే తన
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చెయియ్ దింపినపుప్డు అమాలేకీయులు
గెలిచిరి, 12 మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు
ఒక రాయి తీసికొని వచిచ్ అతడు దానిమీద
కూరుచ్ండుటకై దాని వేసిరి. అహరోను హూరులు
ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను అతని
చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు
అసత్మించువరకు నిలుకడగా ఉండెను. 13 అటుల్
యెహోషువ కతిత్వాడిచేత అమాలేకు రాజును
అతని జనులను గెలిచెను. 14 అపుప్డు యెహోవా
మోషేతో నిటల్నెను-- నేను అమాలేకీయుల
పేరు ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా
తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా
గర్ంధములో దీని వార్సి యెహోషువకు విని
పించుము. 15 తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును
కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్1 అని
పేరుపెటిట్ 16 --అమాలేకీయులు తమ
చేయియ్ యెహోవా సింహాసనమునకు
విరోధముగా ఎతిత్రి గనుక యెహోవాకు
అమాలేకీయులతో యెహోవాకు యుదధ్మనెను.2

దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన
ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు,
యెహోవా ఇశార్యేలీయులను

ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు,
మిదాయ్ను యాజకుడును మోషే మామయునైన
యితోర్ వినినపుప్డు 2 మోషే మామయైన ఆ
యితోర్ తనయొదద్కు పంపబడిన మోషే
భారయ్యైన సిపోప్రాను ఆమె యిదద్రి
కుమారులను తోడుకొని వచెచ్ను. 3 అతడు--
అనయ్దేశములో నేను పరదేశిననుకొని వారిలో
ఒకనికి గేరోష్ము అని పేరు పెటెట్ను. 4 --నా
తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో
కతిత్వాతనుండి ననున్ తపిప్ంచెననుకొని
రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 5

మోషే మామయైన యితోర్ అతని
కుమారులనిదద్రిని అతని భారయ్ను తోడుకొని
అరణయ్ములో దేవుని పరవ్తము దగెగ్ర దిగిన
మోషేయొదద్కు వచెచ్ను. 6 --యితోర్ అను
నీ మామనైన నేనును నీ భారయ్యు ఆమెతో
కూడ ఆమె యిదద్రు కుమారులును నీయొదద్కు
వచిచ్యునాన్మని మోషేకు వరత్మానము
పంపగా 7 మోషే తన మామను ఎదురొక్నపోయి
వందనము చేసి అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను.
వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని
గుడారములోకి వచిచ్రి. 8 తరువాత మోషే
యెహోవా ఇశార్యేలీయులకొరకు ఫరోకును
ఐగుపీత్యులకును చేసినదంతయు, తోర్వలో
తమకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను,
యెహోవా తముమ్ను విడిపించిన సంగతియు తన
మామతో వివరించి చెపెప్ను. 9 యెహోవా
ఐగుపీత్యుల చేతిలొనుిండి విడిపించిన
ఇశార్యేలీయులకు చేసిన మేలంతటినిగూరిచ్
యితోర్ సంతోషించెను. 10 మరియు యితోర్--
ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో
చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించి,
ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను
విడిపించిన యెహోవా సుత్తింపబడునుగాక. 11

ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద
చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ ఆయన
చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్
దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు
తెలిసినదనెను. 12 మరియు మోషే మామయైన
యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను
దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల

పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని
సనిన్ధిని భోజనము చేయవచిచ్రి. 13 మరునాడు
మోషే పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకు
కూరుచ్ండగా, ఉదయము మొదలుకొని
సాయంకాలము పరయ్ంతము పర్జలు
మోషేయొదద్ నిలిచియుండిరి. 14 మోషే
పర్జలకు చేసినదంతయు అతని మామ చూచి--నీవు
ఈ పర్జలకు చేయుచునన్ యీ పని ఏమిటి?
ఉదయము మొదలుకొని సాయంకాలమువరకు నీవు
మాతర్ము కూరుచ్ండగా పర్జలందరు నీయొదద్
నిలిచి యుండనేల అని అడుగగా 15 మోషే--దేవుని
తీరుప్ తెలిసికొనుటకు పర్జలు నాయొదద్కు
వచెచ్దరు. 16 వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను
కలిగినయెడల నా యొదద్కు వచెచ్దరు. నేను
వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని
కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్ర్విధులను
వారికి తెలుపుచునాన్నని తన మామతో
చెపెప్ను. 17 అందుకు మోషే మామ అతని చూచి--
నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 18 నీవును
నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా
నలిగిపోవుదురు; ఈ పని నీకు మికిక్లి భారము,
అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 19 కాబటిట్
నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన
చెపెప్దను. దేవుడు నీకు తోడై యుండును,
పర్జల పకష్మున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి
వారి వాయ్జెయ్ములను దేవునియొదద్కు
తేవలెను. 20 నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను
ధరమ్శాసత్ర్విధులను బోధించి, వారు
నడవవలసిన తోర్వను వారు చేయవలసిన
కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 21 మరియు
నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్
సతాయ్సకిత్ కలిగి, లంచ గొండులుకాని
మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి
ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి
ఒకనిగాను, పది మందికి ఒకనిగాను, వారిమీద
నాయ్యాధిపతులను నియమింపవలెను. 22 వారు
ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము
తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్
వాయ్జెయ్ములనిన్టిని నీయొదద్కు
తేవలెను. పర్తి అలప్విషయమును వారే
తీరచ్వచుచ్ను. అటుల్ వారు నీతోకూడ ఈ
భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును.
23 దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్న
పకష్మందు నీవు ఈ పనిచేయుచు దాని భారమును
సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ
చోటల్కు సమాధానముగా వెళుల్దురని
చెపెప్ను. 24 మోషే తన మామమాట విని అతడు
చెపిప్నదంతయు చేసెను. 25

ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల
మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వెయియ్మందికి
ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి
ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను,
నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని
పర్జలమీద పర్ధానులనుగా నియమించెను. 26

వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము
తీరుచ్వారు. వారు కఠిన వాయ్జెయ్ములను
మోషేయొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్
వాయ్జెయ్ ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి.
27 తరువాత మోషే తన మామను పంపివేయగా
అతడు తన సవ్దేశమునకు వెళెల్ను.

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్
దేశమునుండి బయలుదేరిన
మూడవనెలలో, వారు బయలుదేరిననాడే

నిరగ్మకాండము 18:27
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మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి
అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 2 వారు రెఫీదీమునుండి
బయలుదేరి సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్ ఆ
అరణయ్మందు దిగిరి. అకక్డ ఆ పరవ్తము ఎదుట
ఇశార్యేలీయులు విడసిరి. 3 మోషే
దేవునియొదద్కు ఎకిక్పోవగా యెహోవా ఆ
పరవ్తమునుండి అతని పిలిచి--నీవు యాకోబు
కుటుంబికులతో ముచచ్టించి
ఇశార్యేలీయులకు తెలుపవలసిన దేమనగా 4 --
నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమి చేసితినో,
మిముమ్ను గదద్రెకక్లమీద మోసి నా
యొదద్కు మిముమ్ నెటుల్ చేరుచ్కొంటినో
మీరు చూచితిరి. 5 కాగా మీరు నా మాట
శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచిన
పకష్మందు మీరు సమసత్దేశ జనములలో నాకు
సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 6

సమసత్భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక
రూపకమైన రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన
జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు
ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన మాటలు ఇవే
అని చెపప్గా 7 మోషే వచిచ్ పర్జల
పెదద్లను పిలిపించి యెహోవా తన
కాజాఞ్పించిన ఆ మాటలనిన్యు వారియెదుట
తెలియపరచెను. 8 అందుకు పర్జలందరు --
యెహోవా చెపిప్నదంతయు చేసెదమని
యేకముగా ఉతత్రమిచిచ్రి. అపుప్డు మోషే
తిరిగి వెళిల్ పర్జలమాటలను యెహోవాకు
తెలియచేసెను. 9 యెహోవా మోషేను చూచి --
ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునపుప్డు పర్జలు
విని నిరంతరము నీయందు నమమ్కముంచునటుల్
నేను కారుమబుబ్లలో నీయొదద్కు వచెచ్దనని
చెపెప్ను. మోషే పర్జల మాటలను
యెహోవాతో చెపప్గా 10 యెహోవా మోషేను
చూచి --నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును
రేపును వారిని పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ
బటట్లు ఉదుకుకొని 11 మూడవనాటికి
సిదధ్ముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా
పర్జలందరి కనున్ల ఎదుట సీనాయి
పరవ్తముమీదికి దిగి వచుచ్ను. 12 నీవు చుటుట్
పర్జలకు మేరను ఏరప్రచి --మీరు ఈ పరవ్తము
ఎకక్వదుద్, దాని అంచును ముటట్వదుద్,
భదర్ము సుమీ, ఈ పరవ్తము ముటుట్
పర్తివానికి మరణశికష్ తపప్క
విధింపబడవలెను. 13 ఎవడును చేతితో దాని
ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో
కొటట్బడవలెను లేక పొడవబడవలెను,
మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు,
బూరధవ్ని చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము
ఎకక్వలెను. 14 అపుప్డు మోషే
పరవ్తముమీదనుండి పర్జలయొదద్కు దిగి
వచిచ్ పర్జలను పరిశుదధ్పరపగా వారు తమ
బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 15 అపుప్డతడు --మూడవ
నాటికి సిదధ్ముగానుండుడి; ఏ పురుషుడు
సీత్ర్ని చేరకూడదని చెపెప్ను. 16

మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద
ఉరుములు మెరుపులు సాందర్మేఘము
బూరయొకక్ మహాధవ్నియు కలుగగా
పాలెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 17 దేవునిని
ఎదురొక్నుటకు మోషే పాలెములోనుండి
పర్జలను అవతలకు రపిప్ంపగా వారు పరవ్తము
దిగువను నిలిచిరి. 18 యెహోవా అగిన్తో
సీనాయి పరవ్తముమీదికి దిగి వచిచ్నందున
అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము

కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, పరవ్తమంతయు
మికిక్లి కంపించెను. 19 ఆ బూరధవ్ని
అంతకంతకు బిగెగ్రగా మోర్గెను. మోషే
మాటలాడుచుండగా దేవుడు కంఠసవ్రముచేత
అతనికి ఉతత్రమిచుచ్చుండెను. 20 యెహోవా
సీనాయి పరవ్తముమీదికి, అనగా ఆ పరవ్త
శిఖరముమీదికి దిగి వచెచ్ను. యెహోవా పరవ్త
శిఖరముమీదికి రమమ్ని మోషేను పిలువగా
మోషే ఎకిక్పోయెను 21 అపుప్డు యెహోవా--
పర్జలు చూచుటకు యెహోవా యొదద్కు
హదుద్మీరి వచిచ్ వారిలో అనేకులు
నశింపకుండునటుల్ నీవు దిగిపోయి వారికి
ఖండితముగా ఆజాఞ్పించుము. 22 మరియు
యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా
యొదద్కు చేరు యాజకులు తముమ్తామే
పరిశుదధ్పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా
23 మోషే యెహోవాతో --పర్జలు సీనాయి
పరవ్తము ఎకక్లేరు. నీవు --పరవ్తమునకు
మేరలను ఏరప్రచి దాని పరిశుదధ్పరచవలెనని
మాకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పించితివనెను. 24

అందుకు యెహోవా--నీవు దిగి వెళుల్ము, నీవును
నీతో అహరోనును ఎకిక్ రావలెను. అయితే
యెహోవా వారి మీద పడకుండునటుల్
యాజకులును పర్జలును ఆయన యొదద్కు
వచుచ్టకు మేరను మీరకూడదు; ఆయన వారిమీద
పడునేమో అని అతనితో చచచచచెపప్గా 25

మోషే పర్జల యొదద్కు వెళిల్ ఆ మాట
వారితో చెపెప్ను.

దేవుడు ఈ ఆజఞ్లనిన్యు వివరించి
చెపెప్ను. 2 నీ దేవుడనైన
యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల

గృహమైన ఐగుపుత్దేశములోనుండి నినున్
వెలుపలికి రపిప్ం చితిని; 3 నేను తపప్ వేరొక
దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.

4 పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది
భూమియందేగాని భూమికిర్ంద
నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను
విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి
సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 5

ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను
రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి
విషయములో మూడు నాలుగు తరముల పరయ్ంతము,
తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు
6 ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లు గైకొనువారిని
వెయియ్తరముల పరయ్ంతము కరుణించువాడనై
యునాన్ను. 7 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును
వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; యెహోవా
తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని
నిరోద్షిగా ఎంచడు. 8 విశార్ంతిదినమును
పరిశుదధ్ముగా ఆచరించుటకు
జాఞ్పకముంచుకొనుము. 9 ఆరు దినములు నీవు
కషట్ పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను 10 ఏడవ
దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు
విశార్ంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ
కుమారుడైనను నీ కుమారెత్యైనను నీ
దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ
యిండల్లో నునన్ పరదేశియైనను ఏపనియు
చేయకూడదు. 11 ఆరు దినములలో యెహోవా
ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును వాటిలోని
సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున
విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా
విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని
పరిశుదధ్పరచెను.
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12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు
దేశములో నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్
నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము.

13 నరహతయ్ చేయకూడదు.
14 వయ్భిచరింపకూడదు.
15 దొంగిలకూడదు.
16 నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాకష్య్ము
పలుకకూడదు.

17 నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు.
నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను అతని

దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని
యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ
పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింప కూడదు అని
చెపెప్ను.

18 పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ
బూరధవ్నియు ఆ పరవ్తధూమమును చూచిరి,
పర్జలు చూచి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో
ఇటల్నిరి 19 --నీవు మాతో మాటలాడుము మేము
విందుము; దేవుడు మాతో మాటలాడినయెడల
మేము చనిపోవుదుము 20 అందుకు మోషే--
భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు
పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు
కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో
చెపెప్ను.

21 పర్జలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే
దేవుడునన్ ఆ గాఢాంధకారమునకు సమీపింపగా 22

యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--
ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము -- నేను
ఆకాశమునుండి మీతో మాటలాడితినని మీరు
గర్హించితిరి. 23 మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి
దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను
చేసికొనకూడదు. 24 మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు
చేసి, దానిమీద నీ దహనబలులను సమాధానబలులను
నీ గొరెర్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను.
నేను నా నామమును జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు
పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్
నినున్ ఆశీరవ్ దించెదను. 25 నీవు నాకు
రాళల్తో బలిపీఠమును చేయునపుప్డు మలిచిన
రాళల్తో దాని కటట్కూడదు; దానికి నీ
పనిముటుట్ తగలనిచిచ్న పకష్మున అది
అపవితర్మగును. 26 మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ
దిగంబరతవ్ము కనబడక యుండునటుల్
మెటల్మీదుగా దానిని ఎకక్కూడదు.

నీవు వారికి నియమింపవలసిన
నాయ్యవిధులేవనగా 2 నీవు
హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల

వాడు ఆరు సంవతస్రములు దాసుడై యుండి
యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే
నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 3 వాడు
ఒంటిగా వచిచ్నయెడల ఒంటిగానే
వెళల్వచుచ్ను. వానికి భారయ్ యుండిన
యెడల వాని భారయ్ వానితోకూడ
వెళల్వచుచ్ను. 4 వాని యజమానుడు వానికి
భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన
కుమారులనైనను కుమారెత్లనైనను
కనినపకష్మందు ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును
ఆమె యజమానుని సొతత్గుదురుకాని వాడు
ఒంటిగానే పోవలెను. 5 అయితే ఆ దాసుడు --
నేను నా యజమానుని నా భారయ్ను నా పిలల్లను
పేర్మించుచు నాన్ను; నేను వారిని విడిచి
సవ్తంతుర్డనై పోనొలల్నని నిజముగా
చెపిప్నయెడల 6 వాని యజమానుడు
నాయ్యాధిపతుల1 యొదద్కు వాని తీసికొని

రావలెను, మరియు వాని యజమానుడు
తలుపునొదద్ కైనను
దావ్రబంధమునొదద్కైనను వాని
తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని కదురుతో
గుచచ్వలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి
దాసుడైయుండును.

7 ఒకడు తన కుమారెత్ను దాసిగా
అమి◌్మనయెడల దాసు లైన పురుషులు
వెళిల్పోవునటుల్ అది వెళిల్పోకూడదు. 8

దాని పర్ధానము చేసికొనిన యజమానుని
దృషిట్కి అది యిషుట్రాలు కానియెడల
వేరొకడు దాని విడిపించుటకు అవకాశము
నియయ్వలెను; దాని వంచించినందున
అనయ్జనులకు దాని అముమ్టకు వానికి
అధికారము లేదు. 9 తన కుమారునికి దాని
పర్ధానము చేసినయెడల కుమారెత్ల
విషయమైన నాయ్యవిధినిబటిట్ దానియెడల
జరిగింపవలెను. 10 ఆ కుమారుడు వేరొక దాని
చేరుచ్కొనినను, మొదటిదానికి ఆహారమును
వసత్ర్మును సంసారధరమ్మును తకుక్వ
చేయకూడదు. 11 ఈ మూడును దానికి కలుగజేయని
పకష్మందు అది ఏమియు ఇయయ్క
సవ్తంతుర్రాలై పోవచుచ్ను.

12 నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా
మరణశికష్ విధింపవలెను. 13 అయితే వాడు
చంపవలెనని పొంచియుండకయే దైవికముగా
వానిచేత ఆ హతయ్ జరిగినయెడల వాడు
పారిపోగల యొక సథ్లమును నీకు
నిరణ్యించెదను.

14 అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద
దౌరజ్నయ్ముగావచిచ్ కపటముగా చంప
లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము
నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను.

15 తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను
కొటుట్వాడు నిశచ్య ముగా
మరణశికష్నొందును.

16 ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను,
తనయొదద్ నుంచుకొనినను, వాడు నిశచ్యముగా
మరణశికష్ నొందును.

17 తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు
నిశచ్య ముగా మరణశికష్ నొందును.

18 మనుషుయ్లు పోటాల్డుచుండగా ఒకడు తన
పొరుగువానిని రాతితోనైనను పిడికిటితోనైనను
గుదుద్టవలన వాడు చావక మంచముమీద
పడియుండి 19 తరువాత లేచి తన చేతికరర్తో
బయటికి వెళిల్ తిరుగుచుండినయెడల, వాని
కొటిట్నవానికి శికష్ విధింపబడదుగాని అతడు
పనిచేయలేని కాలమునకు తగిన సొముమ్ ఇచిచ్
వాడు అతనిని పూరిత్గా బాగుచేయింపవలెను.

20 ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను
చచుచ్నటుల్ కరర్తో కొటిట్నయెడల అతడు
నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును. 21 అయితే
వాడు ఒకటి రెండు దినములు బర్దికినయెడల ఆ
పర్తిదండన అతడు పొందడు, వాడు అతని
సొమేమ్గదా. 22 నరులు పోటాల్డుచుండగా
గరభ్వతియైన సీత్ర్కి దెబబ్తగిలి ఆమెకు
గరభ్పాతమేగాక మరి ఏ హానియు రానియెడల
హానిచేసినవాడు ఆ సీత్ర్ పెనిమిటి వానిమీద
మోపిన నషట్మును అచుచ్కొనవలెను.
నాయ్యాధిపతులు తీరామ్నించినటుల్ దాని
చెలిల్ంపవలెను. 23 హాని కలిగిన యెడల నీవు
పార్ణమునకు పార్ణము, 24 కంటికి కనున్,
పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు,
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25 వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబబ్కు
దెబబ్యు నియమింపవలెను.

26 ఒకడు తన దాసుని కనెన్ౖనను తన దాసి
కనెన్ౖనను పోగొటిట్నయెడల ఆ కంటి
హానినిబటిట్ వారిని సవ్తంతుర్లగా
పోనియయ్వలెను. 27 వాడు తన దాసుని
పలల్యినను తన దాసి పలల్యినను
ఊడగొటిట్నయెడల ఆ పంటి నిమితత్ము
వారిని సవ్తంతుర్లగా పోనియయ్వలెను.

28 ఎదుద్ పురుషునైనను సీత్ర్నైనను
చావపొడిచినయెడల నిశచ్యముగా రాళల్తో ఆ
యెదుద్ను చావకొటట్వలెను. దాని
మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద్
యజమానుడు నిరోద్షియగును. 29 ఆ యెదుద్
అంతకు ముందు పొడుచునది అని దాని
యజమానునికి తెలుపబడినను, వాడు దాని
భదర్ము చేయకుండుటవలన అది పురుషునైనను
సీత్ర్నైనను చంపినయెడల ఆ యెదుద్ను
రాళల్తో చావగొటట్వలెను; దాని యజమానుడు
మరణశికష్ నొందవలెను. 30 వానికి పరికర్య
ధనము నియమింపబడినయెడల వానికి
నియమింపబడిన అనిన్టి పర్కారము తన
పార్ణవిమోచన నిమితత్ము ధనము
చెలిల్ంపవలెను. 31 అది కుమారుని పొడిచినను
కుమారెత్ను పొడిచినను ఈ విధి చొపుప్న
అతడు చేయవలెను. 32 ఆ యెదుద్ దాసునినైనను
దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి యజమానునికి
ముపప్ది తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను.
మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో
చావకొటట్వలెను.

33 ఒకడు గోతిమీది కపుప్ తీయుటవలన, లేక
ఒకడు గొయియ్ తర్వివ్ దాని
కపప్కపోవుటవలన, దానిలో ఎదద్యినను
గాడిదయైనను పడిన పకష్మున 34 ఆ గోతి
ఖామందులు ఆ నషట్మును అచుచ్కొనవలెను;
వాటి యజమానునికి సొముమ్ ఇయయ్వలెను;
చచిచ్నది వానిదగును.

35 ఒకని యెదుద్ వేరొకని యెదుద్
చచుచ్నటుల్ దాని పొడి చినయెడల
బర్దికియునన్ యెదుద్ను అమిమ్ దాని
విలువను పంచుకొనవలెను, చచిచ్న యెదుద్ను
పంచుకొనవలెను. 36 అయితే అంతకు ముందు ఆ
యెదుద్ పొడుచునది అని తెలియబడియు దాని
యజమానుడు దాని భదర్ము చేయనివాడైతే
వాడు నిశచ్యముగా ఎదుద్కు
ఎదుద్నియయ్వలెను; చచిచ్నది వానిదగును.

ఒకడు ఎదుద్నైనను గొరెర్నైనను
దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను
ఆ యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు

ఎదుద్లను ఆ గొరెర్కు పర్తిగా నాలుగు
గొరెర్లను ఇయయ్వలెను. 2 దొంగ కనన్ము
వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్
కొటట్బడినయెడల అందువలన
రకాత్పరాధముండదు. 3 సూరుయ్డు ఉదయించిన
తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి
రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్
మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు
లేకపోయినయెడల వాడు దొంగతనము చేసినందున
అమమ్బడవలెను. 4 వాడు దొంగిలినది
ఎదద్యినను గాడిదయైనను గొరెర్యైనను
సరే అది పార్ణముతో వానియొదద్
దొరికినయెడల రెండంతలు చెలిల్ంపవలెను.

5 ఒకడు చేనునైనను దార్కష్తోటనైనను
మేపుటకు తన పశువును తోలగా ఆ పశువు వేరొకని
చేను మేసినయెడల అతడు తన చేలలోని
మంచిదియు దార్కష్తోటలోని మంచిదియు
దానికి పర్తిగా నియయ్వలెను.

6 అగిన్ రగిలి ముండల్ కంపలు
అంటుకొనుటవలన పంటకుపప్యైనను
పంటపైరైనను చేనైనను కాలిపోయినయెడల
అగిన్ నంటించినవాడు ఆ నషట్మును
అచుచ్కొనవలెను. 7 ఒకడు సొమమ్యినను
సామానై నను జాగర్తత్పెటుట్టకు తన
పొరుగువానికి అపప్గించినపుప్డు అది ఆ
మనుషుయ్ని యింటనుండి దొంగిలింపబడి ఆ
దొంగ దొరికినయెడల వాడు దానికి రెండంతలు
అచుచ్కొనవలెను; 8 ఆ దొంగ దొరకని
పకష్మందు ఆ యింటి యజమానుడు తన
పొరుగువాని పదారథ్ములను తీసికొనెనో లేదో
పరిషాక్రమగుటకై దేవునియొదద్కు రావలెను.
9 పర్తివిధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా
ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్
గొరెర్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్
పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని
చెపిప్నదానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి
వాయ్జెయ్ము దేవునియొదద్కు1
తేబడవలెను. దేవుడు2 ఎవనిమీద నేరము
సాథ్పించునో వాడు తన పొరుగువానికి
రెండంతలు అచుచ్కొన వలెను.

10 ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను
గొరెర్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను కాపాడుటకు
తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది
చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును చూడకుండగా
తోలుకొని పోబడినను, 11 వాడు తన పొరుగువాని
సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా
పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను.
సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును
అంగీకరింపవలెను; ఆ నషట్మును
అచుచ్కొననకక్రలేదు. 12 అది నిజముగా
వానియొదద్నుండి దొంగిలబడినయెడల
సొతుత్దారునికి ఆ నషట్మును
అచుచ్కొనవలెను. 13 అది నిజముగా
చీలచ్బడినయెడల వాడు సాకష్య్ముకొరకు
దాని తేవలెను; చీలచ్బడినదాని నషట్మును
అచుచ్కొననకక్రలేదు.

14 ఒకడు తన పొరుగువానియొదద్ దేనినైనను
బదులు దీసికొనిపోగా దాని యజమానుడు
దానియొదద్ లేనపుప్డు, అది హానిపొందినను
చచిచ్నను దాని నషట్మును అచుచ్కొనవలెను.
15 దాని యజమానుడు దానితో నుండిన పకష్మున
దాని నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. అది
అదెద్దైనయెడల అది దాని అదెద్కు
వచెచ్ను. 16 ఒకడు పర్ధానముచేయబడని ఒక
కనయ్కను మరులుకొలిప్ ఆమెతో
శయనించినయెడల ఆమె నిమితత్ము ఓలి ఇచిచ్
ఆమెను పెండిల్చేసికొనవలెను. 17 ఆమె
తండిర్ ఆమెను వానికి ఇయయ్నొలల్ని
పకష్మందు వాడు కనయ్కల ఓలిచొపుప్న
సొముమ్ చెలిల్ంపవలెను.

18 శకునము చెపుప్దానిని
బర్దుకనియయ్కూడదు.

19 మృగసంయోగముచేయు పర్తివాడు
నిశచ్యముగా మరణశికష్ నొందవలెను. 20

యోహోవాకు మాతర్మేగాక వేరొక దేవునికి
బలి అరిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డు. 21
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పరదేశిని విసికింపవదుద్, బాధింపవదుద్; మీరు
ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులై యుంటిరి గదా.
22 విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను
బాధపెటట్కూడదు. 23 వారు నీచేత ఏ
విధముగానైనను బాధనొంది నాకు
మొరపెటిట్నయెడల నేను నిశచ్యముగా వారి
మొరను విందును. 24 నా కోపాగిన్ రవులుకొని
మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ
భారయ్లు విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు
దికుక్లేనివారగుదురు.

25 నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక
బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల
వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల
జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్కటట్కూడదు. 26

నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్ర్మును
కుదవగా తీసికొనినయెడల సూరుయ్డు
అసత్మించువేళకు అది వానికి మరల
అపప్గించుము. 27 వాడు కపుప్కొనునది అదే.
అది వాని దేహమునకు వసత్ర్ము; వాడు మరి ఏమి
కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను,
వాడు నాకు మొరపెటిట్నయెడల నేను విందును.

28 నీవు నాయ్యాధిపతిని3 నిందింపగూడదు, నీ
పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు.

29 నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను
అరిప్ంప తడవుచేయకూడదు. నీ కుమారులలో
జేయ్షుఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 30 అటేల్
నీ యెదుద్లను నీ గొరెర్లను అరిప్ంపవలెను.
ఏడు దినములు అది దాని తలిల్యొదద్
ఉండవలెను. ఎనిమిదవ దినమున దానిని
నాకియయ్వలెను.

31 మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక
పొలములో చీలచ్బడిన మాంసమును తినక
కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను.

లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు;
అనాయ్యపు సాకష్య్ మును
పలుకుటకై దుషుట్నితో నీవు

కలియకూడదు; 2 దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై
సమూహముతో చేరకూడదు, నాయ్యమును
తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి
వాయ్జెయ్ములో సాకష్య్ము పలుకకూడదు;
3 వాయ్జెయ్మాడువాడు బీదవాడైనను
వానియెడల పకష్పాతముగా నుండకూడదు.

4 నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను
తపిప్పోవు చుండగా అది నీకు కనబడినయెడల
అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని
కపప్గింపవలెను. 5 నీవు నీ పగవాని గాడిదె
బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి
తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను
అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని
విడిపింపవలెను.

6 దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము
విడిచి తీరుప్తీరచ్కూడదు 7 అబదధ్మునకు
దూరముగానుండుము; నిరపరాధినైనను
నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని
నిరోద్షినిగా ఎంచను. 8 లంచము తీసికొనకూడదు;
లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము
కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము
చేయించును. 9 పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి
మనసుస్ ఎటుల్ండునో మీరెరుగుదురు; మీరు
ఐగుపుత్దేశములో పరదేశులై యుంటిరిగదా.

10 ఆరు సంవతస్రములు నీ భూమిని వితిత్ దాని
పంట కూరుచ్కొనవలెను. 11 ఏడవ సంవతస్రమున
దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ

పర్జలలోని బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది
అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్కష్తోట
విషయములోను నీ ఒలీవతోట విషయములోను
ఆలాగుననే చేయవలెను. 12 ఆరు దినములు నీ
పనులుచేసి, నీ యెదుద్ను నీ గాడిదయు నీ దాసి
కుమారుడును పరదేశియు విశర్మించునటుల్ ఏడవ
దినమున ఊరక యుండవలెను. 13 నేను మీతో
చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా
గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని పేరు
ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్
తగదు.

14 సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ
ఆచరింపవలెను. 15 పులియని రొటెట్ల పండుగ
నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్
ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి
బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక
కాలమందు ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను
తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును
వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 16 నీవు
పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల
తొలిపంటయొకక్ కోతపండుగను,
పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు
కూరుచ్కొనిన తరువాత సంవతస్రాంతమందు
ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 17 సంవ
తస్రమునకు మూడుమారులు పురుషులందరు
పర్భువైన యెహోవా సనిన్ధిని కనబడవలెను.

18 నా బలుల రకత్మును పులిసిన
దర్వయ్ముతో అరిప్ంపకూడదు. నా పండుగలో
నరిప్ంచిన కొర్వువ్ ఉదయమువరకు నిలువ
యుండకూడదు. 19 నీ భూమి పర్థమ ఫలములో
మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా
మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని
తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు.

20 ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను
సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ రపిప్ంచుటకు ఒక
దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 21 ఆయన
సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట
వినవలెను. ఆయన కోపము రేపవదుద్; మీ
అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము
ఆయనకునన్ది. 22 అయితే నీవు ఆయన మాటను
జాగర్తత్గా విని నేను చెపిప్నది యావతుత్
చేసినయెడల నేను నీ శతుర్వులకు శతుర్వును నీ
విరోధులకు విరోధియునై యుందును. 23

ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు,
అమోరీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు
కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను
వారునన్చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను
వారిని సంహరించెదను. 24 వారి దేవతలకు
సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి
కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క
నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను
బొతిత్గా పగులగొటట్వలెను. 25 నీ దేవుడైన
యెహోవానే సేవింపవలెను, అపుప్డు ఆయన నీ
ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. నేను నీ
మధయ్నుండి రోగము తొలగించెదను. 26 కడుపు
దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను
ఉండదు. నీ దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.
27 ననున్బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు
భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు
సరవ్దేశములవారిని ఓడగొటిట్ నీ సమసత్
శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్
చేసెదను. 28 మరియు, పెదద్ కందిరీగలను నీకు
ముందుగా పంపించెదను, అవి నీ యెదుటనుండి
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హివీవ్యులను కనానీయులను హితీత్యులను
వెళల్గొటట్ను. 29 దేశము పాడై
అడవిమృగములు నీకు విరోధముగా
విసత్రింపకుండునటుల్ వారిని ఒకక్
సంవతస్రములోనే నీ యెదుటనుండి
వెళల్గొటట్ను. 30 నీవు అభివృదిధ్పొంది ఆ
దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు
కర్మకర్మముగా వారిని నీ యెదుటనుండి
వెళల్గొటెట్దను. 31 మరియు ఎరర్
సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము
వరకును అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ
పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీ
చేతికపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి
వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 32 నీవు
వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన
చేసికొనవదుద్. నీవు వారి దేవతలను
సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక 33

వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము
చేయింపకుండునటుల్ వారు నీ దేశములో
నివసింపకూడదు.

మరియు ఆయన మోషేతో ఇటల్నెను--
నీవును, అహరోనును, నాదాబును,
అబీహును, ఇశార్యేలీయుల

పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా
యొదద్కు ఎకిక్ వచిచ్ దూరమున సాగిలపడుడి.
2 మోషే మాతర్ము యెహోవాకు
సమీపింపవలెను, వారు సమీపింపకూడదు, పర్జలు
అతనితో ఎకిక్ రాకూడదు. 3 మోషే వచిచ్
యెహోవా మాటలనిన్టిని విధులనిన్టిని
పర్జలతో వివరించి చెపెప్ను.
పర్జలందరుయెహోవా చెపిప్న మాట లనిన్టి
పర్కారము చేసెదమని యేకశబద్ముతో
ఉతత్రమిచిచ్రి. 4 మరియు మోషే యెహోవా
మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ
కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు
పనెన్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పనెన్ండు
సత్ంభములను కటిట్ 5 ఇశార్యేలీయులలో
యౌనసుథ్లను పంపగా వారు దహనబలుల నరిప్ంచి
యెహోవాకు సమాధానబలులగా కోడెలను
వధించిరి. 6 అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో
సగము తీసికొని పళెల్ములలో పోసి ఆ
రకత్ములో సగము బలిపీఠము మీద
పోర్కిష్ంచెను. 7 అతడు నిబంధన గర్ంథమును
తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు--యెహోవా
చెపిప్నవనన్ చేయుచు విధేయులమై
యుందుమనిరి. 8 అపుప్డు మోషే రకత్మును
తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి--ఇదిగో యీ
సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో
చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 9

తరువాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో
డెబబ్దిమందియు ఎకిక్ పోయి 10

ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన
పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు నీలమయమైన
వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు
తేజమువంటిదియు ఉండెను. 11 ఆయన
ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు
చేయలేదు; వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు
పుచుచ్కొనిరి.

12 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--
నీవు కొండయెకిక్ నాయొదద్కు వచిచ్
అచచ్టనుండుము; నీవు వారికి బోధించునటుల్
నేను వార్సిన ఆజఞ్లను, ధరమ్శాసత్ర్మును,

రాతిపలకలను నీకిచెచ్దననగా 13 మోషేయు
అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి.
మోషే దేవుని కొండమీదికి ఎకెక్ను. 14 అతడు
పెదద్లను చూచి--మేము మీ యొదద్కు
వచుచ్వరకు ఇకక్డనే యుండుడి; ఇదిగో
అహరోనును హూరును మీతో ఉనాన్రు; ఎవనికైనను
వాయ్జెయ్మునన్యెడల వారియొదద్కు
వెళల్వచుచ్నని వారితో చెపెప్ను. 15 మోషే
కొండమీదికి ఎకిక్నపుప్డు ఆ మేఘము కొండను
కమెమ్ను. 16 యెహోవా మహిమ
సీనాయికొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు
దినములు దాని కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున
ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను
పిలిచినపుప్డు 17 యెహోవా మహిమ ఆ కొండ
శిఖరముమీద దహించు అగిన్వలె
ఇశార్యేలీయుల కనున్లకు కనబడెను. 18

అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి
కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ కొండమీద
రేయింబగలు నలుబది దినములుండెను.

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 --నాకు
పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని

ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము.
మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి
మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 3

మీరు వారియొదద్ తీసికొనవలసిన
అరప్ణలేవనగా బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 4 నీల
ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్పునార,
మేకవెండుర్కలు, 5 ఎరుపురంగువేసిన
పొటేట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల
తోళుల్, తుమమ్కరర్లు, 6 పర్దీపమునకు
తైలము, అభిషేక తైలమునకును పరిమళ
దర్వయ్ముల ధూపమునకు సుగంధ సంభారములు, 7

లేత పచచ్లు, ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్
రతన్ములు అనునవే. 8 నేను వారిలో
నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును
నిరిమ్ంపవలెను. 9 నేను నీకు కనుపరచువిధముగా
మందిరముయొకక్ ఆ రూపమును దాని
ఉపకరణములనిన్టి రూపమును నిరిమ్ంపవలెను.

10 వారు తుమమ్కరర్తో నొక మందసమును
చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలునర,
దాని వెడలుప్ మూరెడునర, దాని యెతుత్
మూరెడునర 11 దానిమీద మేలిమి బంగారు రేకు
పొదిగింపవలెను; లోపలను వెలుపలను దానికి
పొదిగింపవలెను; దానిమీద బంగారు జవను
చుటుట్ కటట్వలెను. 12 దానికి నాలుగు బంగారు
ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు
ఉంగరములు ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములు
ఉండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని
వేయవలెను. 13 తుమమ్కరర్తో మోతకరర్లను
చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి 14

వాటితో ఆ మందసమును మోయుటకు ఆ పర్కక్ల
మీది ఉంగరములలో ఆ మోతకరర్లను
దూరచ్వలెను. 15 ఆ మోతకరర్లు ఆ మందసపు
ఉంగరములలోనే ఉండవలెను. వాటిని
దానియొదద్నుండి తీయకూడదు; 16 ఆ
మందసములో నేను నీకిచుచ్ శాసనముల
నుంచవలెను. 17 మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో
కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు
మూరలునర దాని వెడలుప్ మూరెడునర. 18 మరియు
రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను.
కరుణాపీఠముయొకక్ రెండు కొనలను నకిషిపనిగా
చేయవలెను. 19 ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను
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ఒక కెరూబును చేయవలెను. కరుణాపీఠమున దాని
రెండు కొనలమీద కెరూబులను దానితో
ఏకాండముగా చేయవలెను 20 ఆ కెరూబులు పైకి
విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ
రెకక్లతో కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు
ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల
ముఖములు కరుణా పీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు
ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద
నుంచవలెను. 21 నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ
మందసములో నుంచవలెను. 22 అకక్డ నేను నినున్
కలిసికొని కరుణాపీఠముమీద నుండియు,
శాసనములుగల మందసముమీదనుండు రెండు
కెరూబులమధయ్నుండియు, నేను
ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము మీ కాజాఞ్పించు
సమసత్మును నీకు తెలియ చెపెప్దను.

23 మరియు నీవు తుమమ్కరర్తో నొక బలల్
చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలు దాని
వెడలుప్ ఒక మూర దాని యెతుత్ మూరెడునర.
24 మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి
దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయింపవలెను.
25 దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదెద్చేసి
దాని బదెద్పైని చుటుట్ను బంగారు జవ
చేయవలెను. 26 దానికి నాలుగు బంగారు
ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళల్కుండు
నాలుగు మూలలలో ఆ ఉంగరములను తగిలింపవలెను
27 బలల్మోయుటకు మోతకరర్లు ఉంగరములును
బదెద్కు సమీపముగా నుండవలెను. 28 ఆ
మోతకరర్లు తుమమ్కరర్తో చేసి వాటిమీద
బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను; వాటితో
బలల్మోయబడును. 29 మరియు నీవు దాని
పళెల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను
పానీయారప్ణముకు పాతర్లను దానికి
చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని
చేయవలెను. 30 నితయ్మును నా సనిన్ధిని
సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను.

31 మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో
దీపవృకష్మును చేయవలెను; నకిషిపనిగా ఈ
దీపవృకష్ము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును
దాని శాఖలను నకిషి పనిగా చేయవలెను; దాని
కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు
దానితో ఏకాండమైయుండవలెను. 32 దీప
వృకష్ముయొకక్ ఒక పర్కక్నుండి మూడు
కొమమ్లు, దీపవృకష్ముయొకక్ రెండవ
పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, అనగా దాని
పర్కక్లనుండి ఆరుకొమమ్లు నిగుడవలెను. 33

ఒక కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము
రూపమైన మూడు కలశములు, రెండవ కొమమ్లో
మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు
కలశములు; అటుల్ దీపవృకష్మునుండి బయలుదేరు
కొమమ్లలో నుండవలెను. 34 మరియు దీపవృకష్
పర్కాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు
కలశములును వాటి మొగగ్లును వాటి పువువ్లును
ఉండవలెను, 35 దీపవృకష్ పర్కాండమునుండి
నిగుడు ఆరు కొమమ్లకు దాని రెండేసి
కొమమ్ల కిర్ంద ఏకాండమైన ఒకొక్కక్
మొగగ్చొపుప్న ఉండవలెను. 36 వాటి
మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో
ఏకాండమగును; అదంతయు మేలిమి బంగారుతో
చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషి పనిగా ఉండవలెను.
37 నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని
యెదుట వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను
వెలిగింపవలెను. 38 దాని కతెత్ర దాని
కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో

చేయవలెను. 39 ఆ ఉపకరణములనిన్ నలుబది
వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 40

కొండమీద నీకు కనుపరచబడినవాటి
రూపముచొపుప్న వాటిని చేయుటకు
జాగర్తత్పడుము.

మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక
మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్
రకత్వరణ్ములుగల పేనిన

సనన్పునారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన
కెరూబులు గలవాటినిగా చేయవలెను. 2 పర్తి
తెర పొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి
తెర వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. ఆ తెరలనిన్టికి
ఒకటే కొలత. 3 అయిదు తెరలను ఒకదానితో ఒకటి
కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు తెరలను
ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 4 తెరల కూరుప్
చివరను మొదటితెర అంచున నీలినూలుతో
కొలుకులను చేయవలెను. రెండవ కూరుప్నందలి
వెలపలి తెర చివరను అటుల్ చేయవలెను. 5 ఒక
తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసి, ఆ కొలుకులు
ఒకదాని నొకటి తగులుకొనునటుల్ ఆ
రెండవకూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది
కొలుకులను చేయవలెను. 6 మరియు ఏబది బంగారు
గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను
ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను; అది ఒకటే
మందిరమగును. 7 మరియు మందిరముపైని
గుడారముగా మేకవెండుర్కలతో తెరలు
చేయవలెను; పదకొండు తెరలను చేయవలెను. 8

పర్తి తెర పొడుగు ముపప్ది మూరలు, వెడలుప్
నాలుగు మూరలు, పదకొండు తెరల కొలత ఒకక్టే.
9 అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను
ఒకటిగాను ఒక దానికొకటి కూరప్వలెను. ఆరవ
తెరను గుడారపు ఎదుటిభాగమున మడవవలెను. 10

తెరల కూరుప్నకు వెలుపలనునన్ తెర అంచున
ఏబది కొలుకులను రెండవ కూరుప్నందలి తెర
అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 11 మరియు
ఏబది యితత్డి గుండీలను చేసి యొకటే
గుడారమగునటుల్ ఆ గుండీలను ఆ కొలుకులకు
తగిలించి దాని కూరప్వలెను. 12 ఆ గుడారపు
తెరలలో మిగిలి వేర్లాడుభాగము, అనగా
మిగిలిన సగము తెర, మందిరము వెనుక
పర్కక్మీద వేర్లాడవలెను. 13 మరియు
గుడారపు తెరల పొడుగులో మిగిలినది ఈ
పర్కక్ను ఒక మూరయు, ఆ పర్కక్ను ఒక మూరయు,
మందిరమును కపుప్టకు ఈ పర్కక్ను ఆ
పర్కక్ను దాని పర్కక్లమీద వేర్లాడవలెను.
14 మరియు ఎరర్రంగువేసిన పొటేట్ళల్
తోళల్తో పైకపుప్ను దానికిమీదుగా
సముదర్వతస్ల తోళల్తో పైకపుప్ను
చేయవలెను.

15 మరియు మందిరమునకు తుమమ్కరర్తో
నిలువు పలకలు చేయవలెను. 16 పలక పొడుగు పది
మూరలు పలక వెడలుప్ మూరెడునర యుండవలెను.
17 పర్తి పలకలో ఒకదానికొకటి సరియైన రెండు
కుసులుండవలెను. అటుల్ మందిరపు పలకలనిన్టికి
చేసిపెటట్వలెను. 18 ఇరువది పలకలు
కుడివైపున, అనగా దకిష్ణ దికుక్న మందిరమునకు
పలకలను చేయవలెను. 19 మరియు నొకొక్కక్
పలకకిర్ంద దానిదాని రెండు కుసులకు రెండు
దిమమ్లను ఆ యిరువది పలకలకిర్ంద నలువది
వెండి దిమమ్లను చేయవలెను. 20 మందిరపు
రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఉతత్రదికుక్న,
ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు దిమమ్లు ఇరువది
పలకలును వాటి నలువది వెండి దిమమ్లు
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ఉండవలెను. 22 పడమటితటుట్
మందిరముయొకక్ వెనుకపర్కక్కు ఆరు పలకలను
చేయవలెను. 23 మరియు ఆ వెనుకపర్కక్ను
మందిరముయొకక్ మూలలకు రెండు పలకలను
చేయవలెను. 24 అవి అడుగున కూరచ్బడి శిఖరమున
మొదటి ఉంగరము దనుక ఒకదానితో ఒకటి
అతికింపబడవలెను. అటుల్ ఆ రెంటికి
ఉండవలెను, అవి రెండు మూలలకుండును. 25 పలకలు
ఎనిమిది; వాటి వెండి దిమమ్లు పదుయారు;
ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు
దిమమ్లుండవలెను. 26 తుమమ్కరర్తో అడడ్
కరర్లను చేయవలెను. మందిరముయొకక్ ఒక
పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్ కరర్లును 27

మందిరముయొకక్ రెండవ పర్కక్ పలకలకు
అయిదు అడడ్ కరర్లును పడమటివైపున
మందిరముయొకక్ పర్కక్ పలకలకు అయిదు
అడడ్ కరర్లును ఉండవలెను; 28 ఆ పలకల
మధయ్నుండు నడిమి అడడ్ కరర్ ఈ కొసనుండి
ఆ కొసవరకు చేరియుండవలెను. 29 ఆ పలకలకు
బంగారురేకును పొదిగించి వాటి అడడ్
కరర్లుండు వాటి ఉంగరములను బంగారుతోచేసి
అడడ్ కరర్లకును బంగారురేకును
పొదిగింపవలెను. 30 అపుప్డు కొండ మీద నీకు
కనుపరచబడినదాని పోలికచొపుప్న మందిరమును
నిలువబెటట్వలెను.

31 మరియు నీవు నీల ధూమర్
రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడడ్తెరను పేనిన
సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని
పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 32

తుమమ్కరర్తో చేయబడి బంగారురేకు పొదిగిన
నాలుగు సత్ంభములమీద దాని వేయవలెను; దాని
వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి. 33 ఆ
అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి
సాకష్య్పు మందసము అడడ్తెరలోపలికి
తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును
అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 34

అతిపరిశుదధ్సథ్లములో
సాకష్య్పుమందసముమీద కరుణాపీఠము
నుంచవలెను. 35 అడడ్తెర వెలుపల బలల్ను ఆ
బలల్యెదుట దకిష్ణపు వైపుననునన్
మందిరముయొకక్ యుతత్రదికుక్న
దీపవృకష్మును ఉంచవలెను. 36 మరియు నీల
ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో
చితర్కారునిపనియైన తెరను గుడారపు
దావ్రమునకు చేయవలెను. 37 ఆ తెరకు అయిదు
సత్ంభములను తుమమ్కరర్తో చేసి వాటికి
బంగారురేకు పొదిగింపవలెను. వాటి వంపులు
బంగారువి వాటికి అయిదు ఇతత్డి దిమమ్లు
పోతపోయవలెను.

మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు
మూరల వెడలుప్గల బలిపీఠమును
తుమమ్కరర్తో నీవు చేయవలెను. ఆ

బలిపీఠము చచౌచ్కముగా నుండవలెను; దాని
యెతుత్ మూడు మూరలు. 2 దాని నాలుగు మూలలను
దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని
కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను;
దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింప వలెను. 3 దాని
బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను
గినెన్లను ముండల్ను అగిన్పాతర్లను
చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో
చేయవలెను. 4 మరియు వలవంటి ఇతత్డి
జలెల్డ దానికి చేయవలెను. 5 ఆ వలమీద దాని
నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇతత్డి ఉంగరములను

చేసి ఆ వల బలిపీఠము నడిమివరకు చేరునటుల్
దిగువను బలిపీఠము గటుట్కిర్ంద దాని
నుంచవలెను. 6 మరియు బలిపీఠముకొరకు
మోతకరర్లను చేయవలెను. ఆ మోతకరర్లను
తుమమ్కరర్తోచేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు
పొదిగింపవలెను. 7 ఆ మోతకరర్లను ఆ
ఉంగరములలో చొనపవలెను. బలిపీఠమును
మోయుటకు ఆ మోతకరర్లు దాని
రెండుపర్కక్ల నుండవలెను. 8 పలకలతో
గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు
చూపబడిన పోలికగానే వారు దాని చేయవలెను.

9 మరియు నీవు మందిరమునకు ఆవరణము
ఏరప్రచవలెను. కుడివైపున, అనగా
దకిష్ణదికుక్న ఆవరణముగా నూరు మూరల
పొడుగుగలదై పేనిన సనన్నార యవనికలు ఒక
పర్కక్కు ఉండవలెను. 10 దాని యిరువది
సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును
ఇతత్డివి; ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి
పెండెబదద్లును వెండివి. 11 అటేల్
పొడుగులో ఉతత్ర దికుక్న నూరు మూరల
పొడుగుగల యవనికలుండవలెను. దాని యిరువది
సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును
ఇతత్డివి. ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి
పెండెబదద్లును వెండివి. 12 పడమటిదికుక్న
ఆవరణపు వెడలుప్ కొరకు ఏబదిమూరల
యవనికలుండవలెను; వాటి సత్ంభములు పది వాటి
దిమమ్లు పది. 13 తూరుప్వైపున, అనగా
ఉదయదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ ఏబది మూరలు.
14 ఒక పర్కక్ను పదునైదుమూరల
యవనికలుండవలెను; వాటి సత్ంభములు మూడు
వాటి దిమమ్లు మూడు. 15 రెండవ పర్కక్ను
పరునైదుమూరల యవనికలుండవలెను; వాటి
సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లును మూడు. 16

ఆవరణపు దావ్రమునకు నీల ధూమర్
రకత్వరణ్ములుగల యిరువది మూరల తెర
యుండవలెను. అవి పేనిన సనన్నారతో
చితర్కారుని పనిగా ఉండవలెను; వాటి
సత్ంభములు నాలుగు వాటి దిమమ్లు నాలుగు. 17

ఆవరణముచుటుట్నన్ సత్ంభములనిన్యు
వెండి పెండెబదద్లు కలవి; వాటి వంకులు
వెండివి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 18 ఆవరణపు
పొడుగు నూరు మూరలు; దాని వెడలుప్
ఏబదిమూరలు దాని యెతుత్ అయిదు మూరలు; అవి
పేనిన సనన్నారవి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి.
19 మందిరసంబంధమైన సేవోపకర ణములనిన్యు
మేకులనిన్యు ఆవరణపు మేకులనిన్యు
ఇతత్డివై యుండవలెను.

20 మరియు దీపము నితయ్ము వెలిగించునటుల్
పర్దీపమునకు దంచి తీసిన అచచ్ము ఒలీవల నూనె
తేవలెనని ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించుము.
21 సాకష్య్పు మందసము ఎదుటనునన్ తెరకు
వెలుపల పర్తయ్కష్పు గుడారములో
అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము
మొదలుకొని ఉదయమువరకు యెహోవా సనిన్ధిని
దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు
వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన కటట్డ.

మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై
నీ సహోదరుడైన అహరోనును అతని
కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను

కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, ఎలాజారును
ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి
నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 2 అతనికి
అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ
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సహోదరుడైన అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త
వసత్ర్ములను కుటట్వలెను. 3 అహరోను నాకు
యాజకుడగునటుల్ నీవు అతని
పర్తిషిఠ్ంచుదువు. అతని వసత్ర్ములను
కుటుట్టకై నేను జాఞ్నాతమ్తో నింపిన
వివేకహృదయులందరికి ఆజఞ్ ఇముమ్. 4 పతకము
ఏఫోదు నిలువుటంగీ విచితర్ మైన చొకాక్యి
పాగా దటిట్యు వారు కుటట్వలసిన
వసత్ర్ములు. అతడు నాకు యాజకుడై
యుండునటుల్ వారు నీ సహోదరుడైన
అహరోనుకును అతని కుమారులకును పర్తిషిఠ్త
వసత్ర్ములను కుటిట్ంపవలెను. 5 వారు
బంగారును నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల
నూలును సనన్నారను తీసికొని 6 బంగారుతోను
నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఏఫోదును పేనిన
సనన్నారతోను చితర్కారునిపనిగా చేయవలెను.
7 రెండు అంచులయందు కూరచ్బడు రెండు
భుజఖండములు దానికుండవలెను; అటుల్ అది
సమకూరప్బడియుండును. 8 మరియు
ఏఫోదుమీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని
పనిరీతిగా ఏకాండమైనదై బంగారుతోను
నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల నూలుతోను పేనిన
సనన్నారతోను కుటట్వలెను. 9 మరియు నీవు
రెండు లేత పచచ్లను తీసికొని వాటిమీద
ఇశార్యేలీయుల పేరులను, అనగా వారి జనన
కర్మముచొపుప్న 10 ఒక రతన్ముమీద వారి
పేళల్లో ఆరును, రెండవ రతన్ముమీద తకిక్న
ఆరుగురి పేళల్ను చెకిక్ంపవలెను. 11

ముదర్మీద చెకక్బడినవాటివలె
చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు రతన్ములమీద
ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు
జవలలో వాటిని పొదగవలెను. 12 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన
రతన్ములనుగా ఆ రెండు రతన్ములను ఏఫోదు
భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్
జాఞ్పకముకొరకు అహరోను తన రెండు
భుజములమీద యెహోవా సనిన్ధిని వారి
పేరులను భరించును. 13 మరియు బంగారు జవలను
మేలిమి బంగారుతో రెండు గొలుసులను
చేయవలెను; 14 సూతర్ములవలె అలిల్క పనిగా
వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు
తగిలింపవలెను.

15 మరియు చితర్కారుని పనిగా
నాయ్యవిధాన పతకము చేయవలెను.
ఏఫోదుపనివలె దాని చేయవలెను; బంగారుతోను
నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల నూలుతోను
పేనిన సనన్నారతోను దాని చేయవలెను. 16 అది
మడవబడి చచౌచ్కముగా నుండవలెను; అది
జేనెడు పొడుగు జేనెడు వెడలుప్గలదై
యుండవలెను. 17 దానిలో నాలుగు పంకుత్ల
రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను
చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములుగల
పంకిత్ మొదటిది; 18 పదమ్రాగ నీల
సూరయ్కాంతములుగల పంకిత్ రెండవది; 19

గారుతమ్తము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలములుగల
పంకిత్ మూడవది; 20 రకత్వరణ్పురాయి
సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములుగల పంకిత్
నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను.
21 ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై
వారి పేరులచొపుప్న పనెన్ండుండవలెను.
ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో
పర్తివాని పేరు చొపుప్న పనెన్ండు
గోతర్ముల పేరులు ఉండవలెను. 22 మరియు ఆ

పతకము అలిల్కపనిగా పేనిన గొలుసులను మేలిమి
బంగారుతో చేయవలెను. 23 పతకమునకు రెండు
బంగారు ఉంగరములు చేసి 24 ఆ రెండు ఉంగరములను
పతకపు రెండు కొసలయందు తగిలించి, పతకపు
కొసలనునన్ రెండు ఉంగరములలో అలల్బడిన ఆ
రెండు బంగారు గొలుసులను తగిలింపవలెను. 25

అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు
రెండు జవలకు తగిలించి ఏఫోదు నెదుట దాని
భుజములమీద కటట్వలెను. 26 మరియు నీవు
బంగారుతో రెండు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు
నెదుటనునన్ పతకములోపలి అంచున దాని రెండు
కొసలకు వాటిని తగిలింపవలెను. 27 మరియు నీవు
రెండు బంగారు ఉంగరములుచేసి ఏఫోదు
విచితర్మైన దటిట్పైగా దాని
కూరుప్నొదద్, దాని యెదుటి పర్కక్కు
దిగువను, ఏఫోదు రెండు భుజభాగములకు వాటిని
తగిలింపవలెను. 28 అపుప్డు పతకము ఏఫోదు
విచితర్మైన దటిట్కిపైగా నుండునటుల్ను
అది ఏఫోదునుండి వదలక యుండునటుల్ను వారు
దాని ఉంగరములకు ఏఫోదు ఉంగరములకు నీలి
సూతర్ముతో పతకము కటట్వలెను.

29 అటుల్ అహరోను పరిశుదధ్సథ్లములోకి
వెళుల్నపుప్డు అతడు తన రొముమ్మీద
నాయ్యవిధాన పతకములోని ఇశార్యేలీయుల
పేళల్ను నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని
జాఞ్పకారథ్ముగా భరింపవలెన 30 మరియు నీవు
నాయ్యవిధాన పతకములో ఊరీము తుమీమ్ము
అనువాటిని ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా
సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న
ఉండునటుల్ అహరోను యెహోవా సనిన్ధిని తన
రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల
నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును.

31 మరియు ఏఫోదు నిలువుటంగీని కేవలము
నీలిదారముతో కుటట్వలెను. 32 దానినడుమ తల
దూరుటకు రంధర్ము ఉండవలెను. అది
చినగకుండునటుల్ కంఠ కవచ రంధర్మువలె దాని
రంధర్ముచుటుట్ నేతపనియైన గోటు
ఉండవలెను. 33 దాని అంచున దాని అంచులచుటుట్
నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల దానిమమ్
పండల్ను వాటి నడుమను బంగారు గంటలను
నిలువుటంగీ చుటుట్ తగిలింపవలెను. 34

ఒకొక్కక్ బంగారు గంటయు దానిమమ్పండును ఆ
నిలువుటంగీ కిర్ంది అంచున చుటుట్ ఉండవలెను.
35 సేవచేయునపుప్డు అహరోను దాని
ధరించుకొనవలెను. అతడు యెహోవా సనిన్ధిని
పరిశుదధ్సథ్లములోకి పర్వేశించునపుప్డు
అతడు చావకయుండునటుల్ దాని ధవ్ని
వినబడవలెను.

36 మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకుచేసి
ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద యెహోవా
పరిశుదుధ్డు1 అను మాట చెకక్వలెను. 37 అది
పాగామీద ఉండునటుల్ నీలిసూతర్ముతో దాని
కటట్వలెను. అది పాగా ముందటివైపున
ఉండవలెను. 38 తమ పరిశుదధ్మైన
అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు
పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్ మైనవాటికి తగులు
దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది
అహరోను నొసట ఉండవలెను; వారు యెహోవా
సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది
నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 39 మరియు
సనన్ నారతో చొకాక్యిని బుటాట్పనిగా
చేయవలెను. సనన్ నారతో పాగాను నేయవలెను;
దటిట్ని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. 40
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29

అహరోను కుమారులకు నీవు చొకాక్యిలను
కుటట్వలెను; వారికి దటీట్లను చేయవలెను;
వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్
కుళాల్యిలను వారికి చేయవలెను. 41 నీవు నీ
సహోదరు డైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును
వాటిని తొడిగింపవలెను; వారు నాకు
యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని
పర్తిషిఠ్ంచి వారిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 42

మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు
వారికి నారలాగులను కుటట్వలెను. 43 వారు
పర్తయ్కష్పు గుడారములోకి
పర్వేశించునపుప్డైనను, పరిశుదధ్సథ్లములో
సేవచేయుటకు బలిపీఠమును
సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై
చావకయుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని
కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని
తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ.

వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని
పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి
చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 2 ఒక

కోడెదూడను కళంకములేని రెండు
పొటేట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను పొంగనివై
నూనెతో కలిసిన భకష్య్ములను పొంగనివై
నూనెపూసిన పలచని అపప్డములను తీసికొనుము. 3

గోధుమపిండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని
పెటిట్, ఆ గంపను ఆ కోడెను ఆ రెండు
పొటేట్ళల్ను తీసికొని రావలెను. 4 మరియు
నీవు అహరోనును అతని కుమారులను
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్ దావ్రము
దగెగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి
సాన్నము చేయించి 5 ఆ వసత్ర్ములను
తీసికొని చొకాక్యిని ఏఫోదు నిలువుటంగిని
ఏఫోదును పతకమును అహరోనుకు ధరింపచేసి,
ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి
కటిట్ 6 అతని తలమీద పాగాను పెటిట్ ఆ
పాగామీద పరిశుదధ్కిరీటముంచి 7

అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి
అతని నభిషేకింపవలెను. 8 మరియు నీవు అతని
కుమారులను సమీపింపచేసి వారికి చొకాక్యిలను
తొడిగింపవలెను. 9 అహరోనుకును అతని
కుమారులకును దటిట్నికటిట్ వారికి
కుళాల్యిలను వేయింపవలెను; నితయ్మైన
కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును.
అహరోనును అతని కుమారులను ఆలాగున
పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 10 మరియు నీవు
పర్తయ్కష్పు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను
తెపిప్ంపవలెను అహరోనును అతని కుమారులును
కోడె తలమీద తమ చేతులనుంచగా 11

పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ
కోడెను వధింపవలెను. 12 ఆ కోడెరకత్ములో
కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు
కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు
బలిపీఠపుటడుగున పోయవలెను. 13 మరియు
ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ం తటిని
కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్ గర్ంథులను
వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద
దహింపవలెను. 14 ఆ కోడె మాంసమును దాని
చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు వెలుపల
అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది
పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 15 నీవు
ఆపొటేట్ళల్లో ఒకదాని తీసికొనవలెను.
అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు

తలమీద తమ చేతులుంచగా 16 నీవు ఆ
పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ము తీసి
బలిపీఠముచుటుట్ దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 17

అంతట నీవు ఆ పొటేట్లును దాని అవయవములను
దేనికి అది విడదీసి దాని ఆంతర్ములను దాని
కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను
చేరిచ్ 18 బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు
దహింపవలెను; అది యెహోవాకు దహనబలి,
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 19

మరియు నీవు రెండవ పొటేట్లును
తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని కుమారులును ఆ
పొటేట్లు తలమీద తమ చేతులుంచగా 20 ఆ
పొటేట్లును వధించి దాని రకత్ములో
కొంచెము తీసి, ఆహరోను కుడిచెవి కొనమీదను
అతని కుమారుల కుడిచెవుల కొనమీదను, వారి
కుడిచేతి బొటట్నవేర్ళల్మీదను,వారి
కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి
బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును
పోర్కిష్ంపవలెను. 21 మరియు నీవు
బలిపీఠముమీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేక
తైలములోను కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను,
అతని వసత్ర్ములమీదను, అతనితోనునన్ అతని
కుమారులమీదను, అతని కుమారుల
వసత్ర్ములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను.
అపుప్డు అతడును అతని వసత్ర్ములును
అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల
వసత్ర్ములును పర్తిషిఠ్తములగును. 22

మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లు గనుక
దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను
ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను
కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను
వాటిమీది కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 23 ఒక
గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక
భకష్య్మును యెహోవా యెదుటనునన్
పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు
తీసికొని 24 అహరోను చేతులలోను అతని
కుమారులచేతులలోను వాటిననిన్టిని ఉంచి,
అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా
సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 25

తరువాత నీవు వారి చేతులలో నుండి వాటిని
తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని ఇంపైన సువాసన
కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద
దహింపవలెను. అది యెహోవాకు హోమము. 26

మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన
పొటేట్లునుండి బోరను తీసి అలాల్డింపబడు
అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని
అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 27

పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటేట్లులో అనగా
అహరోనుదియు అతని కుమారులదియునైన దానిలో
అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన
జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 28 అది
పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డ
చొపుప్న అది ఇశార్యేలీయులనుండి
అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది
ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు
సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన
పర్తిషాఠ్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు
చేసిన పర్తిషాఠ్రప్ణగా నుండును. 29 మరియు
అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్ర్ములును అతని
తరువాత అతని కుమారులవగును; వారు అభిషేకము
పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని
ధరించుకొనవలెను. 30 అతని కుమారులలో నెవడు
అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు
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30
పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు
పర్తయ్కష్పు గుడారములోకి వెళుల్నపుప్డు
ఏడు దినములు వాటిని వేసికొనవలెను.

31 మరియు నీవు పర్తిషిఠ్తమైన
పొటేట్లును తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములో
దాని మాంసమును వండవలెను. 32 అహరోనును
అతని కుమారులును పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రముదగెగ్ర ఆ
పొటేట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను
తినవలెను. 33 వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును
వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన
పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు
తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు
వాటిని తినకూడదు. 34 పర్తిషిఠ్తమైన
మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్ లలోనేమి
కొంచెమైనను ఉదయమువరకు మిగిలియుండిన
యెడల మిగిలినది అగిన్ చేత దహింపవ లెను; అది
పర్తిషిఠ్తమైనది గనుక దాని తినవలదు. 35

నేను నీ కాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్
నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని కుమారులకును
చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని
పర్తిషఠ్పరచవలెను. 36 పార్యశిచ్తత్ము
నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను
పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను.
బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము
చేయుటవలన దానికి పాపపరిహారారథ్బలి
నరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి
అభిషేకము చేయవలెను. 37 ఏడుదినములు నీవు
బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి
దాని పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము
అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు
తగులునది అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును.

38 నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును
అరిప్ంపవలసిన దేమనగా, ఏడాదివి రెండు
గొరెర్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక
గొరెర్పిలల్ను 39 సాయంకాలమందు ఒక
గొరెర్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 40 దంచి తీసిన
ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని
పానీయారప్ణ ముగా ముపాప్వు
దార్కాష్రసమును మొదటి గొరెర్పిలల్తో
అరిప్ంపవలెను. సాయంకాలమందు రెండవ
గొరెర్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 41 అది
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్
ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని
పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని
నరిప్ంపవలెను. 42 ఇది యెహోవా సనిన్ధిని
సాకష్య్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునొదద్ మీ తరతరములకు నితయ్ముగా
అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను
అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను కలిసికొందును. 43

అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను
కలిసికొందును; అది నా మహిమవలన
పరిశుదధ్పరచబడును. 44 నేను సాకష్య్పు
గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను.
నాకు యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని
కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 45 నేను
ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి
దేవుడనై యుందును. 46 కావున నేను వారి
మధయ్ నివసించునటుల్ ఐగుపుత్
దేశములోనుండి వారిని వెలుపలికి రపిప్ంచిన
తమ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని వారు
తెలిసికొందురు. నేను వారి దేవుడనైన
యెహోవాను.

మరియు ధూపమువేయుటకు నీవు ఒక
వేదికను చేయవలెను తుమమ్కరర్తో
దాని చేయవలెను. 2 దాని పొడుగు ఒక

మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది
చచౌచ్కముగా నుండవలెను. దాని యెతుత్
రెండుమూరలు దాని కొముమ్లు దానితో
ఏకాండమై యుండవలెను. 3 దాని పైభాగమునకును
దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును
మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి
చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 4 దాని జవకు
దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు
చేయవలెను; దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని
రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 5 అవి
దాని మోయు మోతకరర్లకు సథ్లములు. ఆ
మోతకరర్లను తుమమ్కరర్తో చేసి వాటికి
బంగారురేకు పొదిగింపవలెను. 6 సాకష్య్పు
మందసము నొదద్నుండు అడడ్తెర యెదుట,
అనగా శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు
దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్
కలిసికొందును. 7 అహరోను పర్తిదినము
పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల
ధూపము వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్
పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 8

మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను
వెలిగించునపుప్డు దానిమీద ధూపము
వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా
సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 9 మీరు
దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి
సంబంధమైన దర్వయ్మునైనను
నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు;
పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 10

మరియు అహరోను సంవతస్రమున కొకసారి
పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన
పాపపరిహారారథ్బలిరకత్మువలన దాని
కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము
చేయవలెను. మీ తరతరములకు సంవతస్రమునకు
ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది
యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది.

11 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను --
నీవు ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంపవలెను. 12

వారు లెకిక్ంప బడువేళకు పర్తివాడు
యెహోవాకు తన పార్ణపరికర్యధనము
నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసిన పకష్మున నీవు
వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ తెగులును
పుటట్దు. 13 వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా,
లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు పర్తివాడును
పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్
అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము ఇరువది
చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు
పర్తిషాఠ్రప్ణ. 14 ఇరువది సంవతస్రములు
గాని అంతకంటె యెకుక్వ వయసుస్గాని
గలవారై లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు
పర్తివాడును యెహోవాకు అరప్ణ
నియయ్వలెను. 15 అది మీ పార్ణములకు
పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు
అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు
అరతులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు
తకుక్వ ఇయయ్కూడదు. 16 నీవు
ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి
పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన వెండి తీసికొని
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
సేవనిమితత్ము దాని నియమింపవలెను. మీకు
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పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది
యెహోవా సనిన్ధిని ఇశార్యేలీయులకు
జాఞ్పకారథ్ముగా నుండును.

17 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--
కడుగుకొనుటకు నీవు ఇతత్డితో దానికొక
గంగాళమును ఇతత్డిపీటను చేసి 18

పర్తయ్కష్పు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు
నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో నింపవలెను. 19 ఆ
నీళల్తో అహరోనును అతని కుమారులును తమ
చేతులను కాళల్ను కడుగుకొనవలెను. 20 వారు
పర్తయ్కష్పు గుడారములోకి
వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు
హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు
వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్
నీళల్తో కడుగుకొనవలెను. 21 తాము చావక
యుండునటుల్ తమ చేతులను కాళల్ను
కడుగుకొనవలెను. అది వారికి, అనగా అతనికిని
అతని సంతతికిని వారి తరతరములకు నితయ్మైన
కటట్డగా నుండును.

22 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--
నీవు ముఖయ్మైన సుగంధ సంభారములలో 23

పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న,
అచచ్మైన గోపరసము ఐదువందల తులములును
సుగంధముగల లవంగిపటట్ సగము, అనగా ఇనూన్ట
ఏబది తులముల యెతుత్ను 24 నిమమ్గడిడ్
నూనె ఇనూన్ట ఏబదితులముల యెతుత్ను,
లవంగిపటట్ ఏనూరు తులములును ఒలీవనూనె
సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని 25 వాటిని
పర్తిషాఠ్భిషేక తైలము, అనగా
సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనియైన
పరిమళసంభారముగా చేయవలెను. అది
పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమగును. 26 ఆ తైలముతో
నీవు సాకష్య్పు గుడారమును సాకష్య్పు
మందసమును 27 బలల్ను దాని
ఉపకరణములనిన్టిని దీపవృకష్మును దాని
ఉపకరణములను ధూపవేదికను 28 దహన బలిపీఠమును
దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని
పీటను అభిషేకించి 29 అవి
అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని
పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని తగులు
పర్తివసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 30 మరియు
అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై
యుండునటుల్ నీవు వారిని అభిషేకించి
పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 31 మరియు నీవు
ఇశార్యేలీయులను చూచి--ఇది మీ తరతరములకు
నాకు పర్తిషాఠ్భిషేకతైలమై యుండవలెను; 32

దానిని నరశరీరము మీద పోయకూడదు; దాని
మేళనము చొపుప్న దానివంటి దేనినైనను
చేయకూడదు. అది పర్తిషిఠ్తమైనది, అది మీకు
పర్తిషిఠ్తమైనదిగా నుండవలెను. 33

దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని
పోయువాడును తన పర్జలలోనుండి
కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము.

34 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--
నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, అనగా జటామాంసి
గోపిచందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ
దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణిని
సమభాగములుగా తీసికొని 35 వాటితో
ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది
సుగంధదర్వయ్మేళకుని పని చొపుప్న కలపబడి,
ఉపుప్గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు
పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ ధూపసంభారము.
36 దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్

కలిసికొను పర్తయ్కష్పు గుడారములోని
సాకష్య్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను.
అది మీకు అతి పరిశుదధ్ముగా ఉండవలెను. 37

నీవు చేయవలసిన ఆ ధూపదర్వయ్మును దాని
మేళనము చొపుప్న మీ నిమితత్ము మీరు
చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 38 దాని
వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన
పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.

మరియు యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను-- 2 చూడుము; నేను యూదా
గోతర్ములో హూరు మనుమడును ఊరు

కుమారుడునైన బెసలేలు అను పేరుగలవానిని
పిలిచితిని. 3 విచితర్మైన పనులను
కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను
ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై
రతన్ములను సానబెటుట్టకును కరర్నుకోసి
చెకుక్టకును 5 సమసత్విధములైన పనులను
చేయుటకును జాఞ్నవిదాయ్వివేకములును
సమసత్మైన పనుల నేరుప్ను వానికి కలుగునటుల్
వానిని దేవుని ఆతమ్ పూరుణ్నిగా
చేసియునాన్ను. 6 మరియు నేను దాను
గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన
అహోలీయాబును అతనికి తోడుచేసితిని. నేను
నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్
జాఞ్నహృదయులందరి హృదయములలో
జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 7 పర్తయ్కష్పు
గుడారమును సాకష్య్పు మందసమును
దానిమీదనునన్ కరుణాపీఠమును ఆ గుడారపు
ఉపకరణములనిన్టిని 8 బలల్ను దాని
ఉపకరణములను నిరమ్లమైన దీపవృకష్మును దాని
ఉపకరణములనిన్టిని ధూపవేదికను 9 దహన
బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని
గంగాళమును దాని పీటను 10

యాజకసేవచేయునటుల్ సేవావసత్ర్ములను
యాజకుడైన అహరోనుయొకక్ పర్తిషిఠ్త
వసత్ర్ములను అతని కుమారుల వసత్ర్ములను
11 అభిషేక తైలమును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకు
పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను నేను నీ
కాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారు సమసత్మును
చేయవలెను.

12 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--
నీవు ఇశార్యేలీయులను చూచి--నిజముగా మీరు
నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను
ఆచరింపవలెను; 13 మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు
యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది
మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 14

కావున మీరు విశార్ంతిదినము నాచరింపవలెను.
నిశచ్యముగా అది మీకు పరిశుదధ్ము; దానిని
అపవితర్పరపువాడు తపప్క మరణ శికష్
నొందును. 15 ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను;
ఏడవదినము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన
విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున
పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశికష్
నొందును. 16 ఇశార్యేలీయులు తమ తరతరములకు
విశార్ంతి దినాచారమును అనుసరించి ఆ దినము
నాచరింపవలెను; అది నితయ్నిబంధన. 17 నాకును
ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును
గురుతైయుండును; ఏలయనగా ఆరు దినములు
యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి
యేడవదినమున పని మాని విశర్మించెనని
చెపుప్ము.

నిరగ్మకాండము 30:17
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18 మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద
మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత ఆయన
తన శాసనములుగల రెండు పలకలను, అనగా దేవుని
వేర్లితో వార్యబడిన రాతి పలకలను
అతనికిచెచ్ను.

మాషే కొండదిగకుండ తడవుచేయుట
పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు
అహరోనునొదద్కు కూడివచిచ్--

లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను
మాకొరకు చేయుము. ఐగుపుత్లోనుండి
మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు
ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో
చెపిప్రి. 2 అందుకు అహరోను--మీ భారయ్లకు
మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు చెవులనునన్
బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని
వారితో చెపప్గా 3 పర్జలందరు తమ
చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి
అహరోనునొదద్కు తెచిచ్రి. 4 అతడు
వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో
రూపమును ఏరప్రచి దానిని పోత పోసిన దూడగా
చేసెను. అపుప్డు వారు--ఓ ఇశార్యేలూ,
ఐగుపుత్దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ
దేవుడు ఇదే అనిరి. 5 అహరోను అది చూచి దాని
యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు
అహరోను -- రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని
చాటింపగా 6 మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి
దహనబలులను సమాధానబలుల నరిప్ంచిరి.
అపుప్డు పర్జలు తినను తార్గను కూరుచ్ండి
ఉతస్వము చేయసాగిరి.

7 కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను--నీవు
దిగి వెళుల్ము; ఐగుపుత్దేశమునుండి నీవు
రపిప్ంచిన నీ పర్జలు చెడిపోయిరి. 8 నేను
వారికి నియమించిన తోర్వనుండి తవ్రగా
తొలగిపోయి తమకొరకు పోతపోసిన దూడను
చేసికొని దానికి సాగిలపడి బలినరిప్ంచి--ఓయి
ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్దేశమునుండి నినున్
రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే అని
చెపుప్కొనిరనెను. 9 మరియు యెహోవా
ఇటల్నెను--నేను ఈ పర్జలను చూచియునాన్ను;
ఇదిగో వారు లోబడనొలల్ని పర్జలు. 10 కావున
నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును,
నేను వారిని కాలిచ్వేసి నినున్ గొపప్
జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 11

మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను
బర్తిమాలుకొని--యెహోవా, నీవు
మహాశకిత్వలన బాహుబలము వలన
ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నీ
పర్జలమీద నీ కోపము మండనేల? 12 --ఆయన
కొండలలో వారిని చంపునటుల్ను భూమిమీదనుండి
వారిని నశింపచేయునటుల్ను
అపకారబుదిధ్తోనే వారిని తీసికొని
పోయెనని ఐగుపీత్యులు ఏల చెపుప్కొనవలెను?
నీ కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీవు నీ పర్జలకు
ఈ కీడు చేయక దానిగూరిచ్ సంతాపపడుము. 13 నీ
సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును
ఇశార్యేలును జాఞ్పకము చేసికొనుము. నీవు
వారిని చూచి--ఆకాశనకష్తర్ములవలె మీ
సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ
సమసత్భూమిని మీ సంతానమున కిచెచ్దననియు,
వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు
వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి
చెపిప్తివనెను. 14 అంతట యెహోవా తన
పర్జలకు చేసెదనని చెపిప్న కీడునుగూరిచ్

సంతాపపడెను. 15 మోషే శాసనములుగల రెండు
పలకలను చేత పటుట్కొని కొండ దిగి వచెచ్ను.
ఆ పలకలు ఇరు పర్కక్లను వార్యబడినవి; అవి ఈ
పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను వార్య బడియుండెను.
16 ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ పలకల మీద
చెకక్బడిన వార్త దేవుని చేవార్త. 17 ఆ
పర్జలు పెదద్కేకలు వేయుచుండగా యెహోషువ
ఆ ధవ్ని విని--పాలెములో యుదధ్ధవ్ని అని
మోషేతో అనగా 18 అతడు--అది జయధవ్నికాదు,
అపజయధవ్నికాదు, సంగీతధవ్ని నాకు
వినబడుచునన్దనెను. 19 అతడు పాలెమునకు
సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను
చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు
కొండదిగువను తన చేతులలోనుండి ఆ పలకలను
పడవేసి వాటిని పగలగొటెట్ను. 20 మరియు
అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో
కాలిచ్ పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్
ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 21

అపుప్డు మోషే--నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ
గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ వారు నినున్
ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 22 అహరోను--నా
యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ
పర్జలు దురామ్రుగ్లను మాట నీ వెరుగుదువు.
23 వారు--మాకు ముందు నడుచుటకు ఒక దేవతను
చేయుము; ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను
రపిప్ంచినవాడగు ఈ మోషే యేమాయెనో
మాకు తెలియదనిరి. 24 అందుకు నేను--
ఎవరియొదద్ బంగారము ఉనన్దో వారు దానిని
ఊడదీసి తెండని చెపిప్తిని. నేను దాని
అగిన్లో వేయగా ఈ దూడ యాయెననెను. 25

పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను.
వారి విరోధులలో వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్
అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని
విడిచి పెటిట్యుండెను. 26 అందుకు మోషే
పాలెముయొకక్ దావ్రమున నిలిచి -- యెహోవా
పకష్మున నునన్వారందరు నాయొదద్కు రండి
అనగా లేవీయులందరును అతని యొదద్కు
కూడివచిచ్రి. 27 అతడు వారిని చూచి--మీలో
పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున
కటుట్కొని పాలెములో దావ్రమునుండి
దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన
సహోదరుని పర్తివాడు తన చెలికానిని
పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాస్డనెను. 28 లేవీయులు మోషే
మాటచొపుప్న చేయగా, ఆ దినమున పర్జలలో
ఇంచుమించు మూడువేలమంది కూలిరి. 29 ఏలయనగా
మోషేవారిని చూచి--నేడు యెహోవా
మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో
పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన
సహోదరునిమీద పడియేగాని యెహోవాకు
మిముమ్ను మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను.
30 మరునాడు మోషే పర్జలను చూచి--మీరు
గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక
యెహోవాయొదద్కు కొండయెకిక్
వెళెల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు
పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో అనెను. 31

అపుప్డు మోషే యెహోవాయొదద్కు తిరిగి
వెళిల్-- అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ పాపము
చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు
చేసికొనిరి. 32 అయోయ్ నీవు వారి పాపమును
ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల నీవు
వార్సిన నీ గర్ంథములోనుండి నా పేరు
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తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్న
నెను. 33 అందుకు యెహోవా--యెవడు నా
యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా
గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 34

కాబటిట్ నీవు వెళిల్ నేను నీతో
చెపిప్నచోటికి పర్జలను నడిపించుము. ఇదిగో
నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్ను. నేను వచుచ్
దినమున వారి పాపమును వారిమీదికి
రపిప్ంచెదనని మోషేతో చెపెప్ను. 35

అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు
చేయించినందున యెహోవా వారిని
బాధపెటెట్ను.

మరియు యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను--నీవును నీవు
ఐగుపుత్దేశమునుండి

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను
అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను
యాకోబుతోను పర్మాణముచేసి -- నీ
సంతానమునకు దీని నిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు
తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు లేచి పొండి. 2

నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను
అమోరీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను
హివీవ్యులను యెబూసీయులను
వెళల్గొటెట్దను. 3 మీరు లోబడనొలల్ని
పర్జలు గనుక నేను మీతోకూడ రాను; తోర్వలో
మిముమ్ను సంహరించెదనేమో అని మోషేతో
చెపెప్ను. 4 పర్జలు ఆ దురావ్రత్ను విని
దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను
ధరించుకొనలేదు. 5 కాగా యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను--నీవు ఇశార్యేలీయులను చూచి --
మీరు లోబడనొలల్ని పర్జలు; ఒక
కష్ణమాతర్ము నేను మీ నడుమకు వచిచ్తినా,
మిముమ్ను నిరూమ్లము చేసెదను గనుక
మిముమ్ను ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియు
నటుల్ మీ ఆభరణములను మీ మీదనుండి
తీసివేయుడి అని చెపుప్మనెను. 6 కాబటిట్
ఇశార్యేలీయులు హోరేబు కొండయొదద్ తమ
ఆభరణములను తీసివేసిరి.

7 అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాలెము
వెలుపలికి వెళిల్ పాలెమునకు దూరముగా దాని
వేసి, దానికి పర్తయ్కష్పు గుడారమను పేరు
పెటెట్ను. యెహోవాను వెదకిన పర్తివాడును
పాలెమునకు వెలపటనునన్ ఆ పర్తయ్కష్పు
గుడారమునకు వెళుల్చు వచెచ్ను. 8 మోషే ఆ
గుడారమునకు వెళిల్నపుప్డు పర్జలందరును
లేచి, పర్తివాడు తన గుడారపు దావ్రమందు
నిలిచి, అతడు ఆ గుడారములోకి పోవువరకు అతని
వెనుకతటుట్ నిదానించి చూచుచుండెను. 9

మోషే ఆ గుడారములోకి పోయినపుప్డు
మేఘసత్ంభము దిగి ఆ గుడారపు దావ్రమందు
నిలువగా యెహోవా మోషేతో మాటలాడెను. 10

పర్జలందరు ఆ మేఘసత్ంభము ఆ గుడారపు
దావ్రమున నిలుచుట చూచి, లేచి పర్తివాడును
తన తన గుడారపు దావ్రమందు నమసాక్రము
చేసిరి. 11 మనుషుయ్డు తన సేన్హితునితో
మాటలాడునటుల్ యెహోవా మోషేతో
ముఖాముఖిగా మాటలాడెను. తరువాత అతడు
పాలెములోనికి తిరిగి వచెచ్ను. అతని
పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యెహోషువ
అను యౌవనసుథ్డు గుడారములోనుండి వెలుపలికి
రాలేదు.

12 మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను--
చూడుము-- ఈ పర్జలను తోడుకొని పొమమ్ని

నీవు నాతో చెపుప్చునాన్వు గాని నాతో ఎవరిని
పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. నీవు--నేను నీ
పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరిగియునాన్ననియు, నా
కటాకష్ము నీకు కలిగినదనియు చెపిప్తివి కదా.
13 కాబటిట్ నీ కటాకష్ము నా యెడల కలిగిన
పకష్మున నీ కటాకష్ము నాయెడల
కలుగునటుల్గా దయచేసి నీ మారగ్మును నాకు
తెలుపుము. అపుప్డు నేను నినున్
తెలిసికొందును; చితత్గించుము, ఈ జనము నీ
పర్జలేగదా అనెను. 14 అందుకు ఆయన -- నా
సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు
విశార్ంతి కలుగజేసెదననగా 15 మోషే--నీ
సనిన్ధి రానియెడల ఇకక్డనుండి మముమ్ను
తోడుకొని పోకుము. 16 నాయెడలను నీ
పర్జలయెడలను నీకు కటాకష్ము కలిగినదని
దేనివలన తెలియబడును? నీవు మాతో
వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా
నేనును నీ పర్జలును భూమిమీదనునన్ సమసత్
పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని
ఆయనతో చెపెప్ను.

17 కాగా యెహోవా--నీవు చెపిప్న
మాటచొపుప్న చేసెదను; నీ మీద నాకు
కటాకష్ము కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్
ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 18 అతడు--
దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా 19

ఆయన--నా సరోవ్తత్మతవ్మును నీ యెదుట
కనుపరచెదను; యెహోవా అను నామమును నీ
యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని
కరుణించెదను, ఎవనియందు కనికరపడెదనో
వానియందు కనికరపడెదననెను. 20 మరియు ఆయన--
నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్
చూచి బర్దుకడనెను. 21 మరియు యెహోవా--
ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ
బండమీద నిలువవలెను. 22 నా మహిమ నినున్
దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్
ఉంచి నినున్ దాటి వెళుల్వరకు నా చేతితో
నినున్ కపెప్దను; 23 నేను నా చెయియ్ తీసిన
తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని
నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను.

మరియు యెహోవా మోషేను చూచి--
మొదటి పలకలవంటి మరి రెండు
రాతిపలకలను చెకుక్ము. నీవు

పగులగొటిట్న మొదటి పలకలమీదనునన్
వాకయ్ములను నేను ఈ పలకలమీద వార్సెదను. 2

ఉదయము నకు నీవు సిదధ్పడి ఉదయమున సీనాయి
కొండయెకిక్ అకక్డ శిఖరము మీద నా
సనిన్ధిని నిలిచియుండవలెను. 3 ఏ నరుడును
నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు; ఏ నరుడును ఈ
కొండమీద ఎకక్డనైనను కనబడకూడదు; ఈ
కొండయెదుట గొరెర్లైనను ఎదుద్లైనను
మేయకూడదని సెలవిచెచ్ను. 4 కాబటిట్ అతడు
మొదటి పలకలవంటి రెండు రాతిపలకలను
చెకెక్ను. మోషే తనకు యెహోవా
ఆజాఞ్పించినటుల్ ఉదయమందు పెందలకడ లేచి
ఆ రెండు రాతిపలకలను చేత పటుట్కొని
సీనాయికొండ యెకక్గా 5 మేఘములో
యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి
యెహోవా అను నామమును పర్కటించెను. 6

అతనియెదుట యెహోవా అతని దాటివెళుల్చు--
యెహోవా కనికరము, దయ, దీరఘ్శాంతము,
విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములుగల దేవుడైన
యెహోవా. 7 ఆయన వేయివేలమందికి కృపను
చూపుచు, దోషమును అపరాధమును పాపమును
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కష్మించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను
నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు
తండుర్ల దౌషట్య్మును కుమారుల మీదికిని
కుమారుల కుమారుల మీదికిని రపిప్ంచునని
పర్కటించెను. 8 అందుకు మోషే తవ్రపడి
నేలవరకు తలవంచుకొని నమసాక్రముచేసి 9 --
పర్భువా, నామీద నీకు కటాకష్ము కలిగినయెడల
నా మనవి ఆలకించుము. దయచేసి నా పర్భువు మా
మధయ్ను ఉండి మాతోకూడ రావలెను. వీరు
లోబడనొలల్ని పర్జలు, మా దోషమును
పాపమును కష్మించి మముమ్ను నీ
సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనుమనెను. 10 అందుకు
ఆయన--ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయుచునాన్ను;
భూమిమీద ఎకక్డనైనను ఏజనములోనైనను
చేయబడని అదుభ్తములు నీ పర్జలందరియెదుట
చేసెదను. నీవు ఏ పర్జల నడుమనునావో ఆ
పర్జలందరును యెహీవా కారయ్మును చూచెదరు.
నేను నీయెడల చేయబోవునది భయంకరమైనది.
11 నేడు నేను నీ కాజాఞ్పించుదాని ననుసరించి
నడువుము. ఇదిగో నేను అమోరీయులను
కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను
హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ యెదుటనుండి
వెళల్గొటెట్దను. 12 నీవు ఎకక్డికి
వెళుల్చునాన్వో ఆ దేశపు నివాసులతో
నిబంధనచేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము. ఒకవేళ
అది నీకు ఉరికావచుచ్ను. 13 కాబటిట్ మీరు వారి
బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను
పగులగొటిట్ వారి విగర్హములను
పడగొటట్వలెను. 14 ఏలయనగా వేరొక దేవునికి
నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము
రోషముగల యెహోవా; ఆయన రోషముగల దేవుడు.
15 ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధనచేసికొనకుండ
జాగర్తత్పడుము; వారు ఇతరుల దేవతలతో
వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి
అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్
పిలిచినయెడల నీవు వాని బలిదర్వయ్మును
తినకుండ చూచుకొనుము. 16 మరియు నీవు నీ
కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను
పుచుచ్కొనునెడల వారి కుమారెత్లు తమ
దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ
దేవతలతో వయ్భిచరింప చేయుదురేమో. 17

పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు. 18 మీరు
పొంగనివాటి పండుగ ఆచరింపవలెను. నేను నీ
కాజాఞ్పించినటుల్ ఆబీబు నెలలో నియామక
కాలమందు ఏడు దినములు పొంగనివాటినే
తినవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు నెలలో
ఐగుపుత్లోనుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి.
19 పర్తి తొలిచూలు పిలల్యు నాది. నీ
పశువులలో తొలిచూలుదైన పర్తి మగది దూడయే
గాని గొరెర్పిలల్యేగాని అది నాదగును 20

గొరెర్పిలల్ను ఇచిచ్ గాడిద తొలిపిలల్ను
విడిపింపవలెను, దాని విమోచింపనియెడల దాని
మెడను విరుగదీయవలెను. నీ కుమారులలో పర్తి
తొలిచూలువాని విడిపింపవలెను, నా సనిన్ధిని
వారు పటిట్చేతులతో కనబడవలదు. 21 ఆరు
దినములు నీవు పనిచేసి యేడవ దినమున
విశర్మింపవలెను. దునున్ కాలమందైనను
కోయుకాలమందైనను ఆ దినమున
విశర్మింపవలెను. 22 మరియు నీవు
గోధుమలకోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా
వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు
పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 23

సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ పురుషులందరు

పర్భువును ఇశార్యేలీయుల దేవుడునైన
యెహోవా సనిన్ధిని కనబడవలెను 24 ఏలయనగా
నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ
పొలిమేరలను గొపప్విగా చేసెదను. మరియు
నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన
యెహోవా సనిన్ధిని కనబడబోవునపుప్డు
ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 25 నీవు
పులిసినదానితో నా బలిరకత్మును
అరిప్ంపకూడదు; పసాక్పండుగలోని
బలిసంబంధమైన మాంసమును ఉదయకాలమువరకు
ఉంచకూడదు. 26 నీ భూమియొకక్
పర్థమఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన
యెహోవా మందిరములోకి తేవలెను.
మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్
కూడదనెను. 27 మరియు యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను--ఈ వాకయ్ములను వార్సికొనుము;
ఏలయనగా ఈ వాకయ్ములనుబటిట్ నేను నీతోను
ఇశార్యేలీయులతోను నిబంధన చేసియునాన్ను.
28 అతడు నలుబది రేయింబగళుల్ యెహోవాతో
కూడ అకక్డ నుండెను. అతడు భోజనము చేయలేదు
నీళుల్ తార్గలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన
వాకయ్ములను అనగా పది ఆజఞ్లను ఆ పలకలమీద
వార్సెను.

29 మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా
శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు మోషేచేతిలో
ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన
అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన
ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు
తెలిసి యుండలేదు. 30 అహరోనును
ఇశార్యేలీయులందరును మోషేను చూచినపుప్డు
అతని ముఖచరమ్ము పర్కాశించెను గనుక వారు
అతనికి సమీపింప వెరచిరి. 31 మోషే వారిని
పిలిచినపుప్డు అహరోనును సమాజ
పర్ధానులందరును అతని యొదద్కు తిరిగి
వచిచ్రి, మోషే వారితో మాటలాడెను. 32

అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులందరు సమీపింపగా
సీనాయికొండమీద యెహోవా తనతో చెపిప్నది
యావతుత్ను అతడు వారి కాజాఞ్పించెను. 33

మోషే వారితో ఆ మాటలు చెపుప్ట చాలించి
తన ముఖము మీద ముసుకువేసికొనెను. 34 అయినను
మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన
సనిన్ధిని పర్వేశించినది మొదలుకొని అతడు
వెలుపలికి వచుచ్వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను;
అతడు వెలుపలికివచిచ్ తనకు
ఆజాఞ్పింపబడినదానిని ఇశార్యేలీయులతో
చెపెప్ను. 35 మోషే ముఖచరమ్ము
పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే
ముఖమును చూచిరి; మోషే ఆయనతో
మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన
ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.

మోషే ఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమాజమును పోగుచేసి--మీరు
చేయునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించిన

విధులేవనగా 2 ఆరు దినములు పనిచేయవలెను;
ఏడవది మీకు పరిశుదధ్దినము. అది యెహోవా
విశార్ంతిదినము; దానిలో పనిచేయు
పర్తివాడును మరణ శికష్నొందును. 3

విశార్ంతిదినమున మీరు మీ యిండల్లో
ఎకక్డను అగిన్ రాజబెటట్కూడదని వారితో
చెపెప్ను.

4 మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులైన
సరవ్సమాజముతో ఇటల్నెను -- యెహోవా
ఆజాఞ్పించినదేమనగా 5 -- మీరు మీలోనుండి
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యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి.
ఎటల్నగా బుదిధ్పుటిట్న పర్తివాడు
యెహోవా సేవనిమితత్ము బంగారము, వెండి,
ఇతత్డి, 6 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు,
సనన్నార మేకవెండుర్కలు, ఎరర్రంగువేసిన
పొటేట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల
తోళుల్, తుమమ్కరర్, 7 పర్దీపమునకు తైలము,
8 అభిషేక తైలమునకును పరిమళదర్వయ్
ధూపమునకును సుగంధ సంభారములు, 9 ఏఫోదుకును
పతకమునకును లేత పచచ్లును చెకుక్
రతన్ములును తీసికొని రావలెను. 10 మరియు
వివేక హృదయులందరు వచిచ్ యెహోవా
ఆజాఞ్పించినవనిన్యు చేయవలెను. 11

అవేవనగా మందిరము దాని గుడారము దాని
పైకపుప్ దాని కొలుకులు దాని పలకలు దాని
అడడ్కరర్లు దాని సత్ంభములు దాని దిమమ్లు.
12 మందసము దాని మోతకరర్లు, కరుణాపీఠము
కపుప్తెర, 13 బలల్ దాని మోతకరర్లు దాని
ఉపకరణములనిన్యు, సనిన్ధి రొటెట్లు, 14

వెలుగుకొరకు దీపవృకష్ము దాని ఉపకరణములు
దాని పర్దీపములు, దీపములకు తైలము 15

ధూపవేదిక దాని మోతకరర్లు, అభిషేకతైలము
పరిమళదర్వయ్ సంభారము, మందిర దావ్రమున
దావ్రమునకు తెర. 16 దహనబలిపీఠము దానికి
కలిగిన ఇతత్డి జలెల్డ దాని మోతకరర్లు
దాని యుపకరణములనిన్యు, గంగాళము దాని పీట
17 ఆవరణ యవనికలు దాని సత్ంభములు వాటి
దిమమ్లు ఆవరణదావ్రమునకు తెర 18

మందిరమునకు మేకులు ఆవరణమునకు మేకులు
వాటికి తార్ళుల్ 19 పరిశుదధ్సథ్లములో
సేవచేయుటకు సేవావసత్ర్ములు, అనగా
యాజకుడైన అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్ర్
ములు యాజకులగునటుల్ అతని కుమారులకు
వసత్ర్ములనునవియే అనెను.

20 ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే
ఎదుటనుండి వెడలిపోయెను. 21 తరువాత ఎవని
హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని
పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్,
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్ పనికొరకును
దాని సమసత్ సేవకొరకును పర్తిషిఠ్త
వసత్ర్ములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను
తెచిచ్రి. 22 సీత్ర్లుగాని పురుషులుగాని
యెవరెవరి హృదయములు వారిని
పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు
అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను,
ఉంగరములను తావళములను, సమసత్విధమైన
బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 23 మరియు నీల
ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార, మేక
వెండుర్కలు, ఎరర్రంగువేసిన పొటేట్ళల్
తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, వీటిలో ఏవి
యెవరి యొదద్నుండెనో వారు వాటిని
తెచిచ్రి. 24 వెండిగాని యితత్డిగాని
పర్తిషిఠ్ంచిన పర్తివాడును యెహోవాకు ఆ
అరప్ణము తెచెచ్ను. ఆ సేవలో ఏ పనికైనను
వచుచ్ తుమమ్కరర్ యెవనియొదద్ నుండెనో
వాడు దాని తెచెచ్ను. 25 మరియు వివేక
హృదయముగల సీత్ర్లందరు తమ చేతులతో వడికి
తాము వడికిన నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల
నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 26 ఏ
సీత్ర్లు జాఞ్నహృదయముగలవారై
పేర్రేపింపబడిరో వారందరు మేక
వెండుర్కలను వడికిరి. 27 పర్ధానులు
ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములను

లేతపచచ్లను 28 సుగంధదర్వయ్మును,
దీపమునకును అభిషేక తైలమునకును
పరిమళధూపమునకును తైలమును తెచిచ్రి. 29

మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన
పనులనిన్టికొరకు ఇశార్యేలీయులలో
పురుషులేమి సీత్ర్లేమి తెచుచ్టకు ఎవరి
హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో వారందరు
మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను
తెచిచ్రి.

30 మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులతో
ఇటల్నెను-- చూడుడి; 31 యెహోవా ఊరు
కుమారుడును హూరు మనుమడునైన బెసలేలును
పేరుపెటిట్ పిలిచి విచితర్ మైన పనులను
కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను
ఇతత్డితోను పనిచేయుటకును, 32 రతన్ములను
సానబెటిట్ పొదుగుటకును చెకుక్టకును, 33

విచితర్మైన పనులనిన్టిని చేయుటకును వారికి
పర్జాఞ్ వివేకజాఞ్నములు కలుగునటుల్
దేవుని ఆతమ్తో వాని నింపియునాన్డు. 34

అతడును దాను గోతిర్కుడును అహీసామాకు
కుమారుడునైన అహోలీయాబును ఇతరులకు
నేరుప్నటుల్ వారికి బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 35

చెకుక్వాడేమి చితర్కారుడేమి నీలధూమర్
రకత్వరణ్ములతోను సనన్నారతోను
బుటాపనిచేయువాడేమి నేతగాడేమి చేయు
సమసత్విధములైన పనులు, అనగా ఏ పనియైనను
చేయువారియొకక్యు విచితర్మైన పని
కలిప్ంచు వారియొకక్యు పనులను చేయునటుల్
ఆయన వారి హృదయములను జాఞ్నముతో
నింపియునాన్డు.

పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్
సేవనిమితత్ము పర్తివిధమైన
పనిచేయ తెలిసికొనుటకై యెహోవా

ఎవరికి పర్జాఞ్వివేకములు కలుగజేసెనో
అటిట్ బెసలేలును అహోలీయాబును మొదలైన
పర్జాఞ్వంతులందరును యెహోవా
ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న చేసిరి. 2

బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి
హృదయములో పర్జఞ్ పుటిట్ంచెనో ఆ పని
చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో
వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 3 ఆ పని
చేయుటకై వారు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్
సేవకొరకు ఇశార్యేలీయులు తెచిచ్న
అరప్ణములనిన్టిని మోషే యొదద్నుండి
తీసికొనిరి. అయినను ఇశార్యేలీయులు ఇంక
పర్తి ఉదయమున మనఃపూరవ్కముగా
అరప్ణములను అతని యొదద్కు తెచుచ్
చుండిరి. 4 అపుప్డు పరిశుదధ్సథ్ల
సంబంధమైన పని అంతయు చేయు
పర్జాఞ్వంతులందరిలో పర్తివాడు తాను
చేయుపని విడిచివచిచ్ 5 మోషేను చూచి--
చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని
విషయమైన సేవకొరకు పర్జలు
కావలసినదానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని
వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 6 మోషే--
పరిశుదధ్సథ్లమునకు ఏ పురుషుడైనను ఏ
సీత్ర్యైనను ఇకమీదట ఏ అరప్ణనైనను
తేవదద్ని ఆజాఞ్పించెను గనుక
పాళెమందంతటను ఆ మాట చాటించిరి; ఆ పని
అంతయు చేయునటుల్ దానికొరకు వారు
తెచిచ్న సామగిర్ చాలినది, అది
అతయ్ధికమైనది 7 గనుక పర్జలు
తీసికొనివచుచ్ట మానిరి.
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8 ఆ పని చేసినవారిలో పర్జఞ్గల
పర్తివాడును మందిరమును పది తెరలతో
చేసెను. అతడు వాటిని నీల ధూమర్
రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో
చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా
చేసెను. 9 పర్తి తెరపొడుగు ఇరువది
యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ నాలుగు
మూరలు; ఆ తెరలనిన్టి కొలత ఒకక్టే. 10

అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను;
మిగిలిన అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి
కూరెచ్ను. 11 మొదటికూరుప్ చివరనునన్ తెర
అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను చేసెను. రెండవ
కూరుప్న వెలుపటి తెర అంచున అటుల్ చేసెను.
12 ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసెను,
రెండవకూరుప్నునన్ తెర అంచున
ఏబదికొలుకులను చేసెను. ఈ కొలుకులు ఒక
దానితో ఒకటి సరిగానుండెను. 13 మరియు అతడు
ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ
తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్గా అది ఒకక్
మందిరముగా ఉండెను.

14 మరియు మందిరముమీద గుడారముగా మేక
వెండుర్క లతో తెరలను చేసెను; వాటిని
పదకొండు తెరలనుగా చేసెను. 15 పర్తి తెర
పొడుగు ముపప్ది మూరలు పర్తి తెర వెడలుప్
నాలుగు మూరలు; 16 ఆ పదకొండు తెరల కొలత
ఒకక్టే. అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను
ఒకటిగాను కూరెచ్ను. 17 మొదటి కూరుప్నందలి
వెలుపటి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేసెను.
మరియు రెండవ కూరుప్నందలి వెలుపటి తెర
యంచున ఏబది కొలుకులను చేసెను. 18 ఆ గుడారము
ఒకక్టిగా నుండునటుల్ దాని కూరుచ్టకు ఏబది
యితత్డి గుండీలను చేసెను. 19 మరియు
ఎరర్రంగు వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్తో
గుడారముకొరకు కపుప్ను దానికి మీదుగా
సముదర్వతస్ల తోళల్తో పైకపుప్ను చేసెను.

20 మరియు అతడు మందిరమునకు
తుమమ్కరర్తో నిలువు పలకలు చేసెను. 21 పలక
పొడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప్ మూరెడునర.
22 పర్తి పలకకు ఒకదానికొకటి సమదూరముగల
కుసులు రెండు ఉండెను. అటుల్ మందిరముయొకక్
పలకలనిన్టికి చేసెను. 23 కుడివైపున, అనగా
దకిష్ణ దికుక్న ఇరువది పలకలుండునటుల్
మందిరమునకు పలకలు చేసెను. 24 ఒకొక్కక్
పలకకిర్ంద దాని రెండు కుసులకు రెండు
దిమమ్లను, ఆ యిరువది పలకల కిర్ంద నలుబది
వెండి దిమమ్లను చేసెను. 25

మందిరముయొకక్ రెండవ పర్కక్కు, అనగా
ఉతత్ర దికుక్న ఇరువది పలకలను వాటి నలుబది
వెండి దిమమ్లను, అనగా ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద
రెండు దిమమ్లను ఒక పలక కిర్ంద రెండు
దిమమ్ లను చేసెను. 27 పడమటి దికుక్న
మందిరముయొకక్ వెనుకపర్కక్ను ఆరు పలకలు
చేసెను. 28 వెనుకపర్కక్ను మందిరముయొకక్
మూలలకు రెండు పలకలను చేసెను. 29 అవి అడుగున
కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒక దానితో
ఒకటి శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు
మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 30 ఎనిమిది
పలకలుండెను; వాటి వెండి దిమమ్లు పదునారు
దిమమ్లు; పర్తి పలక కిర్ంద రెండు
దిమమ్లుండెను. 31 మరియు అతడు తుమమ్
కరర్తో అడడ్కరర్లను చేసెను.
మందిరముయొకక్ ఒకపర్కక్ పలకలకు అయిదు
అడడ్కరర్లను 32 మందిరముయొకక్ రెండవ

పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కరర్లను,
పడమటివైపున మందిరముయొకక్ వెనుక పర్కక్
పలకలకు అయిదు అడడ్కరర్లను చేసెను. 33 పలకల
మధయ్నుండు నడిమి అడడ్కరర్ను ఈ కొననుండి
ఆ కొనవరకు చేరియుండచేసెను. 34 ఆ పలకలకు
బంగారు రేకులు పొదిగించి వాటి
అడడ్కరర్లుండు వాటి ఉంగరములను
బంగారుతోచేసి అడడ్కరర్లకు బంగారు రేకులను
పొదిగించెను.

35 మరియు అతడు నీల ధూమర్
రకత్వరణ్ములుగల అడడ్తెరను పేనిన
సనన్నారతో చేసెను, చితర్కారుని పనియైన
కెరూబులుగలదానిగా దాని చేసెను. 36 దాని
కొరకు తుమమ్కరర్తో నాలుగు సత్ంభములను
చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించెను.
వాటి వంకులు బంగారువి, వాటికొరకు నాలుగు
వెండి దిమమ్లను పోతపోసెను.

37 మరియు అతడు గుడారపు దావ్రముకొరకు నీల
ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో
బుటా పనియైన అడడ్తెరను చేసెను. 38 దాని
అయిదు సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను చేసి
వాటి బోదెలకును వాటి పెండె బదద్లకును
బంగారు రేకులను పొదిగించెను; వాటి అయిదు
దిమమ్లు ఇతత్డివి.

మరియు బెసలేలు తుమమ్కరర్తో ఆ
మందసమును చేసెను. దాని పొడుగు
రెండు మూరలనర దాని వెడలుప్

మూరెడునర దాని యెతుత్ మూరెడునర. 2

లోపలను వెలుపలను దానికి మేలిమి బంగారు రేకు
పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను
చేసెను. 3 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను
పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు ఉంగరములును
ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములుండునటుల్
దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని తగిలించెను. 4

మరియు అతడు తుమమ్కరర్తో మోతకరర్లను
చేసి వాటికి బంగారురేకులను పొదిగించి 5

మందసమును మోయుటకు దాని పర్కక్లమీది
ఉంగరములలో ఆ మోతకరర్లను చొనిపెను. 6

మరియు అతడు మేలిమి బంగారుతో
కరుణాపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు రెండు
మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర; 7 మరియు
రెండు బంగారు కెరూబులను చేసెను,
కరుణాపీఠముయొకక్ రెండు కొనలను వాటిని
నకిషిపనిగా చేసెను. 8 ఒకొక్కక్ కొనను
ఒకొక్కక్ కెరూబును కరుణాపీఠముతో
ఏకాండముగా దాని రెండు కొనలమీద కెరూబులను
చేసెను. 9 ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న
రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో
కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికి ఒకటి
ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము
వైపుగా నుండెను.

10 మరియు అతడు తుమమ్కరర్తో బలల్ను
చేసెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలు దాని
వెడలుప్ మూరెడు దాని యెతుత్ మూరెడునర.
11 అతడు దానికి మేలిమి బంగారురేకు పొదిగించి
దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను; 12

దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదెద్చేసి దాని
బదెద్పైని చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను. 13

దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి
దాని నాలుగు కాళల్కుండిన నాలుగు మూలలయందు
ఆ ఉంగరములను వేసెను. 14 బలల్ను మోయుటకు
మోతకరర్లుండు ఆ ఉంగరములు దాని బదెద్కు
సమీపముగా నుండెను. 15 బలల్ను మోయుటకు
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తుమమ్కరర్తో మోతకరర్లను చేసి వాటికి
బంగారు రేకులు పొదిగించెను. 16 మరియు నతడు
బలల్మీదనుండు దాని ఉపకరణములను, అనగా దాని
గంగాళములను దాని ధూపకలశములను దాని
గినెన్లను తరప్ణము చేయుటకు దాని
పాతర్లను మేలిమి బంగారుతో చేసెను.

17 అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృకష్మును
చేసెను. ఆ దీపవృకష్మును దాని పర్కాండమును
దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని
కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు ఏకాండమైనవి. 18

దీపవృకష్ము యొకక్ ఇరుపర్కక్లనుండి
మూడేసికొమమ్లు అటుల్ దాని పర్కక్లనుండి
ఆరు కొమమ్లు బయలుదేరినవి. 19 ఒక
కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లుగల బాదము
రూపమైన మూడు కలశములు, రెండవ కొమమ్లో
మొగగ్లు పువువ్లుగల బాదమురూపమైన మూడు
కలశములు; అటుల్ దీపవృకష్మునుండి
బయలుదేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఉండెను. 20

మరియు దీపవృకష్మందు దాని మొగగ్లు దాని
పువువ్లుగల బాదమురూపమైన నాలుగు
కలశములుండెను. 21 దీపవృకష్మునుండి
బయలుదేరు ఆరు కొమమ్లలో రెండేసి
కొమమ్ల కిర్ంద ఏకాండమైన మొగగ్యు
నుండెను. 22 వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు
ఏకాండమైనవి; అదంతయు ఏకాండమైనదై
మేలిమి బంగారుతో నకిషిపనిగా చేయబడెను. 23

మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని
కతెత్రను దాని పటుట్ కారును దాని
కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను.
24 దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని నలుబది
వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేసెను.

25 మరియు అతడు తుమమ్కరర్తో
ధూపవేదికను చేసెను. దాని పొడుగు మూరెడు
దాని వెడలుప్ మూరెడు, అది చచౌచ్కముగా
నుండెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని
కొముమ్లు ఏకాండమైనవి. 26 దానికి, అనగా
దాని కపుప్కును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని
కొముమ్లకును మేలిమి బంగారు రేకులు
పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను
చేసెను. 27 దాని మోయు మోతకరర్లకు
సథ్లములుగా దానికి రెండు ఉంగరములను
బంగారుతో చేసి దాని రెండు పర్కక్లయందు
దాని రెండు మూలలయందు దాని జవకు దిగువను
వాటిని వేసెను. 28 దాని మోత కరర్లను
తుమమ్కరర్తో చేసి వాటికి బంగారురేకులను
తాపెను. 29 అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేక
తైలమును సవ్చఛ్మైన
పరిమళధూపదర్వయ్మును పరిమళదర్వయ్ముల
మేళకునిచేత చేయించెను.

మరియు అతడు తుమమ్కరర్తో
దహనబలిపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు
అయిదు మూరలు దాని వెడలుప్ అయిదు

మూరలు, అది చచౌచ్కమైనది. దాని యెతుత్
మూడు మూరలు దాని నాలుగు మూలలను
కొముమ్లను చేసెను. 2 దాని కొముమ్లు
దానితో ఏకాండమైనవి; దానికి ఇతత్డిరేకు
పొదిగించెను. 3 అతడు ఆ బలిపీఠ సంబంధమైన
ఉపకరణములనిన్టిని, అనగా దాని బిందెలను
దాని గరిటెలను దాని గినెన్లను దాని
ముండల్ను దాని అగిన్ పాతర్లను చేసెను.
దాని ఉపకరణములనిన్టిని ఇతత్డితో చేసెను
4 ఆ బలిపీఠము నిమితత్ము దాని జవకిర్ంద
దాని నడిమివరకు లోతుగానునన్ వలవంటి ఇతత్డి

జలెల్డను చేసెను. 5 మరియు అతడు ఆ
యితత్డి జలెల్డయొకక్ నాలుగు మూలలలో
దాని మోతకరర్లుండు నాలుగు ఉంగరములను
పోతపోసెను. 6 ఆ మోతకరర్లను
తుమమ్కరర్తో చేసి వాటికి రాగిరేకులు
పొదిగించెను. 7 ఆ బలిపీఠమును మోయుటకు దాని
పర్కక్లనునన్ ఉంగరములలో ఆ మోతకరర్లు
చొనిపెను; పలకలతో బలిపీఠమును గులల్గా
చేసెను.

8 అతడు పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమున సేవింపవచిచ్న సేవకురాండర్
అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి
పీటను చేసెను.

9 మరియు అతడు ఆవరణముచేసెను. కుడివైపున,
అనగా దకిష్ణ దికుక్న నూరు మూరల పొడుగు
గలవియు పేనిన సనన్నారవియునైన
యవనికలుండెను. 10 వాటి సత్ంభములు ఇరువది
వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇరువది. ఆ సత్ంభముల
వంకులును వాటి పెండె బదద్లును వెండివి. 11

ఉతత్ర దికుక్ననునన్ యవనికలు నూరు మూరలవి;
వాటి సత్ంభములు ఇరువది, వాటి యితత్డి
దిమమ్లు ఇరువది, ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి
పెండెబదద్లును వెండివి. 12 పడమటి దికుక్న
యవనికలు ఏబది మూరలవి; వాటి సత్ంభములు పది,
వాటి దిమమ్లు పది, ఆ సత్ంభముల వంకులును
వాటి పెండె బదద్లును వెండివి. 13

తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయపు దికుక్న
ఏబదిమూరలు; 14 దావ్రముయొకక్ ఒక పర్కక్ను
యవనిలు పదునైదు మూరలవి; వాటి సత్ంభములు
మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు. 15 అటుల్ రెండవ
పర్కక్ను, అనగా ఇరుపర్కక్లను ఆవరణ
దావ్రమునకు పదునైదు మూరల యవనికలు ఉండెను;
వాటి సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు.
16 ఆవరణము చుటుట్నునన్దాని
యవనికలనిన్యు పేనిన సనన్నారవి. 17

సత్ంభముల దిమమ్లు రాగివి, సత్ంభముల
వంకులును వాటి పెండె బదద్లును వెండివి.
వాటి బోదెలకు వెండి రేకులు పొదిగింపబడెను.
ఆవరణపు సత్ంభములనిన్యు వెండి బదద్లతో
కూరప్బడెను. 18 ఆవరణ దావ్రపు తెర నీల
ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గలదియు పేనిన
సనన్నారతో చేయబడినదియునైన బుటాపనిది.
దాని పొడుగు ఇరువది మూరలు; దాని యెతుత్,
అనగా వెడలుప్ ఆవరణ యవనికలతోలతో సరిగా,
అయిదు మూరలు. 19 వాటి సత్ంభములు నాలుగు,
వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు నాలుగు. వాటి వంకులు
వెండివి. 20 వాటి బోదెలకు వెండిరేకు
పొదిగింపబడెను, వాటి పెండె బదద్లు
వెండివి, మందిరమునకును దాని చుటుట్నునన్
ఆవరణమునకును చేయబడిన మేకులనిన్యు
ఇతత్డివి.

21 మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా
సాకష్య్పు మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము
ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను
కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే
మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 22

యూదా గోతిర్కుడైన హూరు మనుమడును ఊరు
కుమారుడునైన బెసలేలు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినదంతయు చేసెను. 23 దాను
గోతిర్కుడును అహీసామాకు కుమారుడునైన
అహోలీయాబు అతనికి తోడైయుండెను. ఇతడు
చెకుక్వాడును విచితర్ మైనపని
కలిప్ంచువాడును నీల ధూమర్
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రకత్వరణ్ములతోను సనన్నారతోను బుటాపని
చేయువాడునై యుండెను.

24 పరిశుదధ్సథ్లవిషయమైన పని అంతటిలోను
పని కొరకు వయ్యపరచబడిన బంగారమంతయు,
అనగా పర్తిషిఠ్ంపబడిన బంగారు
పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న నూటపదహారు
మణుగుల ఏనూట ముపప్ది తులములు. 25

సమాజములో చేరినవారి వెండి
పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న ననూన్రు
మణుగుల వెయియ్నిన్ ఏనూట డెబబ్దియైదు
తులములు. 26 ఈ పనున్ ఇరువది ఏండుల్
మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి లెకక్లో
చేరిన వారందరిలో, అనగా ఆరులకష్ల మూడువేల
ఏనూట ఏబదిమందిలో తలకొకటికి అరతులము. 27

ఆ ననూన్రు వెండి మణుగులతో
పరిశుదధ్సథ్లమునకు దిమమ్లు అడడ్తెరకు
దిమమ్లును; అనగా ఒక దిమమ్కు నాలుగు
మణుగులచొపుప్న ననూన్రు మణుగులకు నూరు
దిమమ్లు పోతపోయబడెను. 28 వెయియ్నిన్
యేనూట డెబబ్దియైదు తులముల వెండితో
అతడు సత్ంభములకు వంకులను చేసి వాటి
బోదెలకు పొదిగించి వాటిని పెండె
బదద్లచేత కటెట్ను. 29 మరియు
పర్తిషిఠ్ంపబడిన యితత్డి ఇనూన్ట ఎనుబది
మణుగుల రెండువేల ననూన్రు తులములు. 30 అతడు
దానితో పర్తయ్కష్పు గుడారపు దావ్రమునకు
దిమమ్లను ఇతత్డి వేదికను దానికి ఇతత్డి
జలెల్డను వేదిక ఉపకరణములనిన్టిని 31

చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకు దిమమ్లను
ఆవరణదావ్రమునకు దిమమ్లను ఆలయమునకు
మేకులనిన్టిని చుటుట్నునన్ఆవరణమునకు
మేకులనిన్టిని చేసెను.

యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుట్
పరిశుదధ్సథ్లములో అహరోను చేయు

సేవనిమితత్ము నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల
సేవావసత్ర్ములను అనగా పర్తిషిఠ్త
వసత్ర్ములను కుటిట్రి.

2 మరియు అతడు బంగారుతోను నీల ధూమర్
రకత్వరణ్ములుగల నూలుతోను పేనిన
సనన్నారతోను ఏఫోదును చేసెను. 3 నీల ధూమర్
రకత్వరణ్ములుగల నూలుతోను సనన్ నారతోను
చితర్కారుని పనిగా నేయుటకు బంగారును
రేకులుగా కొటిట్ అది తీగెలుగా కతిత్రించిరి.
4 దానికి కూరుచ్ భుజఖండములను చేసిరి, దాని
రెండు అంచులయందు అవి కూరప్బడెను. 5

దానిమీదనునన్ దాని విచితర్మైన దటిట్
యేకాండమై దానితో సమమైన పని గలిగి
బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల
పేనిన సనన్నారతోను చేయబడెను; అటుల్
యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను.

6 మరియు బంగారు జవలలో పొదిగిన
లేతపచచ్లను సిదధ్పరచిరి. ముదర్లు
చెకక్బడునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పేళుల్
వాటిమీద చెకక్బడెను. 7 అవి
ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన
రతన్ములగునటుల్ ఏఫోదు భుజములమీద వాటిని
ఉంచెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించెను.

8 మరియు అతడు ఏఫోదుపనివలె బంగారుతోను
నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పంకుత్లతోను
సనన్నారతోను చితర్కారునిపనిగా పతకమును
చేసెను. 9 అది చచౌచ్కముగా నుండెను. ఆ

పతకమును మడతగా చేసిరి. అది మడవబడినదై
జేనెడు పొడుగు జేనెడు వెడలుప్గలది. 10 వారు
దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములను పొదిగిరి.
మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములుగల పంకిత్
మొదటిది; 11 పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంత
మణులుగల పంకిత్ రెండవది; 12 గారుతమ్తకము
యషుమ్రాయి ఇందర్నీలమునుగల పంకిత్
మూడవది; 13 రకత్వరణ్పురాయి
సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతమునుగల పంకిత్
నాలుగవది; వాటివాటి పంకుత్లలో అవి
బంగారుజవలలో పొదిగింపబడెను. 14 ఆ
రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేళల్ చొపుప్న,
పనెన్ండు ముదర్లవలె చెకక్బడిన వారి
పేళల్ చొపుప్న, పనెన్ండు గోతర్ముల
పేళుళ్ ఒకొక్కక్దానిమీద ఒకొక్కక్ పేరు
చెకక్బడెను. 15 మరియు వారు ఆ పతకమునకు
మేలిమి బంగారుతో అలిల్కపనియైన గొలుసులు
చేసిరి. 16 వారు రెండు బంగారు జవలు రెండు
బంగారు ఉంగరములును చేసి ఆ రెండు ఉంగరములును
పతకపు రెండు కొనలను ఉంచి 17 అలల్బడిన ఆ
రెండు బంగారు గొలుసులను పతకపు కొనలనునన్
రెండు ఉంగరములలో వేసి 18 అలల్బడిన ఆ
రెండు గొలుసుల కొనలను ఆ రెండు జవలకు
తగిలించి ఏఫోదు భుజఖండములమీద దాని యెదుట
ఉంచిరి. 19 మరియు వారు రెండు బంగారు
ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు నెదుటనునన్ పతకపు
లోపలి అంచున దాని రెండు కొనలకు వాటిని
వేసిరి. 20 మరియు రెండు బంగారు ఉంగరములను
చేసి ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్కు పైగా
దాని రెండవకూరుప్ నొదద్నునన్ దాని
యెదుటి పర్కక్ను, ఏఫోదు రెండు
భుజఖండములకు దిగువను వాటిని వేసిరి. 21 ఆ
పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కిపైగా
నుండునటుల్ను అది ఏఫోదునుండి
విడిపోకుండునటుల్ను ఆ పతకమును దాని
ఉంగరములకును ఏఫోదు ఉంగరములకును
నీలిసూతర్ముతో కటిట్రి. అటుల్ యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించెను.

22 మరియు అతడు ఏఫోదు చొకాక్యి కేవలము
నీలినూలుతో అలిల్కపనిగా చేసెను. ఆ
చొకాక్యి మధయ్నునన్ రంధర్ము
కవచరంధర్మువలె ఉండెను. 23 అది
చినుగకుండునటుల్ దాని రంధర్మునకు చుటుట్
ఒక గోటు ఉండెను. 24 మరియు వారు చొకాక్యి
అంచులమీద నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల
పేనిన నూలుతో దానిమమ్పండల్ను చేసిరి. 25

మరియు వారు మేలిమి బంగారుతో గంటలను చేసి
ఆ దానిమమ్పండల్ మధయ్ను, అనగా ఆ
చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్నునన్
దానిమమ్పండల్ మధయ్ను ఆ గంటలను
పెటిట్రి. 26 యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ సేవచేయుటకు ఒకొక గంటను
ఒకొక దానిమమ్పండును ఆ చొకాక్యి
అంచులమీద చుటుట్ ఉంచిరి.

27 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును అతని
కుమారులకును నేతపనియైన సనన్నార
చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన
సనన్నార కుళాల్యిలను పేనిన సనన్నార
లాగులను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన
సనన్నారతో బుటాపనియైన నడికటుట్ను
చేసిరి.

నిరగ్మకాండము 39:27
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30 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మేలిమి బంగారుతో
పరిశుదధ్కిరీట భూషణము చేసి చెకిక్న
ముదర్వలె దానిమీద--యెహోవా పరిశుదుధ్డు1
అను వార్త వార్సిరి. 31 యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ పాగాకు మీదుగా
కటుట్నటుల్ దానికి నీలిసూతర్మును
కటిట్రి. 32 పర్తయ్కష్పు గుడారపు
మందిరముయొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్
చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన
పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి.

33 అపుప్డు వారు మందిరమును గుడారమును
దాని ఉపకరణములనిన్టిని దాని కొలుకులను,
పలకలను, కముమ్లను, సత్ంభములను, దిమమ్లను,
34 ఎరుపురంగువేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్
పైకపుప్ను, సముదర్వతస్ల తోళల్
పైకపుప్ను, కపుప్ తెరను, 35 సాకష్య్పు
మందసమును దాని మోత కరర్లను, కరుణాపీఠమును,
36 బలల్ను, దాని ఉపకరణములనిన్టిని, సనిన్ధి
రొటెట్లను, 37 పవితర్ మైన దీపవృకష్మును,
సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని
పర్దీపముల వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని
దీపముకొరకు తైలమును 38 బంగారు వేదికను
అభిషేక తైలమును పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను
శాలాదావ్రమునకు తెరను 39 ఇతత్డి
బలిపీఠమును దానికుండు ఇతత్డి జలెల్డను దాని
మోతకరర్లను దాని ఉపకరణములనిన్టిని,
గంగాళమును దాని పీటను 40 ఆవరణపు యవనికలు
దాని సత్ంభములను దాని దిమమ్లను
ఆవరణదావ్రమునకు తెరను దాని తార్ళల్ను
దాని మేకులను పర్తయ్కష్పు గుడారములో
మందిరసేవకొరకైన ఉపకరణములనిన్టిని,
పరిశుదధ్సథ్లములోని 41 యాజక
సేవారథ్మైన వసత్ర్ములను, అనగా
యాజకుడైన అహరోనుకు పరిశుదధ్
వసత్ర్ములను అతని కుమారులకు వసత్ర్ములను
మోషే యొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 42

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్
ఇశార్యేలీయులు ఆ పని అంతయు చేసిరి. 43

మోషే ఆ పని అంతయు చూచినపుప్డు యెహోవా
ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు దాని చేసియుండిరి;
ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని
దీవించెను.

మరియు యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను-- 2 మొదటి నెలలో
మొదటి దినమున నీవు పర్తయ్కష్పు

గుడారపు మందిరమును నిలువబెటట్వలెను. 3

అచచ్ట నీవు సాకష్య్పు మందసమును నిలిపి ఆ
మందసమును అడడ్తెరతో కపప్వలెను. 4 నీవు
బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దానిమీద కర్మముగా
ఉంచవలసినవాటిని ఉంచి దీపవృకష్మును లోపలికి
తెచిచ్ దాని పర్దీపములను వెలిగింపవలెను. 5

సాకష్య్పు మందసము నెదుట ధూమము వేయు
బంగారు వేదికను ఉంచి మందిరదావ్రమునకు
తెరను తగిలింపవలెను. 6 పర్తయ్కష్పు
గుడారపు మందిరదావ్రము నెదుట దహన
బలిపీఠమును ఉంచవలెను; 7 పర్తయ్కష్పు
గుడారమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను
గంగాళమును ఉంచి దానిలో నీళుల్ నింపవలెను. 8

యవనికలచుటుట్ ఆవరణమును నిలువబెటిట్
ఆవరణదావ్రముయొకక్ తెరను తగిలింపవలెను.
9 మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని
మందిరమునకును దానిలోని సమసత్మునకును

అభిషేకము చేసి దానిని దాని
ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను,
అపుప్డు అది పరిశుదధ్మగును. 10 దహన
బలిపీఠమునకు అభిషేకముచేసి ఆ పీఠమును
పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు ఆ పీఠము
అతిపరిశుదధ్మగును. 11 ఆ గంగాళమునకు దాని
పీటకు అభిషేకముచేసి దాని
పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 12 మరియు నీవు అహరోనును
అతని కుమారులను పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు
తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము
చేయించి 13 అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్
అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్ర్ములను ధరింపచేసి
అతనికి అభిషేకముచేసి అతని
పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 14 మరియు నీవు అతని
కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి
చొకాక్యిలను తొడిగించి 15 వారు నాకు
యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము
చేసినటుల్ వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి
అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన
యాజకతవ్ సూచనగా ఉండుననెను. 16 మోషే ఆ
పర్కారము చేసెను; యెహోవా అతనికి
ఆజాఞ్పించిన వాటిననిన్టిని చేసెను,
ఆలాగుననే చేసెను.

17 రెండవ సంవతస్రమున మొదటి నెలలో
మొదటి దినమున మందిరము నిలువబెటట్బడెను.
18 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్
మోషే మందిరమును నిలువబెటిట్ దాని
దిమమ్లనువేసి దాని పలకలను నిలువబెటిట్
దాని పెండె బదద్లను చొనిపి దాని
సత్ంభములను నిలువబెటిట్ 19 మందిరముమీద
గుడారమును పరచి దానిపైని గుడారపుకపుప్ను
వేసెను. 20 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను తీసికొని
మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకరర్లను
దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము నుంచెను. 21

మందిరములోకి మందసమును తెచిచ్ కపుప్
తెరను వేసి సాకష్య్పు మందసమును కపెప్ను.
22 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్కష్పు
గుడారములో మందిరముయొకక్ ఉతత్ర దికుక్న,
అడడ్తెరకు వెలుపల బలల్ను ఉంచి 23

యెహోవా సనిన్ధిని దానిమీద రొటెట్లను
కర్మముగా ఉంచెను. 24 మరియు యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్
అతడుపర్తయ్కష్పు గుడారములో మందిరమునకు
దకిష్ణదికుక్న బలల్యెదుట దీపవృకష్మును
ఉంచి 25 యెహోవా సనిన్ ధిని పర్దీపములను
వెలిగించెను. 26 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్కష్పు
గుడారములో అడడ్ తెరయెదుట బంగారు
ధూపవేదికను ఉంచి 27 దాని మీద పరిమళ
దర్వయ్ములను ధూపమువేసెను. 28 మరియు
యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు
మందిరదావ్రమునకు తెరను వేసెను. అతడు
పర్తయ్కష్పు గుడారపు
మందిరపుదావ్రమునొదద్ దహనబలిపీఠమును
ఉంచి 29 దానిమీద దహనబలినరిప్ంచి
నైవేదయ్మును సమరిప్ంచెను. 30 మరియు
యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు
పర్తయ్కష్పు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును
మధయ్ గంగాళమును ఉంచి పర్కాష్ళణకొరకు
దానిలో నీళుల్పోసెను. 31 దానియొదద్
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మోషేయు అహరోనును అతని కుమారులును తమ
చేతులును కాళుల్ను కడుగుకొనిరి. 32 వారు
పర్తయ్కష్పు గుడారములోనికి
వెళుల్నపుప్డున బలిపీఠమునకు
సమీపించునపుప్డును కడుగుకొనిరి. 33 మరియు
అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్
ఆవరణమును ఏరప్రచి ఆవరణదావ్రపు తెరను
వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్చేసెను.

34 అపుప్డు మేఘము పర్తయ్కష్పు
గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్
మందిరమును నింపెను. 35 ఆ మేఘము
మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము
యెహోవా తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే

పర్తయ్కష్పు గుడారములోకి
వెళల్లేకుండెను. 36 మేఘము
మందిరముమీదనుండి పైకి
వెళుల్నపుప్డెలల్ను ఇశార్యేలీయులు
పర్యాణమై పోయిరి. 37 ఇదే వారి
పర్యాణపదధ్తి. ఆ మేఘముపైకి
వెళల్నియెడల అది వెళుల్ దినమువరకు వారు
పర్యాణము చేయకుండిరి. 38

ఇశార్యేలీయులందరి కనున్ల ఎదుట పగటివేళ
యెహోవా మేఘము మందిరముమీద ఉండెను.
రాతిర్వేళ అగిన్ దానిమీద ఉండెను. వారి
సమసత్ పర్యాణములలో ఈలాగుననే జరిగెను.
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లేవీయకాండములేవీయకాండము

యెహోవా మోషేను పిలిచి
పర్తయ్కష్పు గుడారములోనుండి
అతనికీలాగు సెలవిచెచ్ను. 2 నీవు

ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము -- మీలో
ఎవరైనను యెహోవాకు బలి అరిప్ంచునపుప్డు,
గోవులమందలోనుండిగాని
గొరెర్లమందలోనుండిగాని మేకల
మందలోనుండిగాని దాని తీసికొని రావలెను. 3

అతడు దహనబలిరూపముగా అరిప్ంచునది
గోవులలోనిదైనయెడల నిరోద్షమైన మగ దాని
తీసికొని రావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని
అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్ర మునకు దానిని
తీసికొని రావలెను. 4 అతడు దహనబలిగా
అరిప్ంచు పశువుతలమీద తన చెయియ్
ఉంచవలెను; అతని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని
పకష్ముగా అంగీకరింపబడును. 5 అతడు యెహోవా
సనిన్ధిని ఆ కోడె దూడను వధించిన తరువాత
యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును
తెచిచ్ పర్తయ్కష్పు గుడారము ఎదుటనునన్
బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును
పోర్కిష్ంపవలెను. 6 అపుప్డతడు
దహనబలిరూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని
అవయవములను విడదీసిన తరువాత 7 యాజకుడైన
అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద అగిన్యుంచి
ఆ అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను.
8 అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ
అవయవ ములను తలను కొర్వువ్ను
బలిపీఠముమీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని
చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను
కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 9 అది
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల
దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు అదంతయు
బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.

10 దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది
గొరెర్లయొకక్గాని మేకలయొకక్ గాని
మందలోనిదైన పకష్మున అతడు నిరోద్ష మైన
మగదాని తీసికొని వచిచ్ 11 బలిపీఠపు
ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దాని
వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు
బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును
పోర్కిష్ంపవలెను. 12 దాని అవయవములను దాని
తలను కొర్వువ్ను విడదీసిన తరువాత యాజకుడు
బలిపీఠముమీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని
చకక్గా పేరచ్వలెను. 13 దాని ఆంతర్ములను
కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. అపుప్డు
యాజకుడు అదంతయు తెచిచ్ బలిపీఠముమీద దాని
దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు
ఇంపైన సువాసనగల హోమము.

14 అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా
అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల
తెలల్ గువవ్లలో నుండిగాని పావురపు

పిలల్లలో నుండిగాని తేవలెను. 15 యాజకుడు
బలిపీఠముదగెగ్రకు దాని తీసికొనివచిచ్ దాని
తలను తుర్ంచి బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను,
దాని రకత్మును బలిపీఠము పర్కక్ను
పిండవలెను.

16 మరియు దాని మలముతో దాని పొటట్ను
ఊడదీసి బలిపీఠము తూరుప్దికుక్న బూడిదెను
వేయుచోట దాని పారవేయవలెను. 17 అతడు దాని
రెకక్లసందున దాని చీలచ్వలెను గాని అవయవ
విభాగములను విడదీయకూడదు. యాజకుడు
బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్ మీది కటెట్లపైని
దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము.

ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము
చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది
గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు

దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 2

యాజకులగు అహరోను కుమారులయొదద్కు దాని
తేవలెను. అందులోనుండి యాజకుడు తన చేరతో
చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమ పిండియు
దాని సాంబార్ణి అంతయు తీసికొని
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా
బలిపీఠముమీద అందులో ఒక భాగమును
జాఞ్పకారథ్ముగా దహింపవలెను. 3 ఆ
నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని
కుమారులకును ఉండును. యెహోవాకు అరిప్ంచు
హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము.

4 నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము
చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు,
పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి
అపప్డములేగాని నూనె రాచినదియు
పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని కావలెను. 5 నీ
అరప్ణము పెనముమీద కాలిచ్న
నైవేదయ్మైనయెడల అది నూనె కలిసినదియు
పొంగనిదియునైన గోధుమపిండిదై యుండవలెను.
6 అది నైవేదయ్ము గనుక నీవు దాని ముకక్లుగా
తుర్ంచి వాటిమీద నూనె పోయవలెను.

7 నీవు అరిప్ంచునది కుండలో వండిన
నైవేదయ్మైనయెడల నూనె కలిసిన
గోధుమపిండితో దాని చేయవలెను. 8 వాటితో
చేయబడిన నైవేదయ్మును
యెహోవాయొదద్కు తేవలెను.
యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత
అతడు బలిపీఠముదగెగ్రకు దానిని తేవలెను 9

అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక
భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి బలిపీఠముమీద
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని
దహింపవలెను. 10 ఆ నైవేదయ్ శేషము
అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును.
యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది
అతిపరిశుదధ్ము.

11 మీరు యెహోవాకు చేయు
నైవేదయ్మేదియు పులిసి
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పొంగినదానితోచేయకూడదు. ఏలయనగా
పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు
హోమముగా దహింపవలదు. 12 పర్థమఫలముగా
యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని
బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంప
వలదు. 13 నీవు అరిప్ంచు పర్తి
నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ
దేవుని నిబంధనయొకక్ ఉపుప్ నీ
నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ
అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను.
14 నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల
నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన
భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని
ఊచబియయ్మును వేయించి విసిరి నీ
పర్థమఫలముల నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను.
15 అది నైవేదయ్రూప మైనది, నీవు దానిమీద
నూనెపోసి దానిపైని సాంబార్ణి వేయవలెను.
16 అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా
విసిరిన ధానయ్ములో కొంతయు, నూనెలో
కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు
దహింపవలెను. అది యెహోవాకు హోమము.

అతడు అరిప్ంచునది
సమాధానబలియైనపకష్మున అతడు
గోవులలోనిది తీసికొని వచిచ్నయెడల

అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా
సనిన్ధికి నిరోద్షమైనదాని తీసికొని
రావలెను. 2 తాను అరిప్ంచు దాని తలమీద తన
చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమున దాని వధింపవలెను.
యాజకులగు అహరోను కుమారులు
బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును
పోర్కిష్ంపవలెను. 3 అతడు ఆ సమాధాన
బలిపశువుయొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి
కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని
రెండు మూతర్ గర్ంధులను వాటిమీదను
డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను
కాలేజముమీదను మూతర్ గర్ంథులమీదనునన్
వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 5

అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా
అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ దహనబలి
దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము.

6 యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు
అరిప్ంచునది గొరెర్ మేకలలోనిదైనయెడల
అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని
తీసికొని రావలెను. 7 అతడరిప్ంచు అరప్ ణము
గొరెర్పిలల్యైన పకష్మున యెహోవా
సనిన్ధికి దాని తీసికొని రావలెను. 8 తాను
అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్
ఉంచి పర్తయ్కష్పు గుడారము నెదుట దాని
వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు
బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును
పోర్కిష్ంపవలెను. 9 ఆ సమాధానబలి
పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస
మొదలుకొని కొర్వివ్న తోక అంతటిని
ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది
కొర్వువ్ అంతటిని 10 రెండు మూతర్
గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్
కొర్వువ్ను మూతర్ గర్ంథులమీది
కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు
హోమము చేయవలెను. 11 యాజకుడు
బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను. అది
యెహోవాకు హోమరూపమైన ఆహారము. 12 అతడు

అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా
సనిన్ధికి దాని తీసికొని రావలెను. 13 తాను
దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్కష్పు
గుడారము నెదుట దాని వధింపవలెను. అహరోను
కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును
పోర్కిష్ంపవలెను. 14 తాను దానిలో అరిప్ంచు
ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను
ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 15 రెండు
మూతర్ గర్ంథులను వాటిమీది
డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు మూతర్
గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను
యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 16

యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను.
కొర్వవ్ంతయు యెహోవాదే; అది సువాసనగల
హోమరూపమైన ఆహారము. మీరు
కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను తినకూడదు. 17

అది మీ తరతరములకు మీ
నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన
కటట్డ.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 --నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము--

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనివిషయమైనను
ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు
చేసి పాపియైన యెడల, ఎటల్నగా 3 -- పర్జలు
అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు
పాపముచేసిన పకష్మున, తాను చేసిన పాపమునకై
నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు
పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. 4

అతడు పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను
తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి
యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 5

అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ
రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్కష్పు
గుడారమునకు దాని తేవలెను. 6 ఆ యాజకుడు ఆ
రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్
మందిరము యొకక్ అడడ్తెర యెదుట ఆ
రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు యెహోవా
సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 7 అపుప్డు
యాజకుడు పర్తయ్కష్పు గుడారములో
యెహోవా సనిన్ధినునన్ సుగంధ దర్వయ్ముల
ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో
కొంచెము చమిరి పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్
దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడెయొకక్
రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 8 మరియు అతడు
పాపపరిహారారథ్బలిరూపమైన ఆ కోడె
కొర్వువ్ అంతయు దానినుండి తీయవలెను.
ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది
కొర్వవ్ంతటిని 9 మూతర్ గర్ంథులను
వాటిమీది డొకక్ల పైనునన్ కొర్వువ్ను
మూతర్ గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముమీది వపను
10 సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్
దీనినుండి తీయవలెను. యాజకుడు
దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను.
11 ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని
చరమ్ము దాని మాంసమంతయు, దాని తల దాని
కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 12 పాలెము
వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్
సథ్లమునకు తీసికొనిపోయి అగిన్లో
కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె
పారపోయు చోట దానిని కాలిచ్వేయవలెను.
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13 ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు
పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, యెహోవా
ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి
చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 14 వారు
ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు
తెలియబడునపుప్డు, సంఘము
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను
అరిప్ంచి పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్ర మునకు దాని తీసికొని రావలెను. 15

సమాజముయొకక్ పెదద్లు యెహోవా
సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ చేతులుంచిన
తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను
వధింపవలెను. 16 అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ
కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము
పర్తయ్కష్పు గుడారములోకి తీసికొని
రావలెను. 17 ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన
వేర్లు ముంచి అడడ్తెరవైపున యెహోవా
సనిన్ధిని ఏడుమారులు దాని
పోర్కిష్ంపవలెను. 18 మరియు అతడు దాని
రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్కష్పు
గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు
కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహన
బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్ శేషమంతయు
పోయవలెను. 19 మరియు అతడు దాని కొర్వువ్
అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 20

అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను
చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; అటేల్ దీని
చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి కష్మాపణ
కలుగును. 21 ఆ కోడెను పాలెము వెలుపలికి
మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను
కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు
పాపపరిహారారథ్బలి.

22 అధికారి పొరబాటున పాపముచేసి తన
దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో
దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి
అపరాధియైనయెడల 23 అతడు ఏ పాపము చేసి
పాపియాయెనో అది తనకు తెలియబడినయెడల,
అతడు నిరోద్షమైన మగమేకపిలల్ను
అరప్ణముగా తీసికొని వచిచ్ 24 ఆ మేకపిలల్
తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును
వధించు చోట యెహోవా సనిన్ధిని దాని
వధింపవలెను. 25 ఇది పాపపరిహారారథ్ బలి.
యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో
కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము
కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును
దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 26

సమాధానబలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని
కొర్వవ్ంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.
అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా
అతనికి కష్మాపణ కలుగును.

27 మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున
పాపము చేసి చేయరానిపనుల విషయములో
యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి
అపరాధియైనయెడల 28 తాను చేసినది పాపమని
యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను చేసిన
పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు
మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొని వచిచ్ 29

పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన
చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువులను వధించు
సథ్లమున దాని వధింపవలెను. 30 యాజకుడు దాని

రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి
దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, దాని
రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 31

మరియు సమాధానబలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను
తీసినటేల్ దీని కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను.
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు
బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను. అటుల్
యాజకుడు అతని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి కష్మాపణ
కలుగును.

32 ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా
అరిప్ంచుటకు గొరెర్ను తీసికొని
వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని
తీసికొనివచిచ్ 33 పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ
పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి పశువులను
వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దాని
వధింపవలెను. 34 యాజ కుడు
పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో
కొంచెము తన వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు
కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ
రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 35 మరియు
సమాధానబలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను
తీసినటుల్ దీని కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను.
యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల
రీతిగా బలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము
వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై
యాజకుడు అతని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ముచేయగా అతనికి కష్మాపణ
కలుగును.

ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను
చూచినదాని గూరిచ్గాని తనకు
తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యై

యుండి దాని తెలియచేయక పాపము
చేసినయెడల అతడు తన దోషశికష్ను భరించును.
2 మరియు నొకడు ఏ అపవితర్వసుత్వునైనను
ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్మృగ
కళేబరమేగాని అపవితర్పశు కళేబరమేగాని
అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని
అది అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు
అపవితుర్డై అపరాధియగును. 3 మనుషుయ్లకు
తగులు అపవితర్తలలో ఏదైనను ఒకనికి
తెలియకుండ అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి
అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన
తరువాత వాడు అపరాధియగును. 4 మరియు
కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా
ఒటుట్పెటుట్కొని చేసెదమని పలుకు
మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక
చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా
ఒటుట్పెటుట్కొనిన పకష్మున, అది తెలిసిన
తరువాత వాడు అపరాధియగును. 5 కాబటిట్ అతడు
వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు
ఆ విషయమందే తాను చేసిన పాపమును
ఒపుప్కొని 6 తాను చేసిన పాపవిషయమై
యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు
గొరెర్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నేగాని
పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి
పాపకష్మాపణ కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని
నిమితత్ము పార్య శిచ్తత్ము చేయును. 7

అతడు గొరెర్పిలల్ను తేజాలని పకష్మున,
అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన
అపరాధవిషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని
రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా
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ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి
తీసికొనిరావలెను. 8 అతడు యాజకుని
యొదద్కు వాటిని తెచిచ్న తరు వాత అతడు
పాపపరిహారారథ్మైనదాని మొదట నరిప్ంచి,
దాని మెడనుండి దాని తలను నులమవలెను గాని
దాని నూడదీయకూడదు. 9 అతడు
పాపపరిహారారథ్బలిపశురకత్ములో కొంచెము
బలిపీఠము పర్కక్ను పోర్కిష్ంపవలెను. దాని
రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను.
అది పాపపరిహారారథ్బలి. 10 విధిచొపుప్న
రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు
చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా
అతనికి కష్మాపణ కలుగును.

11 రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు
పిలల్లైనను తనకు దొరకనియెడల
పాపముచేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో
పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలిరూపముగా
తేవలెను. అది పాప పరిహారారథ్బలి గనుక
దానిమీద నూనెపోయవలదు. సాంబార్ణి
దానిమీద ఉంచవలదు. 12 అతడు
యాజకునియొదద్కు దాని తెచిచ్న తరువాత
యాజకుడు జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు
తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల
రీతిగా బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను. అది
పాపపరిహారారథ్బలి. 13 పై చెపిప్నవాటిలో
దేని విషయమైనను పాపము చేసినవాని
నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము
చేయగా అతనికి కష్మాపణ కలుగును. దాని శేషము
నైవేదయ్ శేషమువలె యాజకునిదగును.

14 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెల
విచెచ్ను 15 -- ఒకడు యెహోవాకు
పరిశుదధ్మైన వాటి విష యములో పొరబాటున
పాపముచేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు
నీవు ఏరప్రచు వెలచొపుప్న పరిశుదధ్మైన
తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును
మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా
యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొని రావలెను.
16 పరిశుదధ్మైనదాని విషయములో తాను చేసిన
పాపమువలని నషట్ము నిచుచ్కొని దానితో
అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ
యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు
పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి కష్మాపణ
కలుగును.

17 చేయకూడదని యెహోవా
ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు
పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను
అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శికష్
భరించును. 18 కావున నీవు ఏరప్రచిన
వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన
పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా అతడు
యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు
తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్
యాజకుడు అతని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి కష్మాపణ
కలుగును. 19 అది అపరాధపరిహారారథ్బలి. అతడు
యెహోవాకు విరోధముగా అపరాధము చేసినది
వాసత్వము.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 -- ఒకడు యెహోవాకు
విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైన

పకష్మున, అనగా తనకు అపప్గింపబడినదాని

గూరిచ్యేగాని తాకటుట్
ఉంచినదానిగూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని
గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో
బొంకినయెడలనేమి, తన పొరుగువాని
బలాతక్రించినయెడలనేమి 3 పోయినది తనకు
దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకినయెడల
నేమి, మనుషుయ్లు వేటిని చేసి పాపులగు దురో
వాటనిన్టిలో దేనివిషయమైనను
అబదధ్పర్మాణము చేసినయెడల నేమి, 4 అతడు
పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను
దోచుకొనిన సొముమ్నుగూరిచ్గాని
బలాతాక్రముచేతను
అపహరించినదానిగూరిచ్గాని తనకు
అపప్గింపబడినదానిగూరిచ్గాని, పోయి తనకు
దొరికినదానిగూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే
తాను అబదధ్పర్మాణముచేసెనో అదంతయు
మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 5 ఆ మూలధనము
నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును
తాను అపరాధ పరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు
దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 6

అతడు యెహోవాకు తన అపరాధవిషయములో నీవు
ఏరప్రచు వెలకు మందలోనుండి నిరోద్షమైన
పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొని
రావలెను. 7 ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని
అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా
అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన
వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి
కష్మాపణ కలుగును.

8 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 9 -- నీవు అహరోనుతోను అతని
కుమారులతోను ఇటల్నుము-- ఇది
దహనబలినిగూరిచ్న విధి. దహనబలిదర్వయ్ము
ఉదయముపరయ్ంతము రాతిర్ అంతయు
బలిపీఠముమీద దహించుచుండును; బలిపీఠముమీది
అగిన్ దాని దహించుచుండును. 10 యాజకుడు తన
సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన
మానమునకు తన నారలాగును తొడుగుకొని
బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు
దహనబలిదర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్
బలిపీఠమునొదద్ దాని పోసి 11 తన
వసత్ర్ములను తీసి వేరు వసత్ర్ములను
ధరించుకొని పాలెము వెలుపటనునన్
పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను
తీసికొనిపోవలెను. 12 బలిపీఠముమీద అగిన్
మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి
ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కటెట్లువేసి,
దానిమీద దహనబలిదర్వయ్మును ఉంచి,
సమాధానబలియగు పశువుకొర్వువ్ను
దహింపవలెను. 13 బలిపీఠముమీద అగిన్
నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు.

14 నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా,
అహరోను కుమారులు యెహోవా సనిన్ధిని
బలిపీఠము నెదుట దాని నరిప్ంచవలెను. 15 అతడు
నైవేదయ్తైలమునుండియు దాని
గోధుమపిండినుండియు చేరెడు పిండిని నూనెను,
దాని సాంబార్ణియావతుత్ను దానిలోనుండి
తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని బలిపీఠముమీద
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను.
16 దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని
సంతతివారును తినవలెను. అది పులియనిదిగా
పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో
దాని తినవలెను; 17 దాని పులియబెటిట్
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కాలచ్వలదు; నా హోమదర్వయ్ములలో వారికి
పాలుగా దాని నిచిచ్యునాన్ను.
పాపపరిహారారథ్బలివలెను
అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది
అతిపరిశుదధ్ము. 18 అహరోను సంతతిలో
పర్తివాడును దాని తినవలెను. ఇది యెహోవా
హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు
నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి
వసుత్వు పరిశుదధ్మగును.

19 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 20 --అహరోనుకు అభిషేకముచేసిన
దినమున, అతడును అతని సంతతివారును
అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున
సగము సాయంకాలమున సగము నితయ్మైన
నైవేదయ్ ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో
పదియవవంతు. 21 పెనముమీద నూనెతో దాని
కాలచ్వలెను; దాని కాలిచ్నతరువాత దాని
తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్భాగములను
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను.
22 అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా
అభిషేకము పొందిన యాజకుడు ఆలాగుననే
అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన
నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు దహింపవలెను.
23 యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము
నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని
తినవలదు.

24 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 25 --నీవు అహరోనుకును అతని
సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము --
పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా,
నీవు దహనబలిరూపమైన పశువులను వధించుచోట
పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను యెహోవా
సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతి పరిశుదధ్ము.
26 పాపపరిహారారథ్బలిగా దాని నరిప్ంచిన
యాజకుడు దాని తినవలెను;
పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ ఆవరణములో దాని తినవలెను.
27 దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు
పర్తిషిఠ్తమగును. దాని రకత్ములోనిది
కొంచెమైనను వసత్ర్ముమీద
పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద
పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని
పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 28 దాని
వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని
ఇతత్డిపాతర్లో వండినయెడల దాని తోమి
నీళల్తో తొలవవలెను. 29 యాజకులలో పర్తి
మగవాడు దాని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము.
30 మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే
పశువురకత్ములో కొంచెమైనను
అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము
చేయుటకై పర్తయ్కష్పు గుడారములోనికి
తేబడునో దాని తినవలదు, దానిని అగిన్లో
కాలిచ్వేయవలెను.

అపరాధపరిహారారథ్బలి
అతిపరిశుదధ్ము. దాని గూరిచ్న విధి
యేదనగా 2 దహనబలి పశువులను

వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలిరూపమైన
పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠముచుటుట్ దాని
రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 3 దానిలోనుండి
దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న
తోకను దాని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 4

రెండు మూతర్ గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్
కొర్వువ్ను మూతర్ గర్ంథులమీది

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి అదంతయు
అరిప్ంపవలెను. 5 యాజకుడు యెహోవాకు
హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను;
అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో
పర్తి మగవాడు దాని తినవలెను; 6 అది
అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దాని
తినవలెను. 7 పాపపరిహారారథ్బలిని
గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని
గూరిచ్గాని విధి యొకక్టే. ఆ
బలిదర్వయ్ము దానివలన పార్యశిచ్తత్ము
చేయు యాజకునిదగును. 8 ఒకడు తెచిచ్న
దహనబలిని ఏ యాజకుడు అరిప్ంచునో ఆ
యాజకుడు అరిప్ంచిన దహనబలిపశువుచరమ్ము
అతనిది; అది అతనిదగును. 9 పొయియ్మీద
వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని
పెనముమీదనేగాని కాలిచ్నది యావతుత్ను,
దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును.
10 అది నూనె కలిసినదేగాని పొడిదేగాని మీ
నైవేదయ్ములనిన్టిని అహరోను సంతతివారు
సమముగా పంచుకొనవలెను.

11 ఒకడు యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన
సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా 12 వాడు
కృతజఞ్తారప్ణముగా దాని నరిప్ంచునపుప్డు
తన కృతజఞ్తారప్ణరూపమైన బలిగాక నూనెతో
కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండివంటలను,
నూనె పూసినవియు పొంగనివియునైన పలచని
అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న
గోధుమపిండి వంటలను అరిప్ంపవలెను. 13 ఆ
పిండివంటలేకాక సమాధానబలిరూపమైన
కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో పులిసిన
రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 14

మరియు ఆ అరప్ణములలో పర్తి దానిలోనుండి
ఒకదాని యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా
అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలిపశురకత్మును
పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 15

సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు
కృతజఞ్తాబలిపశువును అరిప్ంచు దినమే దాని
మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు
మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 16 అతడు
అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని
సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని అయినయెడల అతడు
దాని నరిప్ంచునాడే తినవలెను. 17 మిగిలినది
మరునాడు తినవచుచ్ను; మూడవనాడు ఆ
బలిపశువుమాంసములో మిగిలినదాని అగిన్లో
కాలిచ్ వేయవలెను. 18 ఒకడు తన
సమాధానబలిపశువుమాంసములో కొంచెమైనను
మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు;
అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా
ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన
దోషశికష్ను భరిం చును. 19 అపవితర్మైన
దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు;
అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను;
మాంసమువిషయమైతే పవితుర్లందరు
మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 20 ఒకడు తనకు
అపవితర్త కలిగియుండగా యెహోవాకు
అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువుమాంసములో
కొంచెమైనను తినినపకష్మున వాడు
పర్జలలోనుండకుండ మరణశికష్నొందును. 21

ఎవడు మనుషుయ్ల అపవితర్తనేగాని అపవితర్
మైన జంతువునేగాని యే అపవితర్మైన
వసుత్వునేగాని తాకి యెహోవాకు అరిప్ంచు
సమాధానబలిపశువుమాంసమును తినునో వాడు
పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.

లేవీయకాండము 6:18
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8
22 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు

సెలవిచెచ్ను 23 --నీవు ఇశార్యేలీయులతో
ఇటల్నుము-- ఎదుద్దేగాని గొరెర్దేగాని
మేకదేగాని దేని కొర్వువ్ను మీరు తిన కూడదు.
24 చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను చీలిచ్న దాని
కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను వినియోగపరచవచుచ్ను
గాని దాని నేమాతర్ మును తినకూడదు. 25

ఏలయనగా మనుషుయ్లు యెహోవాకు హోమముగా
అరిప్ంచు జంతువులలో దేని కొర్వువ్ నైనను
తినినవాడు తన పర్జలలోనుండి
కొటిట్వేయబడును. 26 మరియు పకిష్దేగాని
జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ
నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 27 ఎవడు
రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి
కొటిట్వేయబడును.

28 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 29 --నీవు ఇశార్యేలీయులతో
ఇటల్నుము-- ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి
దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు ఆ
దర్వయ్ములలోనుండి తాను అరిప్ంచునది
యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. 30 అతడు తన
చేతులలోనే యెహోవాకు
హోమదర్వయ్ములను, అనగా బోరమీది
కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని
అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని
అలాల్డించుటకు బోరతో దాని తేవలెను. 31

యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను
దహింపవలెను గాని, బోర అహరోనుకును అతని
సంతతివారికిని చెందును. 32

సమాధానబలిపశువులలోనుండి
పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి కుడి
జబబ్నియయ్వలెను. 33 అహరోను
సంతతివారిలో ఎవడు సమాధానబలియగు
పశువురకత్మును కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో
కుడిజబబ్ వానిదగును. 34 ఏలయనగా
ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి
సమాధానబలి దర్వయ్ములలోనుండి
అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన
జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన
కటట్డచొపుప్న యాజకుడైన అహరోనుకును
అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. 35 వారు
తనకు యాజకులగునటుల్ యెహోవా వారిని చేర
దీసిన దినమందు యెహోవాకు అరిప్ంచు
హోమదర్వయ్ ములలోనుండినది అభిషేక
మునుబటిట్ అహరోనుకును అభి
షేకమునుబటిట్యే అతని సంతతివారికిని
కలిగెను. 36 వీటిని ఇశార్యేలీ యులు
వారికియయ్వలెనని యెహోవా వారిని
అభిషేకించిన దినమున వారి తరతరములకు
నితయ్మైన కటట్ డగా నియమించెను. 37 ఇది
దహనబలినిగూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు
నైవేదయ్మును గూరిచ్యు
పాపపరిహారారథ్బలినిగూరిచ్యు
అపరాధపరిహారారథ్బలినిగూరిచ్యు
పర్తిషిఠ్తారప్ణమునుగూరిచ్యు
సమాధానబలినిగూరిచ్యు చేయబడిన విధి.
ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు అరప్ణములను
తీసికొని రావలెనని సీనాయి అరణయ్ములో
ఆయన ఆజాఞ్పించిన దినమున యెహోవా
సీనాయి కొండమీద మోషేకు ఆలాగుననే
ఆజాఞ్పించెను.

మరియు యెహోవా -- 2 నీవు అహరోనును
అతని కుమారులను వారి వసత్ర్ములను
అభిషేకతైలమును

పాపపరిహారారథ్బలిరూపమైన కోడెను రెండు
పొటేట్ళల్ను గంపెడు పొంగని
భకష్య్ములను తీసికొని 3 పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు
సరవ్సమాజమును సమకూరుచ్మనగా 4 యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను.
సమాజము పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునొదద్కు కూడిరాగా 5 మోషే సమాజ
ముతోచేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన
కారయ్ము ఇదే అనెను. 6 అపుప్డు మోషే
అహరోనును అతని కుమారులను దగెగ్రకు
తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము
చేయించెను. 7 తరువాత అతడు అతనికి
చొకాక్యిని తొడిగి అతనికి దటీట్ని కటిట్
నిలువుటంగీని తొడిగి అతనికి ఏఫోదును తొడిగి
ఏఫోదుయొకక్ విచితర్మైన నడికటుట్ను
అతనికి కటిట్ దానివలన అతనికి ఏఫోదును
బిగించి అతనికి పతకము వేసి 8 ఆ పతకములో
ఊరీము తుమీమ్మను వాటిని ఉంచి 9 అతని
తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ పాగామీదను అతని
నొసట పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును
కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించెను. 10 మరియు మోషే
అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమును
దానిలోనునన్ సమసత్మును అభిషేకించి వాటిని
పర్తిషిఠ్ంచెను. 11 అతడు దానిలో కొంచెము
ఏడుమారులు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి,
బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని
గంగాళమును దాని పీటను పర్తిషిఠ్ంచుటకై
వాటిని అభిషేకించెను. 12 మరియు అతడు
అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద
పోసి అతని పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని
అభిషేకించెను. 13 అపుప్డతడు అహరోను
కుమారులను దగెగ్రకు తీసికొని వచిచ్ వారికి
చొకాక్యిలను తొడిగి వారికి దటీట్లను
కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను పెటెట్ను. 14

ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను.
అపుప్డతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను
తీసికొని వచెచ్ను. అహరోనును అతని
కుమారులును పాపపరిహారారథ్బలిరూపమైన ఆ
కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 15 దాని
వధించిన తరు వాత మోషే దాని రకత్మును తీసి
బలిపీఠపు కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని
చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహా రము చేసి
దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము
చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి
దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 16 మోషే
ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని
కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్ గర్ంథులను
వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద
దహించెను. 17 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును
దాని మాంసమును దాని పేడను పాలెమునకు అవతల
అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. 18 తరువాత అతడు
దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొని
వచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును ఆ
పొటేట్లి తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 19

అపుప్డు మోషే దాని వధించి బలిపీఠముచుటుట్
దాని రకత్మును పోర్కిష్ంచెను. 20 అతడు ఆ
పొటేట్లుయొకక్ అవయవములను విడతీసి దాని
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తలను అవయవములను కొర్వువ్ను దహించెను. 21

అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో
కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు బలిపీఠముమీద
దహించెను. యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల
దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 22

అతడు రెండవ పొటేట్లును, అనగా ఈ
పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును తీసికొనిరాగా
అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లి
తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 23 మోషే దాని
వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి,
అహరోను కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి
బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి
బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని చమిరెను. 24

మోషే అహరోను కుమారులను దగెగ్రకు
తీసికొనివచిచ్ వారి కుడిచెవుల కొనలమీదను
వారి కుడిచేతుల బొటట్నవేర్లిమీదను వారి
కుడికాళల్ బొటట్నవేర్లిమీదను ఆ
రకత్ములో కొంచెము చమిరెను. మరియు మోషే
బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును
పోర్కిష్ంచెను 25 తరువాత అతడు దాని
కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను
ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని
కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్ గర్ంథులను
వాటి కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను తీసి 26

యెహోవా సనిన్ధిని గంపెడు పులియని
భకష్య్ములలోనుండి పులియని యొక
పిండివంటను నూనెగలదై పొడిచిన యొక
భకష్య్మును ఒక పలచని అపప్డమును తీసి, ఆ
కొర్వువ్మీదను ఆ కుడి జబబ్మీదను వాటిని
ఉంచి 27 అహరోను చేతులమీదను అతని కుమారుల
చేతులమీదను వాటనిన్టిని ఉంచి,
అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా
సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డించెను. 28 అపుప్డు
మోషే వారి చేతులమీదనుండి వాటిని తీసి బలి
పీఠముమీదనునన్ దహనబలి దర్వయ్ముమీద
వాటిని దహించెను. అవి యింపైన సువాసనగల
పర్తిషాఠ్రప్ణలు. 29 అది యెహోవాకు
హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి
అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా
సనిన్ధిని దానిని అలాల్డించెను.
పర్తిషాఠ్రప్ణరూపమైన పొటేట్లిలో అది
మోషే వంతు. అటుల్ యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించెను. 30 మరియు మోషే అభిషేక
తైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో
కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని
వసత్ర్ములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని
కుమారుల వసత్ర్ములమీదను దాని
పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్ర్ములను
అతని కుమారులను అతని కుమారుల వసత్ర్ములను
పర్తిషిఠ్ంచెను. 31 అపుప్డు మోషే
అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను --
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్ దావ్రము
నొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని
కుమారులును తినవలెనని నేను
ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని,
పర్తిషిఠ్తదర్వయ్ములు గల గంపలోని
భకష్య్ములను తినవలెను. 32 ఆ మాంసములోను
భకష్య్ములోను మిగిలినది అగిన్చేత
కాలిచ్వేయవలెను. 33 మీ పర్తిషఠ్దినములు
తీరువరకు ఏడు దినములు పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నుండి
బయలువెళల్కూడదు; ఏడు దినములు మోషే మీ

విషయములో ఆ పర్తిషఠ్ను చేయుచుండును. 34

మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై
అతడు నేడు చేసినటుల్ చేయవలెనని యెహోవా
ఆజాఞ్పించెను. 35 మీరు చావకుండునటుల్ మీరు
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునొదద్ ఏడు దినములవరకు
రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని
ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ కలిగెను. 36

యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించినవనిన్
అహరోనును అతని కుమారులును చేసిరి.

ఎనిమిదవదినమున మోషే అహరోనును
అతని కుమారులను ఇశార్యేలీయుల
పెదద్లను పిలిపించి 2 అహరోనుతో

ఇటల్నెను--నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా
నిరోద్షమైన యొక కోడెదూడను, దహనబలిగా
నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా
సనిన్ధికి తీసికొని రముమ్. 3 మరియు నీవు
ఇశార్యేలీయులను చూచి--మీరు యెహోవా
సనిన్ధిని బలినరిప్ంచునటుల్
పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన
మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన
యేడాది దూడను గొరెర్పిలల్ను 4

సమాధానబలిగా కోడెను పొటేట్లును నూనె
కలిపిన నైవేదయ్మును తీసికొని రండి; నేడు
యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. 5

మోషే ఆజాఞ్పించినవాటిని వారు
పర్తయ్కష్పు గుడారము నెదుటికి తీసికొని
వచిచ్రి. సమాజమంతయు దగెగ్రకు వచిచ్
యెహోవా సనిన్ధిని నిలువగా 6 మోషే--మీరు
చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించినది ఇదే;
అటుల్ చేయుడి. అపుప్డు యెహోవా మహిమ
మీకు కనబడుననెను. 7 మరియు మోషే
అహరోనుతో ఇటల్నెను--నీవు బలిపీఠము
నొదద్కు వెళిల్ పాపపరిహారారథ్బలిని
దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్ మును
పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి
పర్జలకొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా
ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. 8 కాబటిట్
అహరోను బలిపీఠము దగెగ్రకు వెళిల్ తనకొరకు
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను. 9

అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును
అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ రకత్ములో తన
వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని
చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును పోసెను.
10 దాని కొర్వువ్ను మూతర్ గర్ంథులను
కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద దహించెను.
అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 11

దాని మాంసమును చరమ్మును పాలెము వెలపట
అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 12 అపుప్డతడు
దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు
అతనికి దాని రకత్ము నపప్గింపగా అతడు
బలిపీఠముచుటుట్ దాని పోర్కిష్ంచెను. 13

మరియు వారు దహనబలిపశువుయొకక్ తలను
అవయవములను అతనికి అపప్గింపగా అతడు
బలిపీఠముమీద వాటిని దహించెను. 14 అతడు దాని
ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి
బలిపీఠముమీదనునన్ దహనబలి దర్వయ్ముపైని
దహించెను. 15 అతడు పర్జల అరప్ణమును
తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు
పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని
వధించి మొదటిదానివలె దీనిని
పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచెను. 16
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11

అపుప్డతడు దహనబలిపశువును తీసికొని విధి
చొపుప్న దాని నరిప్ంచెను. 17 అపుప్డతడు
నైవేదయ్మును తెచిచ్ దానిలోనుండి చేరెడు
తీసి పార్తఃకాలమందు చేసిన దహనబలిగాక
బలిపీఠముమీద తీసిన దానిని దహించెను. 18

మరియు మోషే పర్జలు అరిప్ంచు
సమాధానబలిరూపమైన కోడెదూడను
పొటేట్లును వధించెను. అహరోను కుమారులు
దాని రకత్మును అతనికి అపప్గింపగా అతడు
బలిపీఠము చుటుట్ దాని పోర్కిష్ంచెను. 19

మరియు వారు ఆ దూడ కొర్వువ్ను
మేకకొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను
ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను మూతర్
గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను అపప్గించిరి.
20 బోరలమీద కొర్వువ్ను ఉంచిరి. అతడు
బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహించెను. 21

బోరలను కుడి జబబ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో
అలాల్డించు అరప్ణ ముగా అహరోను
అలాల్డించెను అటుల్ యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించెను. 22 అపుప్డు అహరోను
పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని
సమాధానబలిని అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన
చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత
దిగివచెచ్ను. 23 మోషే అహరోనులు
పర్తయ్కష్పు గుడారములోనికి పోయి
వెలుపలికి వచిచ్ పర్జలను దీవింపగా యెహోవా
మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 24 యెహోవా
సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము
మీదనునన్ దహనబలిదర్వయ్మును కొర్వువ్ను
కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దాని చూచి
ఉతాస్హధవ్నిచేసి సాగిలపడిరి.

అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు
తమ తమ ధూపారుత్లను తీసికొని
వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద

ధూపదర్వయ్మువేసి, యెహోవా
తమకాజాఞ్పింపని వేరొక అనాయ్గిన్ని ఆయన
సనిన్ధికి తేగా 2 యెహోవా సనిన్ధినుండి
అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు
యెహోవా సనిన్ధిని మృతి బొందిరి. 3

అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను--ఇది
యెహోవా చెపిప్న మాట--నాయొదద్నుండు
వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును;
పర్జలందరియెదుట ననున్ మహిమపరచుకొందును;
4 అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను
పినతండిర్యైన ఉజీజ్యేలు కుమారులైన
మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి--మీరు
సమీపించి పరిశుదధ్ సథ్లము నెదుటనుండి
పాలెము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను
మోసికొని పోవుడని వారితో చెపెప్ను. 5

మోషే చెపిప్నటుల్ వారు సమీపించి
చొకాక్యిలను తీయకయే పాలెము వెలుపలికి
వారిని మోసికొని పోయిరి. 6 అపుప్డు మోషే
అహరోనును అతని కుమారులైన ఎలాజారు
ఈతామారును వారిని చూచి--మీరు
చావకుండునటుల్ను యెహోవా ఈ
సరవ్సమాజముమీద ఆగర్హపడకుండునటుల్ను,
మీరు తల విరియబోసికొనకూడదు; బటట్లను
చింపుకొనకూడదు కాని, యెహోవా వారిని
కాలిచ్నందుకు మీ సహోదరులైన
ఇశార్యేలీయుల యింటివారందరు ఏడవవచుచ్ను.
7 యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది
గనుక మీరు చావకుండునటుల్ మీరు
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్

దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను.
వారు మోషే చెపిప్న మాట చొపుప్న చేసిరి.

8 మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను--
మీరు పర్తయ్కష్పు గుడారములోకి
వచుచ్నపుప్డు మీరు చావకుండునటుల్ నీవును నీ
కుమారులును దార్కాష్రసమునేగాని
మదయ్మునేగాని తార్గకూడదు. 10 మీరు
పర్తిషిఠ్ంపబడినదానిని లౌకికమైనదానిని,
అపవితర్మైనదానిని పవితర్మైనదానిని
వేరుచేయుటకును, 11 యెహోవా మోషేచేత
ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్
విధులను మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ
తరతరములకు నితయ్మైనకటట్డ.

12 అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన
అతని కుమారులైన ఎలాజారు ఈతామారులతోను
ఇటల్ నెను-- మీరు యెహోవా
హోమదర్వయ్ములలో మిగిలిన నైవేదయ్మును
తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగెగ్ర
తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా
హోమదర్వయ్ములో నుండి అది నీకును నీ
కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 13 కావున
మీరు పరిశుదధ్ సథ్లములో దాని తినవలెను;
నేను అటిట్ ఆజఞ్ను పొందితిని. 14 మరియు
అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను
మీరు, అనగా నీవును నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ
కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను.
ఏలయనగా అవి ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు
సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును
నియమింపబడిన వంతులు. 15

హోమదర్వయ్రూపమైన కొర్వువ్నుగాక
యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడినదానిగా
దానిని అలాల్డించునటుల్ పర్తిషిఠ్తమైన
జబబ్ను అలాల్డించు బోరను తీసికొని
రావలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అవి
నీకును నీ కుమారులకును చెందును. అటుల్
యెహోవా ఆజాఞ్పించెను.

16 అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు
మేకను కనుగొనవలెనని జాగర్తత్గా
వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు
అహరోను కుమారులలో మిగిలిన ఎలాజారు
ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 17 --మీరు
పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ
పాపపరిహారారథ్బలిపశువును ఏల తినలేదు? అది
అతిపరిశుదధ్ముగదా. సమాజముయొకక్
దోషశికష్ను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై
ఆయన దానిని మీకిచెచ్నుగదా. 18 ఇదిగో దాని
రకత్మును పరిశుదధ్సథ్లము లోకి
తేవలెనుగదా. నేను ఆజాఞ్పించినటుల్
నిశచ్యముగా పరిశుదధ్సథ్లములో దాని
తినవలెనని చెపెప్ను. 19 అందుకు అహరోను
మోషేను చూచి -- ఇదిగో నేడు
పాపపరిహారారథ్బలిపశువును
దహనబలిదర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి
వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను.
నేను పాపపరిహారారథ్మైన బలిదర్వయ్మును
నేడు తినినయెడల అది యెహోవాదృషిట్కి
మంచిదగునా అనెను. 20 మోషే ఆ మాట విని
ఒపుప్కొనెను.

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 2 --మీరు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి--

భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను మీరు ఈ
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జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 3 జంతువులలో
ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని
తినవచుచ్ను గాని 4 నెమరువేయువాటిలోను
రెండు డెకక్లుగలవాటిలోను వీటిని తినకూడదు,
ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు
డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 5

పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి
రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు
అపవితర్ము. 6 కుందేలు నెమరువేయును గాని
దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు
అపవితర్ము. 7 పంది విడిగానుండు రెండు
డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు గనుక అది
మీకు అపవితర్ము. 8 వాటి మాంసమును మీరు
తినకూడదు; వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు;
అవి మీకు అపవితర్ములు.

9 జలచరములనిన్టిలో వీటిని తినవచుచ్ను;
సముదర్ములోనేమి, నదులలోనేమి, యే
నీళల్లోనేమి, వేటికి రెకక్లు పొలుసులు
ఉండునో వాటిని తినవచుచ్ను. 10

సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్
జలచరములలోను సమసత్ జలజంతువులలోను
వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు
మీకు హేయములు; 11 అవి మీకు హేయములుగానే
ఉండవలెను. వాటి మాంసమును తినకూడదు, వాటి
కళేబరములను హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. 12

నీళల్లో దేనికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో
అది మీకు హేయము.

13 పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా
ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ ఇవి
హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్బోరువ, 14

కొరమీను, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన
గదద్, 15 పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి,
కపిరిగాడు, కోగిలె, పర్తివిధమైన డేగ, 18

పైగిడికంటె, చెరువుకాకి, గుడల్గూబ, హంస,
గూడబాతు, నలల్బోరువ, 19 సంకుబుడి కొంగ,
పర్తివిధమైన కొంగ, కుకుడుగువవ్, గబిబ్లము.

20 రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు
చరములనిన్యు మీకు హేయములు. 21 అయితే
నాలుగుకాళల్తో చరించుచు నేల
గంతులువేయుటకు కాళల్మీద తొడలుగల
పురుగులనిన్ తినవచుచ్ను. 22 నేతమిడతగాని
చినన్మిడతగాని ఆకుమిడతగాని మిడతలలో
పర్తివిధమైనది తినవచుచ్ను. 23

నాలుగుకాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు
హేయములు. 24 వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు
వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 25 వాటి
కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన
పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 26 రెండు
డెకక్లుగల జంతువులనిన్టిలో విడిగా చీలిన
డెకక్లు లేకయు, నెమరువేయకయు నుండునవి
మీకు అపవితర్ములు, వాటి కళేబరములను
ముటిట్న పర్తివాడు అపవితుర్డగును. 27

నాలుగు కాళల్తో నడుచు సమసత్ జీవరాసులలో
ఏవి అరకాలితో నడుచునో అవనిన్యు
అపవితర్ములు; వాటి కళేబరములను ముటిట్న
పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును;
28 వాటి కళేబరమును మోసిన పర్తివాడు తన
బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు
అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి.

29 నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు
అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ముంగిసు,

చినన్పందికొకుక్, పర్తివిధమైన బలిల్, 30

ఊసరవెలిల్, నేలమొసలి, తొండ, సరటము,
అడవియెలుక. 31 పార్కువాటిలో ఇవి మీకు
అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని
ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు
అపవితుర్డగును. 32 వాటిలో చచిచ్నదాని
కళేబరము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును.
అది దారుపాతర్యేగాని బటట్యేగాని
చరమ్మేగాని సంచియేగాని పనిచేయు
ఉపకరణము ఏదియుగాని అయినయెడల దానిని
నీళల్లో వేయవలెను. అది సాయంకాలమువరకు
అపవితర్మైయుండును; తరువాత అది
పవితర్మగును. 33 వీటిలో ఏదైనను
మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు
అపవితర్మగును; మీరు దాని పగుల గొటట్వలెను.
34 తినదగిన ఆహార మంతటిలో దేనిమీద ఆ
నీళుళ్ పడునో అది అపవితర్మగును. అటిట్
పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును
అపవితర్ము. 35 వాటి కళేబరములలో కొంచెము
దేనిమీద పడునో అది అపవితర్మగును. అది
పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని
పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి
మీకు అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 36 అయితే
విసాత్రమైన నీళుల్గల ఊటలోగాని
గుంటలోగాని కళేబరము పడినను ఆ నీళుల్
అపవితర్ములు కావు గాని కళేబరమునకు తగిలినది
అపవితర్మగును. 37 వాటి కళేబరములలో
కొంచెము వితుత్కటుట్ వితత్నములమీద
పడినను అవి అపవితర్ములు కావు గాని 38 ఆ
వితత్నములమీద నీళుల్ పోసిన తరువాత
కళేబరములో కొంచెము వాటిమీద పడినయెడల
అవి మీకు అపవితర్ములగును.

39 మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను
చచిచ్నయెడల దాని కళేబరమును ముటుట్వాడు
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 40 దాని
కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు
ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును.
దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు
ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును.

41 నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు
హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 42 నేలమీద
పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో
చరించుదానినైనను నాలుగుకాళల్తో
చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్ గలదానినైనను
మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 43 పార్కు
జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను మీరు
హేయపరచుకొనకూడదు; వాటివలన
అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త
కలుగజేసికొనకూడదు. 44 నేను మీ దేవుడనైన
యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరు
పరిశుదుధ్లై యుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు
పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు
జీవరాసులలో దేనివలనను మిముమ్ను మీరు
అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 45 నేను మీకు
దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి
మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను
పరిశుదుధ్డను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లు
కావలెను.

46 అపవితర్మైనదానికిని
పవితర్మైనదానికిని తినదగిన జంతువులకును
తినదగని జంతువులకును విభజన చేయునటుల్ 47

జంతువులనుగూరిచ్యు, పకుష్లనుగూరిచ్యు,
జలచరములైన సమసత్ జీవులనుగూరిచ్యు,
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నేలమీద పార్కు సమసత్ జీవులనుగూరిచ్యు
చేసిన విధి యిదే అని చెపుప్మనెను.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్ను 2 --నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము--ఒక

సీత్ర్ గరభ్వతియై మగపిలల్ను కనినయెడల
ఆమె యేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను.
ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు దినముల
లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 3

ఎనిమిదవ దినమున బిడడ్కు సునన్తి
చేయింపవలెను. 4 ఆమె తన రకత్శుదిధ్కొరకు
ముపప్ది మూడు దినములుండి తన రకత్శుదిధ్
దినములు సంపూరణ్మగువరకు ఆమె
పరిశుదధ్మైన దేనినైనను ముటట్కూడదు,
పరిశుదధ్ సథ్లములో పర్వేశింపకూడదు. 5

ఆమె ఆడుపిలల్ను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా
ఉండునపప్టివలె రెండు వారములు పురిటాలై
ఉండవలెను. ఆమె తన రకత్శుదిధ్కొరకు అరువది
యారు దినములు కడగా ఉండవలెను. 6

కుమారునికొరకేగాని కుమారెత్కొరకేగాని
ఆమె శుదిధ్దినములు సంపూరిత్యైన తరువాత
ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొరెర్పిలల్ను,
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక పావురపు
పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను
పర్తయ్కష్పు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు
యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 7 అతడు
యెహోవా సనిన్ధిని దాని నరిప్ంచి
ఆమెనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా
ఆమె రకత్సార్వవిషయమై ఆమె
పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని
ఆడుపిలల్నుగాని కనిన సీత్ర్నిగూరిచ్న విధి.
8 ఆమె గొరెర్పిలల్ను తేజాలని పకష్మున
ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు
పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని,
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని తీసికొని
రావలెను. యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త
కలుగును.

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 2 -- ఒకని
దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్ గాని

నిగనిగలాడు మచచ్గాని యుండి వాని
దేహచరమ్మందు కుషుఠ్పొడవంటిది
కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను
నొదద్కైనను యాజకులైన అతని కుమారులలో
ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొని రావలెను. 3

ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ
పొడను చూడగా ఆ పొడయందలి వెండుర్కలు
తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని
దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా కనబడినయెడలను
అది కుషుఠ్పొడ. యాజకుడు వాని చూచి
అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 4 నిగనిగలాడు
మచచ్ చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని
దేహచరమ్మందు తెలల్గా కనబడినయెడలను,
దాని వెండుర్కలు తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ
యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ పొడగలవానిని కడగా
ఉంచవలెను. 5 ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని
చూడవలెను. ఆ పొడ చరమ్మందు వాయ్పింపక
అటేల్ ఉండినయెడల, యాజకుడు మరి యేడు
దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను. 6 ఏడవనాడు
యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను.
అపుప్డు ఆ పొడ చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే
తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని

పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది పకేక్;
వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 7

అయితే వాడు తన శుదిధ్విషయము యాజకునికి
కనబడిన తరువాత ఆ పకుక్ చరమ్మందు
విసాత్రముగా వాయ్పించిన పకష్మున వాడు
రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. 8 అపుప్డు
ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించిన పకష్మున
యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని
నిరణ్యింపవలెను.

9 కుషుఠ్పొడ యొకనికి కలిగినయెడల
యాజకుని యొదద్కు వాని తీసికొని రావలెను.
10 యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు
చరమ్మందు కనబడినయెడలను, అది వెండుర్క
లను తెలల్బారినయెడలను, వాపులో పచిచ్
మాంసము కనబడినయెడలను, 11 అది వాని
దేహచరమ్మందు పాతదైన కుషఠ్ము గనుక
యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని
నిరణ్యింపవలెను, వానిని కడగా ఉంచకూడదు;
వాడు అపవితుర్డు. 12 కుషఠ్ము చరమ్మందు
విసాత్రముగా పుటిట్నపుప్డు యాజకుడు
చూచినంతవరకు ఆ పొడగలవాని తలమొదలుకొని
పాదములవరకు కుషఠ్ము వాని చరమ్మంతయు
వాయ్పించి యుండినయెడల 13 యాజకుడు
వానిని చూడవలెను; ఆ కుషఠ్ము వాని దేహమంతట
వాయ్పించినయెడల ఆ పొడగలవాడు
పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. వాని
ఒళల్ంతయు తెలల్బారెను; వాడు పవితుర్డు.
14 అయితే వాని యొంట పచిచ్మాంసము కనబడు
దినమునవాడు అపవితుర్డు. 15 యాజకుడు ఆ
పచిచ్మాంసమును చూచి వాడు అపవితుర్డని
నిరణ్యింపవలెను. ఆ పచిచ్మాంసము
అపవితర్మే; అది కుషఠ్ము. 16 అయితే ఆ
పచిచ్మాంసము ఆరి తెలల్బారినయెడల వాడు
యాజకునియొదద్కు రావలెను; 17 యాజకుడు
వాని చూడగా ఆ పొడ తెలల్బారినయెడల
యాజకుడు ఆ పొడ పవితర్మని
నిరణ్యింపవలెను; వాడు పవితుర్డు.

18 ఒకని దేహచరమ్మందు పుండు పుటిట్
మానిన తరువాత 19 ఆ పుండుండినచోటను
తెలల్ని వాపైనను తెలుపుతోకూడిన
యెరుపురంగుగల పొడగాని నిగనిగలాడు తెలల్ని
పొడగాని పుటిట్నయెడల, యాజకునికి దాని
కనుపరచవలెను. 20 యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు
అతని చూపుకు అది చరమ్ముకంటె పలల్ముగా
కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు
తెలల్బారియుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు
అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ
పుంటివలన పుటిట్న కుషుఠ్పొడ. 21 యాజకుడు
దాని చూచినపుప్డు దానిలో తెలల్ని
వెండుర్కలు లేకపోయినయెడలను, అది చరమ్ము
కంటె పలల్ముకాక కొంచెము నయముగా కన
బడినయెడలను, యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని
పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 22 అది
చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల
యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని
నిరణ్యింపవలెను; అది కుషుఠ్పొడ. 23

నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటేల్
ఉండినయెడల అది దదుద్రు; యాజకుడు వాడు
పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను.

24 దదుద్రు కలిగిన దేహచరమ్మందు ఆ వాత
యెరెర్గానేగాని తెలల్గానేగాని
నిగనిగలాడు తెలల్ని మచచ్గానేగాని
యుండినయెడల యాజకుడు దాని చూడవలెను. 25
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నిగనిగలాడు ఆ మచచ్లోని వెండుర్కలు
తెలల్బారినయెడలను, అది చరమ్ముకంటె
పలల్ముగా కనబడినయెడలను, అది ఆ వాతవలన
పుటిట్న కుషుఠ్పొడ; యాజకుడు వాడు
అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్ము.
26 యాజకుడు దాని చూచునపుప్డు అది
నిగనిగలాడు మచచ్లో తెలల్ని వెండుర్కలు
లేకయేగాని చరమ్ముకంటె పలల్ముగా
నుండకయేగాని కొంత నయముగా
కనబడినపకష్మున, యాజకుడు ఏడు దినములు
వానిని కడగా ఉంచవలెను. 27 ఏడవనాడు యాజకుడు
వాని చూచినపుప్డు అది చరమ్మందు
విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు
అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది
కుషఠ్మే. 28 అయితే నిగనిగలాడు మచచ్
చరమ్మందు వాయ్పింపక ఆ చోటనేయుండి
కొంచెము నయముగా కనబడినపకష్మున, అది వాత
వాపే; వాడు పవితుర్డని యాజకుడు
నిరణ్యింపవలెను; అది వాతపు మంటయే.

29 పురుషునికైనను సీత్ర్కైనను తలయందేమి
గడడ్మందేమి పొడ పుటిట్నయెడల, యాజకుడు
ఆ పొడను చూడగా 30 అది చరమ్ముకంటే
పలల్ముగాను సనన్మైన పచచ్వెండుర్కలు
కలదిగాను కనబడినయెడల, వాడు అపవితుర్డని
యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది బొబబ్,
తలమీదనేమి గడడ్ముమీదనేమి పుటిట్న
కుషఠ్ము. 31 యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన పొడను
చూచినపుప్డు అది చరమ్ముకంటె
పలల్ముకానియెడలను, దానిలో
నలల్వెండుర్కలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ
బొబబ్యిన పొడగలవానిని ఏడు దినములు
పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 32 ఏడవనాడు
యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను. ఆ బొబబ్
వాయ్పింపక యుండినయెడలను, దానిలో
పచచ్వెండుర్కలు లేనియెడలను,
చరమ్ముకంటె పలల్ముకానియెడలను, 33 వాడు
కౌష్రము చేసికొనవలెను గాని ఆ బొబబ్
కౌష్రము చేయకూడదు. యాజకుడు
బొబబ్గలవానిని మరి యేడు దినములు
పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 34 ఏడవనాడు
యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు
బొబబ్ వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె
పలల్ముకాక యుండినపకష్మున, యాజకుడు వాడు
పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన
బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 35 వాడు
పవితుర్డని నిరణ్యించిన తరువాత బొబబ్
విసాత్రముగా వాయ్పించిన యెడల యాజకుడు
వాని చూడవలెను, 36 అపుప్డు ఆ మాద
వాయ్పించియుండినయెడల యాజకుడు పచచ్
వెండుర్కలను వెదకనకక్రలేదు; వాడు
అపవితుర్డు. 37 అయితే నిలిచిన ఆ మాదలో
నలల్వెండుర్కలు పుటిట్న పకష్మందు ఆ మాద
బాగుపడెను; వాడు పవితుర్డు; యాజకుడు వాడు
పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను.

38 మరియు పురుషుని దేహపుచరమ్మందేమి
సీత్ర్ దేహపు చరమ్మందేమి నిగనిగలాడు
మచచ్లు, అనగా నిగనిగలాడు తెలల్నిమచచ్లు
పుటిట్నయెడల 39 యాజకుడు వానిని
చూడవలెను; వారి దేహచరమ్మందు నిగనిగలాడు
మచచ్లు వాడియుండినయెడల అది చరమ్మందు
పుటిట్న యొక పొకుక్; వాడు పవితుర్డు.

40 తలవెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్తలవాడు;
అయినను వాడు పవితుర్డు. 41 ముఖమువైపున

తలవెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ నొసటివాడు;
వాడు పవితుర్డు. 42 అయినను బటట్
తలయందేగాని బటట్ నొసటియందేగాని
యెరెర్రగానుండు తెలల్ని పొడ
పుటిట్నయెడల, అది వాని బటట్ తలయందైనను
బటట్ నొసటియందైనను పుటిట్న కుషఠ్ము. 43

యాజకుడు వాని చూడవలెను. కుషఠ్ము
దేహచరమ్మందు కనబడునటుల్ ఆ పొడ వాపు
చూపునకు వాని బటట్ తలయందైనను వాని బటట్
నొసటియందైనను ఎరెర్రగానుండు తెలల్ని
పొడయైనయెడల 44 వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు
అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా
అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము
వాని తలలోనునన్ది.

45 ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్ర్ములను
చింపివేయవలెను; వాడు తల
విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని
కపుప్కొని-- అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని
బిగెగ్రగా పలుకవలెను. 46 ఆ పొడ వానికి కలిగిన
దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును;
వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే
నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాలెమునకు
వెలుపల ఉండవలెను.

47 మరియు కుషుఠ్పొడ వసత్ర్మందు
కనబడునపుప్డు అది గొరెర్వెండుర్కల
బటట్యందేమి నారబటట్యందేమి 48

నారతోనేగాని వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన
పడుగునందేమి పేకయందేమి తోలునందేమి
తోలుతోచేయబడు ఏయొక వసుత్వునందేమి
పుటిట్ 49 ఆ పొడ ఆ బటట్యందేమి ఆ
తోలునందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో
చేయబడిన వసుత్వునందేమి
పచచ్దాళుగానేగాని యెరర్దాళుగానేగాని
కనబడినయెడల, అది కుషుఠ్పొడ; యాజకునికి
దాని కనుపరచవలెను. 50 యాజకుడు ఆ పొడను
చూచి పొడగలవాటిని ఏడు దినములు
పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 51 ఏడవనాడు అతడు
ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్ర్మందు,
అనగా పడుగునందేగాని పేకయందేగాని
తోలునందేగాని తోలుతోచేసిన
వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ వాయ్పించినయెడల
అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 52

కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ
వసత్ర్మును నారతోనేమి వెండుర్కలతోనేమి
చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి
వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; అది
కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని
కాలిచ్వేయవలెను. 53 అయితే యాజకుడు
చూచినపుప్డు ఆ పొడ ఆ వసత్ర్మందు, అనగా
పడుగునందేమి పేకయందేమి తోలుతో చేసిన
మరి దేనియందేమి వాయ్పిం పకపోయినయెడల
54 యాజకుడు ఆ పొడగలదానిని ఉదుక
నాజాఞ్పించి మరి ఏడు దినములు దానిని విడిగా
ఉంచవలెను. 55 ఆ పొడగలదానిని ఉదికిన తరువాత
యాజకుడు దానిని చూడవలెను. ఆ పొడ
మారకపోయినను వాయ్పిం పకపోయినను అది
అపవితర్ము. అగిన్తో దానిని
కాలిచ్వేయవలెను. అది లోవైపునగాని
పైవైపునగాని పుటిట్నను కొరుకుడు కుషఠ్ముగా
ఉండును. 56 యాజకుడు దానిని చూచినపుప్డు
వసత్ర్ము ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ
వాడియుండినయెడల, అది ఆవసత్ర్ములో
ఉండినను తోలులో ఉండినను పడుగులో ఉండినను
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పేకలో ఉండినను యాజకుడు వాటిని
చింపివేయవలెను. 57 అటుతరువాత అది ఆ
వసత్ర్మందేగాని పడుగునందేగాని
పేకయందేగాని తోలుతోచేసిన దేనియందేగాని
కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ
దేనిలోనునన్దో దానిని అగిన్తో
కాలిచ్వేయవలెను. 58 ఏ వసత్ర్మునేగాని
పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన
దేనినేగాని ఉదికినతరువాత ఆ పొడ వదిలిన
పకష్మందు, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 59

అపుప్డు అది పవితర్మగును. బొచుచ్
బటట్యందేగాని నారబటట్యందేగాని
పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలు
వసుత్వులయందేగాని యుండు
కుషుఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని
అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి
యిదే.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 --కుషఠ్రోగి
పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున

వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా,
యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొని రావలెను.
3 యాజకుడు పాలెము వెలుపలికి పోవలెను.
యాజకుడు వానిని చూచినపుప్డు కుషుఠ్పొడ
బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 4

యాజకుడు పవితర్త పొందగోరువానికొరకు
సజీవమైన రెండు పవితర్ పకుష్లను దేవదారు
కరర్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును
తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 5 అపుప్డు
యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ
పకుష్లలో ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 6

సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కరర్ను
రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తీసికొని
పారు నీటి పైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని
సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 7 కుషుఠ్విషయములో
పవితర్త పొందగోరు వాని మీద ఏడుమారులు
పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి
సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని
వదిలివేయవలెను. 8 అపుప్డు పవితర్త
పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన
రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో
సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు
పాలెములోనికి వచిచ్ తన గుడారము వెలుపట
ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 9 ఏడవనాడు తన
రోమమంతటిని తన తలను తన గడడ్మును తన
కనుబొమలను కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన
రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు
ఉదుకుకొని యొడలు నీళల్తో కడుగుకొని
పవితుర్డగును. 10 ఎనిమిదవనాడు వాడు
నిరోద్షమైన రెండు మగ గొరెర్పిలల్లను
నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొరెర్పిలల్ను
నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు
పదియవవంతుల గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు
నూనెను తీసికొనిరావలెను. 11 పవితర్పరచు
యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని
వాటితో పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి
తీసికొనిరావలెను. 12 అపుప్డు యాజకుడు ఒక
మగ గొరెర్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను
తీసికొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని
దగెగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా
యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని
అలాల్డింపవలెను. 13 అతడు

పాపపరిహారారథ్బలిపశువును దహన బలిపశువును
వధించు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ
గొరెర్పిలల్ను వధింపవలెను.
పాపపరిహారారథ్మైనదానివలె
అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును;
అది అతిపరిశుదధ్ము. 14 అపుప్డు యాజకుడు
అపరాధపరిహారారథ్మైనదానిరకత్ ములో
కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని
కుడిచెవి కొనమీదను, వాని
కుడిచేతిబొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి
బొటనవేర్లిమీదను, దాని చమరవలెను. 15

మరియు యాజకుడు అరధ్సేరు నూనెలో
కొంచెము తీసి తన యెడమ అరచేతిలో
పోసికొనవలెను. 16 అపుప్డు యాజకుడు తన
యెడమ అరచేతిలోనునన్ నూనెలో తన
కుడిచేతివేర్లు ముంచి యెహోవా సనిన్ధిని
ఏడుమారులు తన వేర్లితో ఆ నూనెలో
కొంచెము పోర్కిష్ంపవలెను. 17 యాజకుడు తన
అరచేతిలోనునన్ కొదువ నూనెలో కొంచెము
తీసికొని పవితర్త పొందగోరు వాని కుడిచెవి
కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను,
వాని కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్
అపరాధపరిహారారథ్బలిపశువుయొకక్
రకత్ముమీద చమరవలెను. 18 అపుప్డు యాజకుడు
తన అరచేతిలోనునన్ కొదువ నూనెను పవితర్త
పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్
యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 19 అపుప్డు
యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి
అపవితర్త పోగొటుట్కొని పవితర్త
పొందగోరువాని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు
దహనబలిపశువును వధింపవలెను. 20 యాజకుడు
దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును
బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు
వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా
వాడు పవితుర్డగును.

21 వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు
తేజాలని పకష్మున తన నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు
అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక
గొరెర్పిలల్ను నైవేదయ్ముగా తూములో
పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక
అరధ్సేరు నూనెను 22 వారికి దొరకగల రెండు
తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు
పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా
ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని తీసికొని
రావలెను. 23 వాడు పవితర్త పొంది
ఆచారచరయ్యొకక్ యెనిమిదవనాడు
యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు
యాజకునియొదద్కు వాటిని తీసికొని రావలెను.
24 యాజకుడు అపరాధ పరిహారారథ్బలియగు
గొరెర్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని
అలాల్డించు అరప్ణముగా యెహోవా
సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 25 అపుప్
డతడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు
గొరెర్పిలల్ను వధింపవలెను. యాజకుడు ఆ
అపరాధపరిహారారథ్బలిపశువుయొకక్
రకత్ములో కొంచెము తీసికొని, పవితర్త
పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని
కుడిచేతి బొటన వేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి
బొటనవేర్లిమీదను దానిని చమరవలెను. 26
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మరియు యాజకుడు ఆ నూనెలో కొంచెము తన
యెడమ అరచేతిలో పోసికొని 27 తన
యెడమచేతిలో నునన్ ఆ నూనెలో కొంచెము తన
కుడివేర్లితో యెహోవా సనిన్ధిని
ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 28 మరియు
యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ నూనెలో
కొంచెము పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి
కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను,
వాని కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను ఆ
అపరాధపరిహారారథ్బలిపశువుయొకక్
రకత్మునన్చోటను వేయవలెను. 29 యాజకుని
అరచేతిలో నునన్ కొదువ నూనెను అతడు
పవితర్త పొందగోరువానికి యెహోవా
సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము కలుగజేయుటకు
వాని తలమీద పోయవలెను. 30 అపుప్డు వానికి
దొరకగల ఆ తెలల్గువవ్లలోనేగాని
పావురపుపిలల్లలోనేగాని ఒకదాని
నరిప్ంపవలెను. 31 తన నైవేదయ్ముగాక
వాటిలో తనకు దొరకగల పాపపరిహారారథ్బలిగా
ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని అరిప్ంపవలెను.
అటుల్ యాజ కుడు పవితర్త పొందగోరువాని
నిమితత్ము యెహోవా సనిన్ధిని
పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 32

కుషుఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త
పొందతగినవాటిని సంపాదింపలేనియెడల వాని
విషయమైన విధి యిదే.

33 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 34 -- నేను
సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు
మీరు వచిచ్నతరువాత, మీ సావ్సథ్య్మైన
దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషుఠ్పొడ
కలుగజేసినయెడల 35 ఆ యింటి యజమానుడు
యాజకునియొదద్కు వచిచ్--నా యింటిలో
కుషుఠ్పొడవంటిది నాకు కనబడెనని అతనికి
తెలియచెపప్వలెను. 36 అపుప్డు ఆ యింట
నునన్ది యావతుత్ను అపవితర్ము
కాకుండునటుల్, యాజకుడు ఆ కుషుఠ్పొడను
చూచుటకు రాకమునుపు అతడు ఆ యిలుల్
వటిట్దిగాచేయ నాజాఞ్పింపవలెను. ఆ
తరువాత యాజకుడు ఆ యిలుల్ చూచుటకై
లోపలికి వెళల్వలెను. 37 అతడు పొడను
చూచినపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలలో పచచ్
దాళుగానైనను ఎరర్దాళుగానైన ఉండు
పలల్ములు గలదై గోడకంటె పలల్ముగా ఉండిన
యెడల 38 యాజకుడు ఆ యింటనుండి
యింటివాకిటికి బయలువెళిల్ ఆ యిలుల్ ఏడు
దినములు మూసియుంచవలెను. 39 ఏడవనాడు
యాజకుడు తిరిగి వచిచ్ దానిని చూడవలెను.
అపుప్డు ఆ పొడ యింటి గోడలయందు
వాయ్పించినదైనయెడల 40 యాజకుని
సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి
ఊరివెలుపటనునన్ అపవితర్సథ్లమున
పారవేయవలెను. 41 అపుప్డతడు ఆ
యింటిలోపటను చుటుట్ గోడలను
గీయింపవలెను. వారు గీసిన పెలల్లను
ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి
42 వేరురాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా
చేరప్వలెను. అతడు వేరు అడుసును తెపిప్ంచి ఆ
యింటిగోడకు పూయింపవలెను. 43 అతడు ఆ
రాళల్ను ఊడదీయించి యిలుల్ గీయించి దానికి
అడుసును పూయించిన తరువాత ఆ పొడ తిరిగి ఆ
యింట బయలు పడినయెడల యాజకుడు వచిచ్
దాని చూడవలెను. 44 అపుప్డు ఆ పొడ ఆ యింట

వాయ్పించినయెడల అది ఆ యింటిలో కొరుకుడు
కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 45 కాబటిట్ అతడు
ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కరర్లను
సునన్మంతటిని పడగొటిట్ంచి
ఊరివెలుపటనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని
మోయించి పారబోయింపవలెను. 46 మరియు ఆ
యిలుల్ పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో
పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు
అపవితుర్డగును. 47 ఆ యింట పండుకొనువాడు తన
బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ యింట
భోజనముచేయువాడు తన బటట్లు
ఉదుకుకొనవలెను. 48 యాజకుడు వచిచ్ లోపల
పర్వేశించి చూచునపుప్డు ఆ యింటికి అడుసు
వేసిన తరువాత ఆ పొడ యింటిలో వాయ్పింపక
పోయినయెడల, పొడ బాగుపడెను గనుక ఆ
యిలుల్ పవితర్మని యాజకుడు
నిరణ్యింపవలెను. 49 ఆ యింటికొరకు
పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచుటకు అతడు
రెండు పకుష్లను దేవదారు కరర్ను రకత్వరణ్పు
నూలును హిసోస్పును తీసికొని 50 పారు
నీటిపైన మంటి పాతర్లో ఆ పకుష్లలో
ఒకదానిని వధించి 51 ఆ దేవదారు కరర్ను
హిసోస్పును రకత్వరణ్పు నూలును సజీవమైన
పకిష్ని తీసికొని వధింపబడిన పకిష్
రకత్ములోను పారు నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ
యింటిమీద ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 52

అటుల్ ఆ పకిష్ రకత్ముతోను ఆ పారు
నీటితోను సజీవమైన పకిష్తోను దేవదారు
కరర్తోను హిసోస్పుతోను రకత్వరణ్పు
నూలుతోను ఆ యింటి విషయములో
పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను. 53

అపుప్డు సజీవమైన పకిష్ని ఊరివెలుపల నెగర
విడువవలెను. అటుల్ అతడు ఆ యింటికి
పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అది పవితర్మగును.

54 పర్తివిధమైన కుషుఠ్పొడనుగూరిచ్యు,
బొబబ్నుగూరిచ్యు 55

వసత్ర్కుషఠ్మునుగూరిచ్యు,
వసత్ర్మునకైనను ఇంటికైనను కలుగు
కుషఠ్మునుగూరిచ్యు, 56 వాపునుగూరిచ్యు,
పకుక్నుగూరిచ్యు, నిగనిగలాడు
మచచ్నుగూరిచ్యు, 57 ఒకడు ఎపుప్డు
అపవితుర్డగునో, యెపుప్డు పవితుర్డగునో
తెలియజేయుటకు ఇది కుషఠ్మును గూరిచ్న విధి.

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 2 -- మీరు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి -- ఒకని

దేహమందు సార్వమునన్యెడల ఆ
సార్వమువలన వాడు అపవితుర్డగును. 3 వాని
సార్వము కారినను కారకపోయినను ఆ
దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు అపవితుర్డగును. ఆ
సార్వముగలవాడు పండుకొను పర్తి పరుపు
అపవితర్ము; 4 వాడు కూరుచ్ండు పర్తి
వసుత్వు అపవితర్ము. 5 వాని పరుపును
ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని
నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు
అపవితుర్డై యుండును. 6 అటిట్వాడు
దేనిమీద కూరుచ్ండునో దానిమీద
కూరుచ్ండువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని
నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు
అపవితుర్డై యుండును. 7 సార్వముగల వాని
దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు
ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 8
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సార్వముగలవాడు పవితుర్నిమీద
ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు
ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 9

సార్వముగలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము
అపవితర్ము. 10 వాని కిర్ందనుండిన యే
వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.
వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని
నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలము వరకు
అపవితుర్డై యుండును. 11 సార్వముగలవాడు
నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని
ముటుట్నో వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని
సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై
యుండును. 12 సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన
మంటి పాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి
దారుపాతర్ను నీళల్తో తొలవవలెను. 13

సార్వముగలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త
పొందునపుప్డు, తన పవితర్త విషయమై యేడు
దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకు
కొని పారు నీటితో ఒడలును కడుగుకొని
పవితుర్డగును. 14 ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్
గువవ్లనైనను రెండు పావురపు పిలల్లనైనను
తీసికొని పర్తయ్కష్పు గుడారము యొకక్
దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా
సనిన్ధిని వాటిని యాజకుని కపప్గింపవలెను.
15 యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని
పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని
దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు
వాని సార్వము విషయములో యెహోవా
సనిన్ధిని వాని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను.

16 ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు
సరావ్ంగ సాన్నము చేసికొని
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 17 ఏ
బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను
వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ బటట్యు ఆ తోలును
నీళల్తో ఉదుకబడి సాయంకాలమువరకు
అపవితర్మై యుండును. 18

వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సీత్ర్ పురుషులు
శయనించినయెడల వారిదద్రు నీళల్తో
సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై
యుందురు.

19 సీత్ర్ దేహమందుండు సార్వము
రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు దినములు
కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 20 ఆమె
కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో
అది అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద
కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 21 ఆమె
పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు
ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 22

ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ం డునో దాని ముటుట్
పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో
సాన్నము చేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై
యుండును. 23 అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె
కూరుచ్ండిన దానిమీదనైనను ఉండినయెడల
దానిని ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు
అపవితుర్డై యుండును. 24 ఒకడు ఆమెతో
శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి
తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్

డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము
అపవితర్ము.

25 ఒక సీత్ర్ కడగా ఉండుకాలమునకు ముందుగా
ఆమె రకత్సార్వము ఇంక అనేకదినములు
సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత
సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త ఆమె కడగానుండు
దినములలోవలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు
ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 26 ఆమె
సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి
మంచము ఆమె కడగానునన్పప్టి మంచమువలె
ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది
ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి అపవితర్తవలె
అపవితర్మగును. 27 వాటిని ముటుట్
పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు
ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి
సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 28

ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల
ఆమె యేడుదినములు లెకిక్ంచు కొని అవి తీరిన
తరువాత పవితుర్రాలగును. 29 ఎనిమిదవనాడు
ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు
పావురపు పిలల్లనైనను పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు
యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 30 యాజకుడు
ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని
దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు
ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని
ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము
చేయవలెను.

31 ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా
నివాస సథ్లమును అపవితర్పరచునపుప్డు వారు
తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి
అపవితర్త కలుగకుండ మీరు వారిని కాపాడవలెను.

32 సార్వముగలవానిగూరిచ్యు,
వీరయ్సఖ్లనమువలని
అపవితర్తగలవానిగూరిచ్యు, కడగానునన్
బలహీనురాలినిగూరిచ్యు, 33 సార్వముగల
సీత్ర్ పురుషులను గూరిచ్యు,
అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు
విధింపబడినది ఇదే.

అహరోను ఇదద్రు కుమారులు యెహోవా
సనిన్ధికి సమీపించి చనిపోయిన
తరువాత యెహోవా మోషేతో

మాటలాడి ఇటల్నెను 2 నేను కరుణాపీఠము మీద
మేఘ ములో కనబడుదును గనుక నీ సహోదరుడైన
అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసము
మీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్
అడడ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని
అతనితో చెపుప్ము. 3 అతడు
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను
దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో
పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. 4 అతడు
పర్తిషిఠ్త మైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన
మానమునకు సనన్ నార లాగులు తొడుగుకొని,
సనన్నార దటిట్కటుట్కొని సనన్నారపాగా
పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్వసత్ర్
ములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని
వాటిని వేసికొనవలెను. 5 మరియు అతడు
ఇశార్యేలీయుల సమా జము నొదద్నుండి
పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను
దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొని
రావలెను. 6 అహరోను తన కొరకు
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి
తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును
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పార్యశిచ్తత్ము చేసి 7 ఆ రెండు
మేకపిలల్లను తీసికొని వచిచ్, పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా
సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. 8 అపుప్డు
అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని,
విడిచిపెటేట్ మేక1 పేరట ఒక చీటిని ఆ రెండు
మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. 9 ఏ
మేకమీద యెహోవాపేరట చీటి పడునో, ఆ
మేకను అహరోను తీసికొని వచిచ్
పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. 10 ఏ
మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో
దానివలన పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్,
దానిని1 అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్ టకై
యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే
ఉంచ వలెను. 11 అపుప్డు అహరోను
పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొని
వచిచ్ తన నిమితత్మును తన యింటివారి
నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవ
లెను. తరువాత అతడు తనకొరకు తానరిప్ంచు
పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 12

యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి
ధూపారెత్డు నిపుప్లను, తన పిడికెళల్తో
పరిమళధూపచూరణ్మును తీసికొని
అడడ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను
చావకుండునటుల్ 13 ఆ ధూపము మేఘము వలె
శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును కముమ్టకు,
యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూప
దర్వయ్మును వేయవలెను. 14 అపుప్డతడు ఆ
కోడెరకత్ములో కొంచెము తీసికొని
తూరుప్పర్కక్ను కరుణాపీఠముమీద తన
వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట
తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము
ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 15 అపుప్డతడు
పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు
మేకను వధించి అడడ్ తెరలోపలికి దాని
రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడెరకత్ ముతో
చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి,
కరుణాపీఠము మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని
పోర్కిష్ంపవలెను. 16 అటుల్ అతడు
ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములను
బటిట్యు, అనగా వారి అపవితర్తను బటిట్యు,
వారి అతి కర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్
సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను.
పర్తయ్కష్పు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుట
వలన వారి అపవితర్తను బటిట్ అది అపవితర్
మగుచుండును గనుక అతడు దానికి
పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 17

పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము
చేయుటకు అతడు లోపలికి పోవు నపుప్డు అతడు
తన నిమితత్మును తన యింటి వారి
నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్
సమాజము నిమితత్మును
పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ
మనుషుయ్డును పర్తయ్కష్పు గుడారములో
ఉండరాదు. 18 మరియు అతడు యెహోవా
సనిన్ధినునన్ బలిపీఠము నొదద్కు పోయి
దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు
ఆ కోడెరకత్ములో కొంచెమును ఆ
మేకరకత్ములో కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు
కొముమ్లమీద చమిరి 19 యేడుమారులు తన
వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద
పోర్కిష్ంచి దాని పవితర్ పరచి ఇశార్యేలీ
యుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని

పరిశుదధ్పరచవలెను. 20 అతడు
పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్కష్పు
గుడారమునకును బలిపీఠమునకును
పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ
సజీవమైన మేకను దగగ్రకు తీసికొని రావలెను.
21 అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద
తన రెండు చేతులు ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల
పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు
వారి అతికర్మములనిన్యు దానిమీద
ఒపుప్కొని, ఆ మేకతలమీద వాటిని మోపి, తగిన
మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని
పంపవలెను. 22 ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని
ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. అతడు
అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్ వలెను.
23 అపుప్డు అహరోను పర్తయ్కష్పు గుడారము
లోనికి వచిచ్, తాను పరిశుదధ్సథ్లములోనికి
వెళిల్నపుప్డు తాను వేసికొనిన నారబటట్లను
తీసి అకక్డ వాటిని ఉంచి 24 పరిశుదధ్
సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని
బటట్లు తిరిగి ధరించుకొని బయటికి వచిచ్
తనకొరకు దహన బలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని
అరిప్ంచి, తన నిమితత్మును పర్జల
నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను
25 పాప పరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్
కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద దహింపవలెను 26

విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు
ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము కడుగుకొని
తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 27

పరిశుదధ్సథ్లములో పార్య శిచ్తత్ము
చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని లోపలికి
తేబడెనో పాపపరిహారారథ్ బలియగు ఆ
కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి
తీసికొని పోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి
మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో
కాలిచ్వేయ వలెను. 28 వాటిని
కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకు కొని
నీళల్తో దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెము
లోనికి రావలెను. 29 ఇది మీకు నితయ్మైన
కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు
పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవ నాడు ఏ
పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచు
కొనవలెను. 30 ఏలయనగా మీరు యెహోవా
సనిన్ధిని మీ సమసత్ పాపములనుండి
పవితుర్లగునటుల్ ఆ దినమున మిముమ్
పవితర్పరచు నటుల్ మీ నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెను. 31 అది మీకు
మహా విశార్ంతి దినము. మిముమ్ను మీరు
దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది నితయ్మైన కటట్డ.
32 ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై
అభి షేకముపొంది తనున్
పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు
పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని
నారవసత్ర్ములైన పర్తిషిఠ్త
వసత్ర్ములను ధరించుకొనవలెను. 33 మరియు
అతడు అతి పరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును
పర్తయ్కష్పు గుడార మునకును బలిపీఠమునకును
పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు
యాజకుల నిమితత్మును సమాజము నిమితత్
మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 34

సంవతస్రమునకు ఒకసారి ఇశార్యేలీయుల
సమసత్ పాపములనుబటిట్ వారి నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు ఇది మీకు

లేవీయకాండము 16:7
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నితయ్మైన కటట్డ. యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్ను. 2 నీవు అహరోనుతోను
అతని కుమారులతోను

ఇశార్యేలీయులందరితోను
ఈలాగుచెపుప్ముఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన
మాట 3 ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలో
యెహోవా మందిరము ఎదుట యెహో వాకు
అరప్ణము అరిప్ంచుటకు పూనుకొను వాడు అది
ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని 4

పర్తయ్కష్పు గుడా రముయొకక్
దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక పాళె
ములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను
ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలో నుండి
కొటిట్వేయబడును; 5 వాడు రకత్మును
ఒలికించిన వాడు; ఇశార్యేలీయులు బయట
వధించుచునన్ బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక
యెహోవా పేరట యాజకునియొదద్కు
పర్తయ్కష్పు గుడా రముయొకక్
దావ్రమునకే తీసికొని వచిచ్ సమాధాన బలిగా
అరిప్ంచునటుల్ ఆ మనుషుయ్డు జనులలోనుండి
కొటిట్ వేయబడవలెను. 6 యెహోవాకు ఇంపైన
సువాసన గలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్కష్పు
గుడార ముయొకక్ దావ్రము నొదద్నునన్
యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును
పోర్కిష్ంచి వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను.
7 వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న
దయయ్ముల పేరట వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ
బలిపశువులను వధింప రాదు. ఇది వారి తర తరములకు
వారికి నితయ్మైన కటట్డ. 8 మరియు నీవు
వారితో ఇటల్నుముఇశార్యేలీయుల
కుటుంబములలోగాని మీలో నివసించు పరదేశులలో
గాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను
9 యెహోవాకు అరిప్ంప నుదేద్శముగలవాడై
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునొదద్కు తీసికొని రానియెడల ఆ
మనుషుయ్డు జనులలోనుండి
కొటిట్వేయబడును. 10 మరియు
ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో
నివసించు పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్
మునుతినినను రకత్ము తినువానికి నేను
విముఖుడనై జను లలోనుండి వాని
కొటిట్వేయుదును. 11 రకత్ము దేహమునకు
పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము
చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని
మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్
పార్ణమునుబటిట్ పార్యశిచ్తత్ము
చేయును. 12 కాబటిట్ మీలో ఎవడును రకత్ము
తినకూడదనియు, మీలో నివసించు ఏ పరదేశియు
రకత్ము తినకూడదనియు నేను
ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 13

మరియు ఇశార్యేలీయులలోనేగాని మీలో నివ
సించు పరదేశులలోనేగాని ఒకడు తినదగిన
మృగమునైనను పకిష్నైనను వేటాడి
పటిట్నయెడల వాడు దాని రకత్మును ఒలికించి
మంటితో కపప్వలెను; ఏలయనగా అది సమసత్
దేహములకు పార్ణాధారము; 14 దానిరకత్ము
దాని పార్ణమున కాధారము. కాబటిట్ మీరు ఏ
దేహరకత్మును తినకూడదు. వాటి రకత్ము సరవ్
దేహములకు పార్ణా ధారము; దానిని తిను
పర్తివాడు మరణశికష్ నొందునని నేను
ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 15

మరియు కళే బరమునైనను చీలచ్బడిన దానినైనను
తిను పర్తివాడు దేశ మందు పుటిట్నవాడేమి
పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని
నీళల్తో దేహమును కడుగుకొని సాయం
కాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత
పవితుర్డగును. 16 అయితే వాడు వాటిని
ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును కడుగుకొనకయు
ఉండినయెడల వాడు తన దోషశికష్ను భరించును.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్ను 2 నేను మీ దేవుడనైన
యెహోవానని నీవు

ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 3 మీరు
నివసించిన ఐగుపుత్ దేశాచారముల చొపుప్న
మీరు చేయకూడదు; నేను మిముమ్ను
రపిప్ంచుచునన్ కనాను దేశాచారములచొపుప్న
మీరు చేయకూడదు; వారి కటట్డలను బటిట్
నడవకూడదు. 4 మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా
కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు వాటిని
ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను.
5 మీరు నాకటట్డలను నా విధు లను
ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు వాటివలన
బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 6 మీలో ఎవరును
తమ రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దన మును
తీయుటకు వారిని సమీపింపకూడదు; నేను
యెహోవాను. 7 నీ తండిర్కి
మానాచాఛ్దనముగా నునన్ నీ తలిల్
మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్;
ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 8 నీ
తండిర్ భారయ్ మానాచాఛ్దనమును
తీయకూడదు; అది నీ తండిర్దే. 9 నీ సహోదరి
మానాచాఛ్దనమును, అనగా ఇంటిలో పుటిట్న
దేమి వెలుపట పుటిట్నదేమి నీ తండిర్
కుమారెత్యొకక్ యైనను నీ తలిల్
కుమారెత్యొకక్యైనను మానాచాఛ్దనమును
తీయకూడదు. 10 నీ కుమారుని కుమారెత్
మానాచాఛ్దనము నైనను కుమారెత్ కుమారెత్
మానాచాఛ్దనమునైనను తీయ కూడదు; అది నీది.
11 నీ తండిర్వలన పుటిట్న నీ తండిర్ భారయ్
కుమారెత్ నీ సహోదరి; ఆమె
మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. 12 నీ తండిర్
సహోదరి మానాచాఛ్దన మును తీయకూడదు. ఆమె
నీ తండిర్ రకత్సంబంధి. 13 నీ తలిల్ సహోదరి
మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్
రకత్సంబంధి. 14 నీ తండిర్ సహోదరుని
మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు, అనగా అతని
భారయ్ను సమీపింపకూడదు; ఆమె నీ పినతలిల్.
15 నీ కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు;
ఆమె నీ కుమారుని భారయ్, ఆమె
మానాచాఛ్దనమును తీయ కూడదు. 16 నీ
సహోదరుని భారయ్మానాచాఛ్దనమును
తీయకూడదు; అది నీ సహోదరుని మానము. 17 ఒక
సీత్ర్ మానాచాఛ్దనమును ఆమె కుమారెత్
మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె కుమారుని
కుమారెత్ మానాచాఛ్దనము నైనను ఆమె
కుమారెత్ కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను
తీయుటకు వారిని చేరుచ్కొనకూడదు; వారు ఆమె
రకత్సంబంధులు; అది దుషాక్మపర్వరత్న. 18 నీ
భారయ్ బర్దికి యుండగా ఆమెను పీడించుటకు
ఆమె సహోదరి మానా చాఛ్దనమును తీయుటకు
ఈమెను ఆమెతో పెండిల్చేసి కొనకూడదు. 19

అపవితర్తవలన సీత్ర్ కడగా ఉండు నపుప్డు
ఆమె మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఆమెను
సమీపింపకూడదు. 20 నీ పొరుగువాని
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భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి
ఆమెవలన అపవితర్త కలుగజేసికొన కూడదు. 21

నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమునుమోలెకు
నిమితత్ము అగిన్గుండమును దాటనీయ కూడదు;
నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను
యెహోవాను. 22 సీత్ర్ శయనమువలె
పురుషశయనము కూడదు; అది హేయము. 23 ఏ
జంతువు నందును నీ సఖ్లనముచేసి దాని వలన
అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. జంతువు
సీత్ర్ని పొందునటుల్ ఆమె దాని యెదుట
నిలువరాదు, అది విపరీతము. 24 వీటిలో
దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొన కూడదు.
నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్
జనములు వా టనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 25 ఆ
దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద
దాని దోష శికష్ను మోపుచునాన్ను. ఆ
దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్
వేయుచునన్ది. 26 కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె
ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన
పర్కారము మీ అపవితర్తను బటిట్ మిముమ్ను
వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు, 27

అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు
పరదేశియేగాని యీ హేయ కిర్యలనిన్టిలో
దేనిని చేయక, 28 యీ నా కటట్ డలను నా
విధులను ఆచరింపవలెను. 29 ఎవరు అటిట్ హేయ
కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు
పర్జలలొ నుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 30

కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు
అనుసరించిన ఆ హేయమైన ఆచారములలో
దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త
కలుగజేసికొన కుండునటుల్ నేను మీకు విధించిన
విధి ననుసరించి నడుచు కొనవలెను. నేను మీ
దేవుడనైన యెహోవాను.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్నుఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమాజముతో ఇటుల్ చెపుప్ము.

2 మీరు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. మీ
దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పరిశుదుధ్డనై
యునాన్ను. 3 మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన
తండిర్కి భయపడవలెను. నేను నియమించిన
విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ
దేవుడనైన యెహోవాను. 4 మీరు వయ్రథ్మైన
దేవతలతటుట్ తిరుగకూడదు. మీరు
పోతవిగర్హములను చేసికొనకూడదు. నేను మీ
దేవుడనైన యెహోవాను 5 మీరు యెహోవాకు
సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది అంగీ
కరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 6 మీరు
బలినరిప్ం చునాడైనను మరునాడైనను దాని
తినవలెను. మూడవ నాటివరకు మిగిలియునన్
దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయ వలెను. 7

మూడవనాడు దానిలో కొంచె మైనను
తినినయెడల అది హేయమగును; అది
అంగీకరింపబడదు. 8 దానిని తినువాడు తన
దోషశికష్ను భరించును. వాడు యెహోవాకు
పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు
పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయ బడును. 9 మీరు
మీ భూమి పంటను కోయునపుప్డు నీ పొలము
యొకక్ ఓరలను పూరిత్గా కోయకూడదు; నీ
కోతలో పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; నీ ఫలవృకష్ముల
తోట పరిగెను కూరుచ్కొనకూడదు; 10 నీ
ఫలవృకష్ముల తోటలో రాలిన పండల్ను
ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును వాటిని
విడిచిపెటట్వలెను; 11 నేను మీ దేవుడనైన

యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు,
బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు;
12 నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మా ణము
చేయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచ
కూడదు; నేను యెహోవాను. 13 నీ పొరుగువాని
హింసింప కూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలి
వాని కూలి మరునాటి వరకు నీయొదద్
ఉంచుకొనకూడదు; 14 చెవిటివాని తిటట్ కూడదు,
గుర్డిడ్వానియెదుట అడడ్మువేయకూడదు; నీ
దేవునికి భయపడవలెను, నేను యెహోవాను. 15

అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని
పకష్ పాతము చేయకూడదు, గొపప్వాడని
అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ
పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 16 నీ
పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి
తిరుగకూడదు, నీ సహోదరునికి పార్ణ హానిచేయ
చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 17 నీ
హృదయములో నీ సహోదరుని మీద
పగపటట్కూడదు, నీ పొరుగువాని పాపము నీ
మీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని
గదిద్ంపవలెను. 18 కీడుకు పర్తికీడు
చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచు కొనక
నినున్వలె నీ పొరుగు వానిని పేర్మింపవలెను;
నేను యెహోవాను. 19 మీరు నాకటట్డలను
ఆచరింప వలెను; నీ జంతువులను ఇతర
జాతిజంతువులను కలియ నీయకూడదు; నీ పొలములో
వేరు వేరు జాతుల వితత్న ములు చలల్కూడదు;
బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ వేసి
కొనకూడదు. 20 ఒకనికి పర్ధానము చేయబడిన
దాసి, వెలయిచిచ్ విమోచింపబడకుండగానేమి
ఊరక విడిపింప బడకుండగానేమి ఒకడు దానితో
శయనించి వీరయ్సఖ్లనము చేసినయెడల వారిని
శికిష్ంపవలెను. అది విడిపింపబడలేదు గనుక
వారికి మరణశికష్ విధింపకూడదు. 21 అతడు
అపరాధ పరిహారారధ్బలిని, అనగా
అపరాధపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లును
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు
యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 22

అపుప్డు యాజ కుడు అతడు చేసిన
పాపమునుబటిట్ పాపపరిహారారథ్బలియగు
పొటేట్లువలన యెహోవా సనిన్ధిని అతని
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను.
దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై అతనికి
కష్మాపణ కలుగును. 23 మీరు ఆ దేశమునకు వచిచ్
ఆహారమునకై నానా విధములైన చెటల్ను
నాటినపుప్డు వాటి పండల్ను అపవితర్ముగా
ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుక్వగా
ఉండునటుల్ అవి మూడు సంవతస్రములవరకు మీకు
అపవితర్ముగా ఉండవలెను, వాటిని తిన కూడదు.
24 నాలుగవ సంవతస్రమున వాటి ఫలము లనిన్యు
యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన సుత్తియాగ
దర్వయ్ములగును; అయిదవ సంవతస్రమున వాటి
ఫలములను తినవచుచ్ను; 25 నేను మీ దేవుడనైన
యెహోవాను. 26 రకత్ము కూడినదేదియు
తినకూడదు, శకునములు చూడ కూడదు, మంతర్
యోగములు చేయకూడదు, 27 మీ నుదుటి
వెండుర్కలను గుండర్ముగా కతిత్రింపకూడదు,
నీ గడడ్పు పర్కక్లను గొరగకూడదు, 28

చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహ మును
చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ దేహమునకు
పొడుచు కొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహో
వాను. 29 మీ దేశము వయ్భిచరింపకయు
దుషాక్మ పర్వరత్నతోనిండకయు ఉండునటుల్
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నీ కుమారెత్ వయ్భి చారిణియగుటకై ఆమెను
వేశయ్గా చేయకూడదు. 30 నేను నియమించిన
విశార్ంతి దినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా
పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను
యెహో వాను. 31 కరణ్పిశాచిగలవారి
దగగ్రకుపోకూడదు, సోదె గాండర్ను వెదకి
వారివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను
మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 32 తల నెరసినవాని
యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘన పరచి నీ
దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 33

మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధయ్
నివసించునపుప్డు వానిని బాధింపకూడదు, 34 మీ
మధయ్ నివసించు పరదేశిని మీలో
పుటిట్నవానివలె ఎంచవలెను, నినున్వలె
వానిని పేర్మింప వలెను, ఐగుపుత్దేశములో
మీరు పరదేశులై యుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన
యెహోవాను. 35 తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు
కొలతలోగాని తూనికెలోగాని
పరిమాణములోగాని మీరు అనాయ్యము
చేయకూడదు. 36 నాయ్యమైన తార్సులు
నాయ్యమైన గుండుల్ నాయ్యమైన తూము
నాయ్యమైన పడి మీకుండవలెను; నేను
ఐగుపుత్దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన
మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 37 కాగా మీరు నా
కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని
అనుసరించి నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్నునీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 2

ఇశార్ యేలీయులలోనేగాని ఇశార్యేలు
పర్జలలో నివసించు పరదేశులలోనేగాని యొకడు
ఏమాతర్మును తన సంతాన మును మోలెకుకు
ఇచిచ్నయెడల వానికి మరణ శికష్ విధింప
వలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని
కొటట్వలెను. 3 ఆ మనుషుయ్డు నా
పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా
పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన
సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను
వానికి విరోధినై పర్జ లలోనుండి వాని
కొటిట్వేతును. 4 మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన
సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా మీ దేశ
పర్జలు వాని చంపక, 5 చూచి చూడనటుల్ తమ
కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని
కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో
వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి
వయ్భిచారముచేయు వారినందరిని
పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 6 మరియు
కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదె గాండర్ తోను
వయ్భిచరించుటకు వారితటుట్ తిరుగువా
డెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి
వాని కొటిట్ వేతును. 7 కావున మిముమ్ను
మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదుధ్లై
యుండుడి; నేను మీ దేవుడనైన యెహో వాను. 8

మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింప
వలెను, నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు
యెహోవాను 9 ఎవడు తన తండిర్నైనను తన
తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశికష్
విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో
దూషించెను గనుక తన శికష్కు తానే కారకుడు. 10

పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా
తన పొరుగు వాని భారయ్తో
వయ్భిచరించినవానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని
మరణశికష్ విధింపవలెను. 11 తన తండిర్

భారయ్తో శయ నించిన వాడు తన తండిర్
మానాచాఛ్దనమునుతీసెను; వారిదద్రికిని
మరణశికష్ విధింపవలెను; తమ శికష్కు తామే
కారకులు. 12 ఒకడు తన కోడలితో
శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశికష్
విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు తపిప్రి; వారి
పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. 13 ఒకడు
సీత్ర్తో శయనించినటుట్ పురుషునితో
శయనించిన యెడల వారిదద్రు
హేయకిర్యనుచేసిరి గనుక వారికి మరణశికష్
విధింపవలెను; తమ శికష్కు తామే కారకులు. 14

ఒకడు సీత్ర్ని ఆమె తలిల్ని
పెండిల్చేసికొనినయెడల అది దుషాక్మ
పర్వరత్న. దుషాక్మపర్వరత్న మీ మధయ్
నుండ కుండ వానిని వారిని అగిన్తో
కాలచ్వలెను. 15 జంతుశయ నము చేయువానికి
మరణశికష్ విధింపవలెను; ఆ జంతువును
చంపవలెను. 16 సీత్ర్ తనున్ జంతువు
పొందునటుల్ దాని సమీపించినయెడల ఆ
సీత్ర్కిని ఆ జంతువునకును మరణమే విధి;
ఆమెను దానిని చంపవలెను; తమశికష్కు తామే
కారకులు. 17 ఒకడు తన సహోదరిని, అనగా తన
తండిర్ కుమారెత్నే గాని తన తలిల్
కుమారెత్నేగాని చేరుచ్కొని ఆమె
దిసమొలను వాడును వాని దిసమొలను ఆమెయు
చూచిన యెడల అది దురనురాగము. వారికిని తమ
జనులయెదుట మరణశికష్ విధింపవలెను. వాడు తన
సహోదరిని మానా చాఛ్దనమును తీసెను; తన
దోష శికష్ను తాను భరించును. 18 కడగానునన్
సీత్ర్తో శయనించి ఆమె మానాచాఛ్దన మును
తీసినవాడు ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును
తీసెను; ఆమె తన రకత్ ధారాచాఛ్దనమును
తీసివేసెను; వారి పర్జ లలోనుండి
వారిదద్రిని కొటిట్వేయవలెను. 19 నీ తలిల్
సహో దరి మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్
సహోదరి మానా చాఛ్దన మునేగాని తీయకూడదు;
తీసినవాడు తన రకత్ సంబంధియొకక్
మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారు తమ
దోషశికష్ను భరించెదరు. 20

పినతలిల్తోనేగాని పెతత్లిల్తోనే గాని
శయనించినవాడు తన తలిదండుర్ల సహోదరుల
మానాచాఛ్దనమును తీసెను, వారు తమ
పాపశికష్ను భరించెదరు; సంతానహీనులై
మరణమగుదురు. 21 ఒకడు తన సహోదరుని
భారయ్ను చేరుచ్కొనినయెడల అది హేయము.
వాడు తన సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును
తీసెను; వారు సంతానహీనులై యుందురు. 22

కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ
దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని
పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను
కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా
కటట్డలనిన్టిని నా విధు లనిన్టిని
అనుసరించి నడుచు కొనవలెను. 23 నేను మీ
యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల
ఆచారములను బటిట్ నడుచుకొనకూడదు. వారు
అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను
వారియందు అసహయ్ పడితిని. 24 నేను మీతో
చెపిప్న మాట యిదేమీరు వారి భూమిని
సావ్సథ్య్ ముగా పొందుదురు; అది, అనగా
పాలు తేనెలు పర్వ హించు ఆ దేశము, మీకు
సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ దాని
మీకిచెచ్దను. జనములలోనుండి మిముమ్ను
వేరుపర చిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే.
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25 కావున మీరు పవితర్ జంతువులకును అపవితర్
జంతువులకును పవితర్ పకుష్లకును అపవితర్
పకుష్లకును విభజన చేయవలెను.
అపవితర్మైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే
జంతువువల ననేగాని, యే పకిష్వలననేగాని, నేల
మీద పార్కు దేనివల ననేగాని మిముమ్ను మీరు
అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 26 మీరు నాకు
పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను
పరిశుదుధ్డను. మీరు నావారై యుండునటుల్
అనయ్ జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని.
27 పురుషునియందేమి సీత్ర్యందేమి
కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను ఉండినయెడల
వారికి మరణ శికష్ విధింప వలెను, వారిని
రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శికష్కు తామే
కారకులు.

మరియు యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను. 2 యాజకులగు అహరోను
కుమారులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవడును

తన పర్జలలో శవమును ముటుట్టవలన తనున్
అపవితర్పరచుకొనరాదు. అయితే తనకు సమీప
రకత్ సంబంధులు, అనగా తన తలిల్, తండిర్,
కుమారుడు, కుమారెత్, సహోదరుడు, 3 తనకు
సమీపముగానునన్ శుదధ్ సహోదరియగు
అవివాహిత కనయ్క, అను వీరియొకక్
శవమునుముటిట్ తనున్ అపవితర్పరచు
కొనవచుచ్ను. 4 అతడు తన పర్జలలో
యజమానుడు గనుక తనున్ అపవితర్పరచు కొని
సామానుయ్నిగా చేసికొనరాదు. 5 వారు తమ
తలలు బోడిచేసికొనరాదు. గడడ్పు పర్కక్లను
కౌష్రము చేసికొన రాదు, కతిత్తో దేహమును
కోసికొనరాదు. 6 వారు తమ దేవునికి
పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున
వారు తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు.
ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా
యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను
అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదుధ్లై
యుండవలెను. 7 వారు జార సీత్ర్నే గాని
భర్షుట్రాలినేగాని పెండిల్చేసికొనకూడదు.
పెనిమిటి విడనాడిన సీత్ర్ని పెండిల్
చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు తన
దేవునికి పర్తిషిఠ్తుడు. 8 అతడు నీ దేవునికి
ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని
పరిశుదధ్పరచ వలెను. మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు
యెహోవా అను నేను పరిశుదుధ్డను గనుక అతడు
మీ దృషిట్కి పరిశుదుధ్డు కావ లెను. 9 మరియు
యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్
అపవితర్పరచు కొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని
అపవితర్ పరచునది. అగిన్తో ఆమెను
దహింపవలెను. 10 పర్ధానయాజకుడగుటకై తన
సహోదరులలో ఎవరి తలమీద అభిషేకతైలము
పోయబడునో, యాజకవసత్ర్ములు
వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు
తన తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను
చింపుకొనరాదు; 11 అతడు శవముదగగ్రకు
పోరాదు; తన తండిర్ శవమువలననే గాని తన
తలిల్ శవమువలననే గాని తనున్
అపవితర్పరచుకొన రాదు. 12 దేవుని అభిషేక
తైలము అనెడు కిరీటముగా అతని మీద ఉండును
గనుక అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి
వెళల్రాదు; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును
అపవితర్పరచ రాదు; నేను యెహోవాను 13 అతడు
కనయ్కను పెండిల్చేసి కొనవలెను. 14

విధవరాలినైనను విడనాడబడినదానినైనను

భర్షుట్రాలినైనను, అనగా జారసీత్ర్నైనను
అటిట్వారిని పెండిల్చేసికొనక తన
పర్జలలోని కనయ్కనే పెండిల్ చేసికొన
వలెను. 15 యెహోవా అను నేను అతని పరి
శుదధ్పరచు వాడను గనుక అతడు తన పర్జలలో తన
సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో
చెపుప్ము. 16 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 17 నీవు అహరోనుతో
ఇటల్నుమునీ సంతతివారిలో ఒకనికి
కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి
ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 18

ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు
గుర్డిడ్వాడేగాని కుంటివాడేగాని
ముకిక్డివాడేగాని విపరీతమైన అవ యవముగల
వాడే గాని 19 కాలైనను చేయినైనను
విరిగినవాడే గాని 20 గూనివాడేగాని
గుజుజ్వాడేగాని కంటిలో పువువ్ గల వాడేగాని
గజిజ్గలవాడేగాని చిరుగుడుగలవాడేగాని
వృషణములు నలిగినవాడేగాని సమీపింపకూడదు. 21

యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల
యే మనుషుయ్డును యెహోవాకు
హోమదర్వయ్ములను అరిప్ం చుటకు
సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకముగలవాడు;
అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము
అరిప్ంచుటకు సమీపింప కూడదు. 22 అతి
పరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని,
తన దేవునికి అరిప్ంపబడు ఏ
ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 23

మెటుట్కు అతడు కళంకముగలవాడు గనుక
అడడ్తెరయెదుటికి చేరకూడదు; బలిపీఠమును
సమీ పింపకూడదు; 24 నా పరిశుదధ్సథ్లములను
అపవితర్పరచకూడదు; వారిని పరిశుదధ్పరచు
యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము.
అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని
కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను
చెపెప్ను.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 ఇశార్యేలీయులు
నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటి వలన

అహరోనును అతని కుమారులును నా పరిశుదధ్నామ
మును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ
పరిశుదధ్మైనవాటిని పర్తిషిఠ్తములుగా
ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను
యెహోవాను. 3 నీవు వారితో ఇటల్నుముమీ తర
తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో ఒకడు
అపవితర్త గలవాడై, ఇశార్యేలీయులు
యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు వాటిని
సమీపించినయెడల అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని
ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను
యెహోవాను. 4 అహరోను సంతానములో ఒకనికి
కుషఠ్యినను సార్వమై నను కలిగినయెడల
అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు
పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు.
శవమువలని అపవితర్తగల దేనినైనను
ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 5

అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక
అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన
మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అప
వితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు
అపవితుర్డగును. 6 అతడు నీళల్తో తన
దేహమును కడుగుకొను వరకు
పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినకూడదు. 7

సూరుయ్డు అసత్ మించినపుప్డు అతడు
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పవితుర్డగును; తరువాత అతడు
పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినవచుచ్ను, అవి
వానికి ఆహారమే గదా. 8 అతడు కళేబరమునైనను
చీలచ్ బడినదానినైనను తిని దానివలన
అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను యెహో వాను. 9

కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి,
దాని పాపభారమును మోసికొని దానివలన
చావకుండు నటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను
వారిని పరిశుదధ్ పరచు యెహోవాను. 10

అనుయ్డు పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు,
యాజకునియింట నివసించు అనుయ్డేగాని
జీతగాడేగాని పర్తిషిఠ్తమైనదానిని
తినకూడదు, 11 అయితే యాజకుడు
కర్యధనమిచిచ్ కొనినవాడును అతని యింట
పుటిట్నవాడును అతడు తిను ఆహారమును
తినవచుచ్ను. 12 యాజకుని కుమారెత్ అనుయ్ని
కియయ్బడినయెడల ఆమె పర్తిషిఠ్తమైన
వాటిలో పర్తిషాఠ్రప్ణమును తినకూడదు. 13

యాజకుని కుమారెత్లలో విధవరాలేకాని
విడనాడబడినదే కాని సంతానము లేనియెడల
ఆమె తన బాలయ్మందువలె తన తండిర్
యింటికి తిరిగి చేరి తన తండిర్ ఆహారమును
తినవచుచ్ను గాని అనుయ్డెవడును దాని
తినకూడదు. 14 ఒకడు పొరబాటున
పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ
పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి
దానితో యాజకునికియయ్వలెను. 15

ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని
తినుటవలన అపరాధమును భరింప కుండునటుల్
తాము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్
దర్వయ్ములను అపవితర్పరచకూడదు. 16 నేను
వాటిని పరి శుదధ్పరచు యెహోవానని
చెపుప్ము. 17 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 18 నీవు అహరోనుతోను
అతని కుమారులతోను ఇశార్
యేలీయులందరితోను ఇటుల్
చెపుప్ముఇశార్యేలీ యుల
యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో నివ
సించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు
దహన బలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను
మొర్కుక్ బళల్నైనను అరిప్ం చునొ 19 వాడు
అంగీకరింపబడినటుల్, గోవులలోనుండి యైనను
గొఱఱ్మేకలలో నుండియైనను దోషములేని
మగదానిని అరిప్ంప వలెను. 20 దేనికి
కళంకముండునో దానిని అరిప్ంప కూడదు; అది మీ
పకష్ముగా అంగీకరింపబడదు. 21 ఒకడు
మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని
సేవ్చాఛ్రప్ణము అరిప్ంచుటకేగాని
సమాధానబలిరూపముగా గోవునైనను
గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు
తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్
దోషము లేనిదై యుండవలెను; దానిలో
కళంకమేదియు నుండకూడదు. 22 గుర్డిడ్దేమి
కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడడ్గలదేమి
గజిజ్రోగముగలదేమి చిరుగుడుగలదేమి
అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు;
వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద యెహోవాకు
హోమము చేయకూడదు. 23 కురూపియైన
కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని
దానినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంప
వచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింప
బడదు. 24 వితుత్లు నులిపిన దానినేగాని
విరిగినదానినేగాని చితికినదానినేగాని

కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు
అరిప్ంపకూడదు; మీ దేశములో
అటిట్కారయ్ము చేయ కూడదు; 25 పరదేశి
చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ
దేవునికి ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి
లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ
పకష్ముగా అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 26

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 27 దూడయేగాని,
గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని,
పుటిట్నపుప్డు అది యేడు దినములు దాని
తలిల్తో నుండ వలెను. ఎనిమిదవనాడు
మొదలుకొని అది యెహోవాకు హోమముగా
అంగీకరింప తగును. 28 అయితే అది ఆవైనను
గొఱఱ్ మేకలలోనిదైనను మీరు దానిని
దానిపిలల్ను ఒకక్ నాడే వధింపకూడదు. 29 మీరు
కృతజఞ్తాబలియగు పశువును వధించినపుప్డు అది
మీకొరకు అంగీకరింపబడునటుల్గా దానిని
అరిప్ంపవలెను. 30 ఆనాడే దాని
తినివేయవలెను; మరునాటి వరకు దానిలో
కొంచెమైనను మిగిలింపకూడదు; నేను
యెహోవాను. 31 మీరు నా ఆజఞ్లననుసరించి
వాటి పర్కారము నడుచుకొనవలెను; నేను
యెహోవాను. 32 నా పరిశుదధ్నామమును
అపవితర్పరచకూడదు, నేను ఇశార్ యేలీయులలో
ననున్ పరిశుదుధ్నిగా చేసికొందును; 33 నేను
మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. నేను
మీకు దేవుడనై యుండునటుల్ ఐగుపుత్దేశ
ములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన
యెహోవానని చెపుప్ము.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్ను 2 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు

చాటింపవలసిన యెహోవా నియామకకాలములు
ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్
సంఘములుగా కూడ వలెను; నా నియామకకాలములు
ఇవి. 3 ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము
వారము ఏడవ దినము విశార్ంతి దినము; అది
పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ
పనియైనను చేయకూడదు. మీ సమసత్
నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన
విశార్ంతిదినము. 4 ఇవి యెహోవా
నియామకకాలములు, నియమించిన
కాలములనుబటిట్ మీరు చాటింపవలసిన
పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 5 మొదటి నెల
పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా
పసాక్పండుగ జరుగును. 6 ఆ నెల పదునయిదవ
దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ
జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే
తినవలెను 7 మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్
సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధి
యైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 8 ఏడు దినములు
మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను.
ఏడవ దిన మున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను.
అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు
చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 9 మరియు
యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 10

నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుమునేను మీ
కిచుచ్ చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్ దాని
పంటను కోయు నపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక
పనను యాజకుని యొదద్కు తేవలెను. 11

యెహోవా మిముమ్ నంగీకరించునటుల్ అతడు
యెహోవా సనిన్ధిని ఆ పనను
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అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు
మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్
డింపవలెను. 12 మీరు ఆ పనను అరిప్ంచుదినమున
నిరోద్ష మైన యేడాది పొటేట్లును
యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 13 దాని
నైవేదయ్ము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ
వంతుల గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన
సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము
ముపాప్వు దార్కాష్రసము. 14 మీరు మీ
దేవునికి అరప్ ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్
మీరు రొటెట్ యేమి పేలాలేమి పచచ్ని
వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ
నివాససథ్లములనిన్టిలో నితయ్మైన
కటట్డ. 15 మీరు విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు
మొదలుకొని, అనగా అలాల్డించు పనను మీరు
తెచిచ్న దినము మొదలు కొని యేడు వారములు
లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు తకుక్వ కాకుండ ఏడు
వారములు ఉండవ లెను. 16 ఏడవ విశార్ంతి దినపు
మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు లెకిక్ంచి
యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము
అరిప్ంప వలెను. 17 మీరు మీ నివాసములలోనుండి
తూములో రెండేసి పదియవవంతుల పిండిగల
రెండు రొటెట్లను అలాల్ డించు అరప్ణముగా
తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి
పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు
పర్థమఫలముల అరప్ణము. 18 మరియు మీరు ఆ
రొటెట్ లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ
గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు
పెదద్ పొటేట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి
వారి నైవేదయ్ములతోను వారి
పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు
ఇంపైన సువాసనగల హోమ మగును. 19 అపుప్డు
మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాప
పరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి రెండు ఏడాది
గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా
అరిప్ంపవలెను. 20 యాజకుడు పర్థమఫల ముల
రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు
పొటేట్ళల్ను యెహోవా సనిన్ధిని
అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తి
షిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 21 ఆనాడే మీరు
పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను.
అందులో మీరు జీవనో పాధి యైన ఏ పనియు
చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్నివాసములలో మీ
తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 22 మీరు మీ
పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్
ఓరలను పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన
పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును
వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడ
నైన యెహో వాను. 23 మరియు యెహోవా
మోషేకు ఈలాగు సెల విచెచ్ను. 24 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో
మొదటి దినము మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో
జాఞ్ప కారథ్శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు
పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. 25 అందులో
మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయుటమాని
యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 26 మరియు
యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 27

ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము
నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము;
అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘ ముగా కూడవలెను.
మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని యెహోవాకు
హోమము చేయవలెను. 28 ఆ దినమున మీరు ఏ
పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా

సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది
పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. 29 ఆ దినమున
తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన
పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 30 ఆ
దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని
పర్జలలోనుండకుండ నాశము చేసెదను. 31

అందులో మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు. అది మీ
సమసత్ నివాసములలో మీ తరతరములకు
నితయ్మైన కటట్డ. 32 అది మీకు మహా
విశార్ంతిదినము, మిముమ్ను మీరు దుఃఖ
పరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమి◌్మదవనాటి
సాయం కాలము మొదలుకొని మరుసటి
సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా
ఆచరింపవలెను. 33 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెల విచెచ్ను 34 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుముఈ యేడవ నెల
పదునయిదవ దినము మొదలుకొని యేడు
దినములవరకు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండుగను
జరుపవలెను. 35 వాటిలో మొదటి దినమున మీరు
పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు
జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయ కూడదు. 36

ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము
చేయవలెను. ఎనిమిదవ దినమున మీరు
పరిశుదధ్సంఘ ముగా కూడి యెహోవాకు
హోమారప్ణము చేయవలెను. అది మీకు
వర్తదినముగా ఉండును. అందులో మీరు
జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 37

యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినములు
గాకయు, మీరు దానములనిచుచ్ దినములుగాకయు,
మీ మొర్కుక్ బడి దినములుగాకయు, మీరు
యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణ ములనిచుచ్
దినములుగాకయు, యెహోవాకు హోమ
దర్వయ్మునేమి దహనబలి దర్వయ్ము నేమి
నైవేదయ్మునేమి బలినేమి పానీ
యారప్ణముల నేమి అరిప్ంచుటకై పరిశుదధ్
సంఘపు దినములుగా మీరు చాటింపవలసిన
యెహోవా నియామక కాలములు ఇవి. 38 ఏ
అరప్ణదినమున ఆ అరప్ణ మును తీసికొని
రావలెను. 39 అయితే ఏడవ నెల పదునయిదవ
దినమున మీరు భూమిపంటను కూరుచ్కొనగా ఏడు
దినములు యెహో వాకు పండుగ ఆచరింపవలెను.
మొదటి దినము విశార్ంతి దినము, ఎనిమిదవ
దినము విశార్ంతిదినము. 40 మొదటి దిన మున
మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజి
చెటల్కొమమ్ లను కాలువలయొదద్నుండు
నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు
మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఉతస్
హించుచుండవలెను. 41 అటుల్ మీరు ఏటేట ఏడు
దినములు యెహోవాకు పండుగగా ఆచరింపవలెను.
ఇది మీ తర తరములలో నితయ్మైన కటట్డ. ఏడవ
నెలలో దానిని ఆచ రింపవలెను. 42 నేను
ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఇశార్యేలీ యులను
రపిప్ంచినపుప్డు వారిని పరణ్శాలలో నివసింప
చేసితినని మీ జనులు ఎరుగునటుల్ ఏడు దినములు
మీరు పరణ్శాలలలో
నివసింపవలెను.ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్న
వారందరు పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను. 43 నేను
మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 44 అటుల్ మోషే
ఇశార్యేలీ యులకు యెహోవా నియామక
కాలములను తెలియ చెపెప్ను.
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్ను 2 దీపము నితయ్ము
వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపము కొరకు

దంచి తీసిన అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని
ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 3

పర్తయ్కష్పు గుడార ములో శాసనముల అడడ్
తెరకు వెలుపల అహరోను సాయంకాలము
మొదలుకొని ఉదయమువరకు అది వెలుగు నటుల్గా
యెహోవా సనిన్ధిని దాని చకక్పరచవలెను. ఇది
మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 4 అతడు
నిరమ్ల మైన దీపవృకష్ము మీద పర్దీపములను
యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్ము
చకక్పరచవలెను. 5 నీవు గోధుమలపిండిని
తీసికొని దానితో పండెర్ండు భకష్య్ములను
వండవలెను. ఒకొక్కక్ భకష్య్మున సేరు సేరు
పిండి యుండవలెను. 6 యెహోవా సనిన్ధిని
నిరమ్ల మైన బలల్మీద ఆరేసి భకష్య్ములు
గల రెండు దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 7

ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన
సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవాయెదుట
మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా
ఉండును. 8 యాజకుడు పర్తి విశార్ంతి దినమున
నితయ్ నిబంధననుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల
యొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా
సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 9 అది అహరోనుకును
అతని సంతతి వారికి ఉండవలెను. వారు
పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను.
నితయ్మైన కటట్డ చొపుప్న యెహోవాకు
చేయు హోమములలో అది అతి పరిశుదధ్ము. 10

ఇశార్యేలీయురాలగు ఒక సీత్ర్కిని
ఐగుపీత్యుడగు ఒక పురుషునికిని
పుటిట్నవాడొకడు ఇశార్యేలీయుల మధయ్కు
వచెచ్ను. 11 ఆ ఇశార్యేలీయురాలి
కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని
పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి
కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి
శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసి
కొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు;
ఆమె దాను గోతిర్కుడైన దిబీర్కుమారె 12

యెహోవా యేమి సెల విచుచ్నో
తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో ఉంచిరి. 13

అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను. 14 శపించినవానిని పాళెము
వెలుపలికి తీసి కొనిరముమ్; వాని శాపవచనమును
వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతు లుంచిన
తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో వాని చావ
గొటట్వలెను. 15 మరియు నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుముతన దేవుని
శపించువాడు తన పాపశికష్ను భరింపవలెను. 16

యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశికష్
నొందవలెను; సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్
వానిని చావ గొటట్వలెను. పరదేశియేగాని
సవ్దేశియేగాని యెహోవా నామమును
దూషించిన యెడల వానికి మరణశికష్
విధింపవలెను. 17 ఎవడైనను ఒకనిని
పార్ణహతయ్చేసిన యెడల వానికి మరణశికష్
విధింపవలెను. 18 జంతు పార్ణహతయ్
చేసినవాడు పార్ణమునకు పార్ణమిచిచ్ దాని
నషట్ము పెటుట్కొనవలెను. 19 ఒకడు తన
పొరుగు వానికి కళంకము కలుగజేసినయెడల వాడు
చేసినటుల్ వానికి చేయవలెను. 20

విరుగగొటట్బడిన దాని విషయ ములో
విరుగగొటట్బడుటయే శికష్. కంటికి కనున్

పంటికి పలుల్, చెలల్వలెను. వాడు ఒకనికి
కళంకము కలుగజేసి నందున వానికి కళంకము
కలుగజేయవలెను. 21 జంతువును
చావగొటిట్నవాడు దాని నషట్ము
నిచుచ్కొనవలెను. నరహతయ్ చేసినవానికి
మరణశికష్ విధింపవలెను. 22 మీరు పకష్పాతము
లేక తీరుప్తీరచ్వలెను. మీలోనునన్ పరదేశికి
మీరు చేసినటుట్ మీ సవ్దేశికిని చేయవలెను.
నేను మీ దేవుడ నైన యెహోవానని వారితో
చెపుప్ము అనెను. 23 కాబటిట్ మోషే
ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపెప్నుశపించిన
వానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిపోయి
రాళల్తో వాని చావగొటట్వలెను, యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్
ఇశార్యేలీయులు చేసిరి.

మరియు యెహోవా సీనాయికొండమీద
మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 2 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్ నుమునేను

మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి మీరు వచిచ్న
తరువాత ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట
విశార్ంతి కాలమును, ఆచరింపవలెను. 3 ఆరు
సంవతస్రములు నీ చేను వితత్వలెను. ఆరు
సంవతస్రములు నీ ఫలవృకష్ ములతోటను
బదిద్ంచి దాని ఫలములను కూరుచ్కొనవచుచ్ను.
4 ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతి
కాలము, అనగా యెహోవా పేరట విశార్ంతి
సంవతస్ర ముగా ఉండవలెను. అందులో నీ చేను
వితత్ కూడదు; నీ ఫలవృకష్ములతోటను
శుదిధ్పరచకూడదు. 5 నీ కారుచేల పంటను
కోసికొనకూడదు, శుదిధ్పరచని నీ
వృకష్ఫలములను ఏరుకొనకూడదు; అది భూమికి
విశార్ంతి సంవతస్రము. 6 అపుప్డు భూమి
యొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును
నీ దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో
నివ సించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 7 మరియు నీ
పశువుల కును నీ దేశజంతువులకును దాని పంట
అంతయు మేతగా ఉండును. 8 మరియు ఏడు
విశార్ంతి సంవతస్రములను, అనగా ఏడేసి
యేండుల్గల సంవతస్రములను లెకిక్ంపవలెను.
ఆ యేడు విశార్ంతి సంవతస్రములకాలము
నలుబది తొమి◌్మది సంవతస్రములగును. 9 ఏడవ
నెల పది యవనాడు మీ సవ్దేశమంతట
శృంగనాదము చేయవలెను. పార్యశిచ్
తాత్రథ్దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము
చేయవలెను. 10 మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా
ఏబదియవ సంవతస్ రమును పరిశుదధ్పరచి మీ
దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని
చాటింపవలెను; అది మీకు సునాద
సంవతస్రముగానుండును; అపుప్డు మీలో
పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి
పొందవలెను; పర్తివాడు తన కుటుంబమునకు
తిరిగి రావలెను. 11 ఆ సంవతస్రము, అనగా
ఏబదియవ సంవతస్ రము మీకు సునాదకాలము.
అందులో మీరు వితత్ కూడదు కారుపంటను
కోయకూడదు శుదిధ్పరచని నీ ఫల వృకష్ముల
పండల్ను ఏరుకొనకూడదు. 12 అది సునాద కాలము;
అది మీకు పరిశుదధ్మగును, పొలములో దానంతట
అదే పండిన పంటను మీరు తినెదరు. 13 ఆ సునాద
సంవ తస్రమున మీలో పర్తివాడు తన
సావ్సథ్య్మును మరల పొందవలెను. 14 నీవు నీ
పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని
విషయములోకాని నీ పొరుగువాని దగగ్ర నీవు
కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు

లేవీయకాండము 25:14

101



బాధింపకూడదు. 15 సునాద సంవతస్రమైన
తరువాత గడచిన యేండల్ లెకక్ చొపుప్న నీ
పొరుగు వానియొదద్ నీవు దానిని కొనవలెను.
పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు నీకు దానిని
అమమ్వలెను. 16 ఆ సంవతస్రముల లెకక్
హెచిచ్నకొలది దాని వెల హెచిచ్ంపవలెను, ఆ
సంవతస్రముల లెకక్ తగిగ్నకొలది దాని వెల
తగిగ్ంపవలెను. ఏలయనగా పంటల
లెకక్చొపుప్న అతడు దాని నీకు అముమ్ను గదా.
17 మీరు ఒకరి నొకరు బాధింపక నీ దేవునికి
భయపడవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.
18 కాబటిట్ మీరు నా కటట్డలను నా విధులను
గైకొని వాటి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. 19

అపుప్డు మీరు ఆ దేశములో సురకిష్తముగా
నివసించె దరు, ఆ భూమి ఫలించును. మీరు
తృపిత్గా భుజించి దానిలో సురకిష్తముగా
నివసించెదరు. 20 ఏడవ యేట మేము ఏమి
తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను పంటకూరచ్ను
వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 21 అయితే నేను
ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్
ఆజాఞ్పించెదను; అది మూడేండల్ పంటను మీకు
కలుగజేయును. 22 మీరు ఎనిమిదవ సంవతస్ రమున
వితత్నములు వితిత్ తొమి◌్మదవ
సంవతస్రమువరకు పాత పంట తినెదరు; దాని
పంటను కూరుచ్వరకు పాత దానిని తినెదరు. 23

భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ
భూమి నాదే, మీరు నాయొదద్ కాపురమునన్
పరదేశులు. 24 మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి
పొలము మరల విడిపింపబడు నటుల్గా దాని
అముమ్కొనవలెను. 25 నీ సహోదరుడు బీదవాడై
తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమి◌్మన
తరువాత అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప
వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమి◌్మనదానిని
అతడు విడిపించును. 26 అయితే ఒకడు సమీప
బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు
కావలసిన సొముమ్ సంపాదించిన యెడల 27

దానిని అమి◌్మనది మొదలుకొని గడచిన
సంవతస్ర ములు లెకిక్ంచి యెవరికి దానిని
అమెమ్నో వారికి ఆ శేషము మరల ఇచిచ్ తన
సావ్సథ్య్మును పొందును. 28 అతనికి దాని
రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకని
యెడల అతడు అమి◌్మన సొతుత్
సునాదసంవతస్రమువరకు కొనిన వాని వశములో
ఉండవలెను. సునాదసంవతస్రమున అది
తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన
సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 29 ఒకడు
పార్కారముగల ఊరిలోని నివాసగృహమును
అమి◌్మనయెడల దాని అమి◌్మనదినము
మొదలుకొని నిండు సంవతస్రములోగా దాని
విడిపింపవచుచ్ను; ఆ సంవతస్ర దినములోనే
దాని విడిపించుకొనవచుచ్ను. 30 అయితే ఆ
సంవతస్రదినములు నిండకమునుపు దాని
విడిపింపనియెడల పార్కారముగల ఊరిలోనునన్
ఆ యిలుల్ కొనినవానికి వాని తరతర ములకు అది
సిథ్రముగానుండును. అది సునాద కాలమున
తొలగిపోదు. 31 చుటుట్ను పార్కారములులేని
గార్మములలోని యిండల్ను వెలిపొలములుగా
ఎంచవలెను. అవి విడుదల కావచుచ్ను; అవి
సునాదకాలములో తొలగి పోవును. 32 అయితే
లేవీయుల పటట్ణములు, అనగా వారి సావ్ధీన
పటట్ణములలోని యిండల్ను విడిపించుటకు అధి
కారము లేవీయులకు శాశవ్తముగా ఉండును. 33

లేవీయుల పటట్ణముల యిండుల్

ఇశార్యేలీయుల మధయ్నునన్ వారి
సావ్సథ్య్ము గనుక ఒకడు లేవీయులయొదద్
ఇలుల్ సంపా దించిన యెడల పితార్రిజ్త
పటట్ణములో అమమ్బడిన ఆ యిలుల్
సునాదసంవతస్రమున తొలగిపోవును. 34 వారు తమ
పటట్ణ ముల పార్ంతభూములను
అముమ్కొనకూడదు; అవి వారికి శాశవ్త
సావ్సథ్య్ము. 35 పరవాసియైనను
అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై
నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు
వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన
బర్దుక వలెను. 36 నీ దేవునికి భయపడి
వానియొదద్ వడిడ్నైనను తీసి కొనకూడదు; నీ
సహోదరుడు నీవలన బర్దుకవలెను. 37 నీ రూకలు
వానికి వడిడ్కియయ్కూడదు; నీ ఆహారమును
వానికి లాభమున కియయ్కూడదు. 38 నేను మీకు
కనాను దేశమునిచిచ్ మీకు దేవుడగునటుల్
ఐగుపుత్దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన
మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 39 నీయొదద్
నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు
అమమ్బడినయెడల వానిచేత బానిససేవ
చేయించుకొన కూడదు. 40 వాడు జీతగానివలెను
పరవాసివలెను నీయొదద్ నివసించు
సునాదసంవతస్రమువరకు నీ యొదద్ దాసుడుగా
ఉండవలెను. 41 అపుప్డతడు తన పితరుల
సావ్సథ్య్మును మరల అనుభవించునటుల్ తన
పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి బయలుదేరి తన
వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి వెళల్వలెను. 42

ఏల యనగా వారు నాకే దాసులైయునాన్రు, నేను
ఐగుపుత్లో నుండి వారిని రపిప్ంచితిని;
దాసులను అమి◌్మనటుల్ వారిని అమమ్కూడదు;
43 నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠిన
ముగా చూడకుము. 44 మీ చుటుట్పటల్నునన్
జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను
కొనవచుచ్ను. 45 మరియు మీ మధయ్ నివసించు
పరదేశులను నీ దేశములో వారికి పుటిట్న
వారిని కొనవచుచ్ను; వారు మీ సొతత్గుదురు. 46

మీ తరు వాత మీ సంతతివారికి
సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ మీరు
ఇటిట్వారిని సవ్తంతిర్ంచుకొనవచుచ్ను;
వారు శాశవ్తముగా మీకు దాసులగుదురు కాని,
ఇశార్యేలీయులైన మీరు సహోదరులు గనుక ఒకని
చేత ఒకడు కఠినసేవ చేయించు కొనకూడదు. 47

పరదేశియేగాని నీయొదద్ నివసించువాడేగాని
ధనసంపా దనము చేసికొనునపుప్డు
అతనియొదద్ నివసించు నీ సహో దరుడు
బీదవాడై నీయొదద్ నివసించు ఆ పరదేశికైనను
ఆ పరదేశి కుటుంబములో వేరొకని కైనను తనున్
అముమ్కొనిన యెడల 48 తనున్ అముమ్ కొనిన
తరువాత వానికి విడుదల కావచుచ్ను. వాని
సహోదరులలో ఒకడు వానిని విడి పింపవచుచ్ను.
49 వాని పినతండిర్యేగాని పినతండిర్ కుమా
రుడేగాని వాని వంశములో వాని
రకత్సంబంధియేగాని వాని విడిపింపవచుచ్ను.
కావలసిన కర్యధనము వానికి దొరికిన యెడల
తనున్ తాను విడిపించుకొనవచుచ్ను. 50

అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము
మొదలు కొని సునాద సంవతస్రమువరకు తనున్
కొనినవానితో లెకక్చూచుకొన వలెను. వాని
కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న
ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల
కొలది ఆ కర్యధనమును తగిగ్ంపవలెను. 51 ఇంక
అనేక సంవతస్రములు మిగిలి యుండినయెడల
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వాటినిబటిట్ తనున్ అమి◌్మన సొముమ్లో
తన విమోచన కర్యధనమును మరల ఇయయ్వలెను.
52 సునాద సంవతస్రమునకు కొనిన్ సంవతస్ర
ములే తకుక్వైన యెడల అతనితో లెకక్
చూచుకొని సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న తన
విమోచనకర్యధనమును అతనికి చెలిల్ంపవలెను.
53 ఏటేటికి జీతగానివలె వాడతనియొదద్
ఉండవలెను. అతడు మీ కనున్లయెదుట వానిచేత
కఠినముగా సేవ చేయించకూడదు. 54 అతడు ఈ
రీతిగా విడిపింపబడనియెడల
సునాదసంవతస్రమున వాడు తన పిలల్లతో కూడ
విడుదలనొందును. 55 ఏలయనగా
ఇశార్యేలీయులు నాకే దాసులు; నేను
ఐగుపుత్దేశములో నుండి రపిప్ంచిన నా
దాసులే. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు.
చెకిక్న... పర్తిమనుగాని
బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు.

మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన
రాతిని మీ దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ
దేవుడనైన యెహోవాను. 2 నేను నియమించిన
విశార్ంతి దినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా
పరిశుదధ్మందిరమును సనామ్నింప వలెను, నేను
యెహోవాను. 3 మీరు నా కటట్డలను బటిట్
నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని
అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 4 మీ
వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ
భూమి పంటల నిచుచ్ను, మీ పొలములచెటుల్
ఫలించును, 5 మీ దార్కష్ పండల్ కాలమువరకు మీ
నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా భుజించి
మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించె దరు. 6 ఆ
దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసె దను.
మీరు పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయ
పెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు
లేకుండ చేసెదను, మీ దేశములోనికి
ఖడగ్మురాదు; 7 మీరు మీ శతుర్ వులను
తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడగ్ముచేత పడె
దరు. 8 మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని
తరుముదురు; నూరుమంది పదివేలమందిని
తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట
ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 9 ఏలయనగా నేను
మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్
మిముమ్ను విసత్ రింపచేసి మీతో నేను చేసిన
నిబంధనను సాథ్పించెదను. 10 మీరు చాలాకాలము
నిలువైయునన్ పాతగిలిన ధానయ్ మును
తినెదరు; కొర్తత్ది వచిచ్నను పాతది మిగిలి
యుండును. 11 నా మందిరమును మీ మధయ్
ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ అసహయ్పడదు.
12 నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు
దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు పర్జలై
యుందురు. 13 మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు
కాకుండ వారి దేశములో నుండి మిముమ్ను
రపిప్ంచితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.
నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిముమ్ను
నిలువుగా నడవచేసితిని. 14 మీరు నా మాట వినక
నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 15 నా
కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా
ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక నా నిబంధనను
మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై
అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 16 నేను మీకు
చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను
కీష్ణింపచేయునటిట్యు పార్ణమును
ఆయాసపరచునటిట్యు తాపజవ్రమును కష్య

రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు
వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును,
మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 17 నేను
మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు
చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు;
మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు
పారిపోయెదరు. 18 ఇవనిన్యు సంభవించినను
మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ
పాపములను బటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను
దండించెదను. 19 మీ బల గరవ్మును భంగపరచి,
ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి ఇతత్డివలెను
ఉండచేసెదను. 20 మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ
భూమి ఫలింపకుండును; మీ దేశవృకష్ములు ఫల
మియయ్కుండును. 21 మీరు నా మాట విననొలల్క
నాకు విరోధముగా నడిచిన యెడల నేను మీ
పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను
బాధించెదను. 22 మీ మధయ్కు అడవిమృగములను
రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను సంతాన
రహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను
కొదిద్ మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు
పాడైపోవును. 23 శికష్లమూలముగా మీరు
నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా
నడిచినయెడల 24 నేనుకూడ మీకు విరోధ ముగా
నడిచెదను; మీ పాపములను బటిట్ ఇక ఏడంతలుగా
మిముమ్ను దండించెదను. 25 మీమీదికి
ఖడగ్మును రపిప్ంచె దను; అది నా
నిబంధనవిషయమై పర్తి దండన చేయును; మీరు
మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు
తెగులును రపిప్ంచెదను; మీరు శతుర్వులచేతికి
అపప్గింప బడెదరు. 26 నేను మీ ఆహారమును,
అనగా మీ పార్ణా ధారమును తీసివేసిన తరువాత
పదిమంది సీత్ర్లు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు
ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్నమీ ఆహారమును
మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని
తృపిత్ పొందరు. 27 నేను ఈలాగు చేసినతరువాత
మీరు నా మాట వినక నాకు విరోధముగా
నడిచినయెడల 28 నేను కోపపడి మీకు
విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములను
బటిట్ యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను.
29 మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ
కుమారెత్ల మాంస మును తినెదరు. 30 నేను మీ
యునన్తసథ్లములను పాడు చేసెదను; మీ
విగర్హములను పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల
పీనుగుల మీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 31

నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ
పటట్ణ ములను పాడు చేసెదను; మీ
పరిశుదధ్సథ్లములను పాడు చేసెదను; మీ
సువాసనగల వాటి సువాసనను ఆఘార్ ణింపను. 32

నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో
కాపురముండు మీ శతుర్వులు దాని చూచి
ఆశచ్రయ్పడెదరు. 33 జనములలోనికి
మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్
దూసెదను, మీ దేశము పాడైపోవును, మీ
పటట్ములు పాడుపడును. 34 మీరు మీ శతుర్వుల
దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్
దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను
అనుభవించును. 35 అది పాడైయుండు
దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు
దానిలో నివసించినపుప్డు అది
విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన
విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో
అనుభవించును. 36 మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్
వుల దేశములలో ఉండగా వారి హృదయములలో
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అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొని
పోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును,
ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ
చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు
లేకయే పడెదరు. 37 తరుమువాడు లేకయే వారు
ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీద నొకడు
పడెదరు; మీ శతుర్ వులయెదుట మీరు నిలువలేక
పోయెదరు. 38 మీరు జనముగానుండక నశించెదరు.
మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను తినివేయును.
39 మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్ వుల
దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్
కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి
వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్
కీష్ణించిపోయెదరు. 40 వారు నాకు విరో
ధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ
తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు
విరోధముగా నడిచితిమనియు 41 నేను తమకు
విరోధముగా నడి చితిననియు, తమ శతుర్వుల
దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ం చితిననియు,
ఒపుప్ కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ
హృదయములు లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు
పర్తి దండనను అనుభవించితిమని
ఒపుప్కొనినయెడల, 42 నేను యాకోబుతో
చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసి కొందును;
నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను
అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను
జాఞ్పకము చేసి కొందును; ఆ దేశమునుకూడ
జాఞ్పకము చేసికొందును. 43 వారిచేత
విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి
దేశమును తన విశార్ంతిదినములను అనుభవించును.
వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను
అసహియ్ంచు కొనిరి. ఆ హేతువుచేతనే వారు
తమ దోషశికష్ నాయ్య మని ఒపుప్కొందురు.
44 అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో
ఉనన్పుప్డు వారిని నిరాకరింపను; నా నిబంధనను
భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్
వారి యందు అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి
దేవుడనైన యెహోవాను. 45 నేను వారికి
దేవుడనైయుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను
జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి
వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ
పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము చేసికొందును.
నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 46

యెహోవా మోషేదావ్రా సీనాయికొండమీద
తన కును ఇశార్యేలీయులకును మధయ్
నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును
ఇవే.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్ను 2 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒకడు

విశేషమైన మొర్కుక్బడి చేసినయెడల నీవు
నిరణ్యించిన వెలచొపుప్న వారు యెహోవాకు
దాని చెలిల్ంపవలెను.ఒ 3 నీవు
నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది
ఏండుల్ మొదలుకొని అరువది ఏండల్ వయసుస్
వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్
తులమువంటి యేబది తులముల వెండి
నిరణ్యింపవలెను. 4 ఆడుదానికి ముపప్ది
తులములు నిరణ్యింపవలెను. 5 అయిదేండుల్
మొదలుకొని యిరువది ఏండల్లోపలి
వయసుస్గల మగవానికి ఇరువది తులముల వెలను,
ఆడుదానికి పది తులముల వెలను
నిరణ్యింపవలెను. 6 ఒక నెల మొదలుకొని

అయిదేండల్లోపలి వయసుస్గల మగవానికి
అయిదు తులముల వెండి వెలను ఆడుదానికి మూడు
తులముల వెండి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 7

అరువది ఏండల్ పార్యముదాటిన మగవానికి
పదునైదు తులముల వెలను ఆడుదానికి పది తులముల
వెలను నిరణ్ యింపవలెను. 8 ఒకడు నీవు
నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత
బీదవాడైన యెడల అతడు యాజకుని యెదుట
నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను
నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన వాని కలిమి
చొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 9

యెహోవాకు అరప్ణముగా అరిప్ంచు పశువులలో
పర్తిదానిని యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా
ఎంచవలెను. 10 అటిట్దానిని మారచ్కూడదు;
చెడడ్దానికి పర్తిగా మంచిదాని నైనను
మంచిదానికి పర్తిగా చెడడ్దానినైనను,
ఒకదానికి పర్తిగా వేరొకదానిని
ఇయయ్కూడదు. పశువుకు పశువును మారిచ్నయెడల
అదియు దానికి మారుగా ఇచిచ్నదియు
పర్తిషిఠ్తమగును. 11 జనులు యెహోవాకు
అరిప్ంప కూడని అపవితర్ జంతువులలో ఒకదానిని
తెచిచ్నయెడల ఆ జంతువును యాజకుని యెదుట
నిలువబెటట్వలెను. 12 అది మంచిదైతేనేమి
చెడడ్దైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను
నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడవగు నీవు
నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 13 అయితే
ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింప గోరినయెడల నీవు
నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు వానితో
కలుపవలెను. 14 ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని
పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడడ్
దైనను యాజకుడు దాని వెలను
నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడు నిరణ్యించిన
వెల సిథ్రమగును. 15 తన యిలుల్
పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని
విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు నిరణ్యించిన
వెలలో అయిదవవంతు దానితో కలుపవలెను;
అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. 16 ఒకడు తన
పితార్రిజ్తమైన పొలములో కొంత యెహో
వాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల దాని చలల్బడు
వితత్నముల కొల చొపుప్న దాని వెలను
నిరణ్యింపవలెను. పందుము యవల వితత్నములు
ఏబది తులముల వెండి వెలగలది. 17 అతడు
సునాదసంవతస్రము మొదలుకొని తన పొలమును
పర్తి షిఠ్ంచినయెడల నీవు నిరణ్యించు వెల
సిథ్రము. 18 సునాద సంవతస్రమైన తరువాత
ఒకడు తన పొలమును పర్తిషిఠ్ం చినయెడల
యాజకుడు మిగిలిన సంవతస్రముల లెకక్
చొపుప్న, అనగా మరుసటి
సునాదసంవతస్రమువరకు వానికి వెలను
నిరణ్యింపవలెను. నీవు నిరణ్యించిన వెలలో
దాని వారడి తగిగ్ంపవలెను. 19 పొలమును
పర్తిషిఠ్ంచినవాడు దాని
విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన
వెలలో అయిదవ వంతును అతడు దానితో
కలుపవలెను. అపుప్డు అది అతనిదగును. 20 అతడు
ఆ పొలమును విడిపింపనియెడ లను వేరొకనికి
దాని అమి◌్మనయెడలను మరి ఎనన్టికిని దాని
విడిపింప వీలుకాదు. 21 ఆ పొలము
సునాదసంవతస్రమున విడుదలకాగా అది
పర్తిషిఠ్ంచిన పొలమువలె యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము
యాజకునిదగును. 22 ఒకడు తాను కొనిన పొలమును,
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అనగా తన సావ్సథ్య్ములో చేరనిదానిని
యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల 23 యాజ
కుడు సునాదసంవతస్రమువరకు నిరణ్యించిన వెల
చొపుప్న అతనికి నియమింపవలెను. ఆ దినమందే
నీవు నిరణ్యించిన వెల మేరచొపుప్న
యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా దాని
చెలిల్ంపవలెను. 24 సునాదసంవతస్రమున ఆ
భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి,
అనగా ఆ పొలమును అమి◌్మన వానికి అది
తిరిగిరావలెను. 25 నీ వెలలనిన్యు పరిశుదధ్
సథ్లముయొకక్ వెలచొపుప్న
నిరణ్యింపవలెను. ఒక తులము ఇరువది
చినన్ములు. 26 అయితే జంతువులలో తొలిపిలల్
యెహోవాది గనుక యెవడును దాని
పర్తిషిఠ్ంపకూడదు; అది ఎదద్యిననేమి
గొఱఱ్మేకల మందలోనిదైననేమి
యెహోవాదగును. 27 అది
అపవితర్జంతువైనయెడల వాడు నీవు
నిరణ్యించు వెలలో అయిదవవంతు దానితో
కలిపి దాని విడిపింపవచుచ్ను. దాని
విడిపింపనియెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలకు
దాని అమమ్వలెను. 28 అయితే
మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని

సావ్సథ్య్ మైన పొలములలోగాని తనకు
కలిగినవాటనిన్టిలో దేని నైనను ఒకడు
యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల పర్తి
షిఠ్ంచినదానిని అమమ్కూడదు, విడిపింపను
కూడదు, పర్తి షిఠ్ంచిన సమసత్ము
యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్ముగా ఉండును. 29

మనుషుయ్లు పర్తిషిఠ్ంచు వాటిలో దేని
నైనను విడిపింపక హతము చేయవలెను. 30

భూధానయ్ములలోనేమి వృకష్ఫలములోనేమి
భూఫల ములనిన్టిలో దశమభాగము యెహోవా
సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును.
31 ఒకడు తాను చెలిల్ంపవల సిన దశమభాగములలో
దేనినైనను విడి పింప గోరినయెడల దానిలో
అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 32

గోవులలోనేగాని గొఱఱ్ మేకల లోనేగాని,
కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో దశమభాగము
పర్తిషిఠ్తమగును. 33 అది మంచిదో చెడడ్దో
పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్ కూడదు. దాని
మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా
నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును;
అటిట్దాని విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 34 ఇవి
యెహోవా సీనాయికొండమీద ఇశార్యేలీయుల
కొరకు మోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లు.
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సంఖాయ్కాండముసంఖాయ్కాండము

వారు ఐగుపుత్దేశమునుండి
బయలువెళిల్న రెండవ సంవ తస్రము
రెండవ నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి

అరణయ్ మందలి పర్తయ్కష్పు గుడారములో
యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 2

ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి
పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి
పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి
సరవ్సమాజసంఖయ్ను వార్యిం చుము. 3

ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా
వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్
మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ
సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును
లెకిక్ంపవలెను. 4 మరియు పర్తి గోతర్ములో
ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో
ముఖుయ్డు, మీతో కూడ ఉండవలెను. 5 మీతో
కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగారూబేను
గోతర్ములో షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు;
6 షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి
కుమారుడైన షెలుమీయేలు 7 యూదా
గోతర్ములో అమీ◌్మనాదాబు కుమారుడైన
నయసోస్ను 8 ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో
సూయారు కుమారుడైననెత నేలు 9 జెబూ లూను
గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు
10 యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము
గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన
ఎలీషామాయు; మనషేష్ గోతర్ములో
పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 11

బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ
కుమారుడైన అబీదాను 12 దాను గోతర్ములో
ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 13

ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారు డైన
పగీయేలు 14 గాదు గోతర్ములో దెయూవేలు
కుమారుడైన ఎలాసాపు 15 నఫాత్లి గోతర్ములో
ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 16 వీరు
సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ
పితరుల గోతర్ములలో పర్ధానులు
ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములకు పెదద్లును. 17

పేళల్ చేత వివరింపబడిన ఆ మనుషుయ్లను
మోషే అహ రోనులు పిలుచుకొని రెండవ నెల
మొదటి తేదిని సరవ్ సమాజమును కూరెచ్ను. 18

ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై
పార్యముగలవారు తమ తమ వంశావళులను బటిట్
తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబ
ములను తమ తమ పెదద్ల సంఖయ్ను
తెలియచెపప్గా 19 యెహోవా అతనికి
ఆజాఞ్పించినటుల్ సీనాయి అరణయ్ములో
మోషే వారిని లెకిక్ంచెను. 20 ఇశార్యేలు
పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి.
తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల
కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని
పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి
సంఖయ్ను తెలియ చెపప్గా రూబేను

గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు నలుబది
యారువేల ఐదువందలమంది యైరి. 21

షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశము
లలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో
ఇరువదియేండుల్ 22 మొదలుకొని పై
పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి
పెదద్ల సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 23

షిమోయ్ను గోతర్ ములో లెకిక్ంపబడినవారు
ఏబది తొమి◌్మదివేల మూడు వందలమంది యైరి.
24 గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో
తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది
యేండుల్ మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి
సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను
తెలియచెపప్గా 25 గాదు గోతర్ములో
లెకిక్ంప బడినవారు నలుబది యయిదువేల
ఆరువందల ఏబదిమంది యైరి. 26 యూదా పుతుర్ల
వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల
కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలు కొని
పైపార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి
సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 27 యూదా
గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు డెబబ్ది
నాలుగువేల ఆరువందలమంది యైరి. 28

ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశ ము
లలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది
యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి
సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను
తెలియచెపప్గా 29 ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో
లెకిక్ంపబడిన వారు ఏబది నాలుగువేల
నాలుగువందల మంది యైరి. 30 జెబూలూను
పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశము లలో తమ తమ
పితరుల కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్
మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి సేనగా
వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 31

జెబూలూను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు
ఏబది యేడువేల నాలుగువందల మంది యైరి. 32

యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము
పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ
పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్
మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా
వెళుల్ వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా
33 యోసేపు గోతర్ ములో లెకిక్ంపబడిన వారు
నలుబదివేల ఐదువందల మంది యైరి. 34 మనషేష్
పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ
పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్
మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా
వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 35

మనషేష్ గోతర్ములో లెకిక్ంప బడినవారు
ముపప్ది రెండువేల రెండువందలమంది యైరి.
36 బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ
వంశము లలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో
ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము
కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను
తెలియచెపప్గా 37 బెనాయ్మీను

సంఖాయ్కాండము 1:2

106



2

గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు ముపప్ది
యైదువేల నాలుగువందల మంది యైరి. 38 దాను
పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ
పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్
మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా
వెళుల్ వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా
39 దానుగోతర్ములో లెకిక్ంప బడినవారు
అరువది రెండువేల ఏడువందల మంది యైరి. 40

ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో
తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో
ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము
కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను
తెలియచెపప్గా 41 ఆషేరు గోతర్ములో
లెకిక్ంప బడినవారు నలువది యొకవేయి
ఐదువందలమంది యైరి. 42 నఫాత్లి పుతుర్ల
వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల
కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని
పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి
సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 43 నఫాత్లి
గోతర్ములో లెకిక్ంప బడినవారు ఏబది
మూడువేల నాలుగువందలమంది యైరి. 44 వీరు
లెకిక్ంపబడినవారు, అనగా మోషేయు అహ
రోనును తమ తమ పితరుల కుటుంబములనుబటిట్
ఒకొక్కక్ డుగా ఏరప్డిన పర్ధానులును
లెకిక్ంచిన వారు. 45 అటుల్
ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల
కుటుంబముల చొపుప్న లెకిక్ంపబడిన వారందరు,
అనగా ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై
పార్యము కలిగి సేనగా బయలు వెళిల్న
ఇశార్యేలీయులందరు 46 లెకిక్ంపబడి
ఆరులకష్ల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది
యైరి. 47 అయితే లేవీయులు తమ పితరుల
గోతర్ము చొపుప్న వారితో పాటు
లెకిక్ంపబడలేదు. 48 ఏలయనగా యెహోవా
మోషేతో ఈలాగు సెలవిచిచ్యుండెనునీవు
లేవీగోతర్మును లెకిక్ంపకూడదు. 49

ఇశార్యేలీ యుల మొతత్మునకు వారి
మొతత్మును చేరచ్కూడదు. 50 నీవు
సాకష్య్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణము
లనిన్టిమీదను దానిలో చేరిన వాటనిన్టి
మీదను లేవీయు లను నియమింపుము. వారే మందిర
మును దాని ఉపకర ణములనిన్టిని మోయవలెను.
వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్
దిగవలసిన వారై యుందురు. 51 మందిరము
సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని
విపప్వలెను, మందిరము దిగునపుప్డు లేవీయులే
దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించిన యెడల
వాడు మరణశికష్ నొందును. 52

ఇశార్యేలీయులు తమ తమ సేనల చొపుప్న
పర్తివాడును తన తన పాళెములో తన తన
ధవ్జము నొదద్ దిగవలెను. 53

ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము
రాకుండునటుల్ లేవీయులు సాకష్య్పు
గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాకష్య్పు
గుడారమును కాపాడవలెను. 54 యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిని
తపప్కుండ ఇశార్యేలీ యులు చేసిరి.

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 2

ఇశార్యేలీయులందరు తమ తమ పితరుల
కుటుంబముల టెకెక్ములను పటుట్కొని తమ తమ
ధవ్జము నొదద్ దిగవలెను, వారు
పర్తయ్కష్పు గుడారమున కెదురుగా

దానిచుటుట్ దిగవలెను. 3 సూరుయ్డు
ఉదయించు తూరుప్ దికుక్న యూదా పాళెపు
ధవ్జము గలవారు తమ తమ సేనలచొపుప్న
దిగవలెను. అమీ◌్మనాదాబు కుమారుడైన
నయసోస్ను యూదా కుమారులకు పర్ధానుడు. 4

అతని సేన, అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడిన
పురుషులు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరువందలమంది.
5 అతని సమీపమున ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులు
దిగవలెను. సూయారు కుమారు డైన నెతనేలు
ఇశాశ్ఖారు కుమారులకు పర్ధానుడు. 6 అతని
సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన
పురుషులు ఏబది నాలుగు వేల నాలుగువందలమంది. 7

అతని సమీపమున జెబూలూనుగోతిర్కులుండవలెను.
హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు
జెబూలూనీయులకు పర్ధానుడు. 8 అతని సేన,
అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు
ఏబదియేడువేల నాలుగు వందలమంది. 9 యూదా
పాళెములో లెకిక్ంప బడిన వారందరు వారి
సేనలచొపుప్న లకష్యెనుబది యారు వేల
నాలుగువందలమంది. వారు ముందర సాగి నడవవలెను.
10 రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి
సేనలచొపుప్న దకిష్ణ దికుక్న ఉండవలెను.
షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను
కుమారులకు పర్ధానుడు. 11 అతని సేన, అనగా
అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది
యారువేల ఐదువందలమంది. 12 అతని సమీపమున
షిమోయ్ను గోతిర్ కులు దిగవలెను.
సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీ యేలు
షిమోయ్ను కుమారులకు పర్ధానుడు. 13 అతని
సేన, అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు
ఏబది తొమి◌్మది వేల మూడు వందలమంది. 14

అతని సమీపమున గాదు గోతర్ ముండవలెను.
రగూయేలు కుమారుడైన ఎలీయా సాపు గాదు
కుమారులకు పర్ధానుడు. 15 అతని సేన, అనగా
అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది
యయిదు వేల ఆరువందల ఏబదిమంది. 16 రూబేను
పాళె ములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి
సేనలచొపుప్న లకష్యేబది యొకవేయి
నాలుగువందల ఏబదిమంది. వారు రెండవతెగలో
సాగినడవవలెను. 17 పర్తయ్కష్పు గుడారము
లేవీయుల పాళెముతో పాళెముల నడుమను సాగి
నడవవలెను. వారెటుల్ దిగుదురో అటేల్ తమ
తమ ధవ్జములనుబటిట్ పర్తివాడును తన తన
వరుసలో సాగి నడవవలెను. 18 ఎఫార్యిము
సేనలచొపుప్న వారి పాళెపుధవ్జము
పడమటిదికుక్న ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారు
డైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు
పర్ధానుడు. 19 అతని సేన, అనగా అతని వారిలో
లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదువందలమంది.
20 అతని సమీపమున మనషేష్
గోతర్ముండవలెను. పెదాసూరు కుమారుడైన
గమలీ యేలు మనషేష్ కుమారులలో పర్ధానుడు.
21 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో
లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండు వేల
రెండువందలమంది. 22 అతని సమీపమున
బెనాయ్మీను గోతర్ముండవలెను. గిదోయ్నీ
కుమారుడైన అబీదాను బెనాయ్మీను కుమారులకు
పర్ధానుడు. 23 అతని సేన, అనగా అతని వారిలో
లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యయిదువేల
నాలుగు వందలమంది. 24 ఎఫార్యిము పాళె
ములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి
సేనలచొపుప్న లకష్యెనిమిదివేల నూరుమంది.
వారు మూడవగుంపులో సాగి నడవవలెను. 25 దాను
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పాళెపుధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ఉతత్ర
దికుక్న ఉండవలెను. అమీషదాయి కుమారుడైన
అహీ యెజెరు దాను కుమారులకు పర్ధానుడు. 26

అతని సేన, అనగా అతనివారిలో
లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండు వేల
ఏడువందలమంది. 27 అతని సమీపమున ఆషేరు
గోతిర్కులు దిగవలెను. ఒకార్ను కుమారుడైన
పగీయేలు ఆషేరు కుమారులకు పర్ధానుడు. 28

అతని సేన, అనగా అతని వారిలో
లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదియొకవేయి
ఐదువందలమంది. 29 అతని సమీపమున నఫాత్లి
గోతిర్కు లుండవలెను. ఏనాను కుమారుడైన అహీర
నఫాత్లి కుమా రులకు పర్ధానుడు. 30 అతని సేన,
అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు
ఏబదిమూడువేల నాలుగువందల మంది. 31 దాను
పాళెములో లెకిక్ంపబడినవారందరు లకష్
యేబదియేడువేల ఆరువందలమంది. వారు తమ
ధవ్జముల పర్కారము కడపటి గుంపులో
నడవవలెను. 32 వీరు ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ
పితరుల కుటుంబ ముల పర్కారము
లెకిక్ంపబడినవారు. తమ తమ సేనల చొపుప్న
తమ తమ పాళెములలో లెకిక్ంపబడినవారందరు
ఆరులకష్ల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది. 33

అయితే యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ లేవీయులు ఇశార్
యేలీయులలో తముమ్ను లెకిక్ంచుకొనలేదు.
34 అటుల్ ఇశార్ యేలీయులు యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ మును
చేసిరి. అటుల్ వారు తమ తమ
వంశములచొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల
చొపుప్నను పర్తివాడు తన తన
ధవ్జమునుబటిట్ దిగుచు సాగుచు నుండిరి.

యెహోవా సీనాయికొండమీద మోషేతో
మాట లాడిన నాటికి అహరోను మోషేల
వంశావళులు ఇవే. 2 అహరోను కుమారుల

పేరులు ఏవనగా, తొలుతపుటిట్న నాదాబు అబీహు
ఎలియాజరు ఈతామారు అనునవే. 3 ఇవి
అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల
పేరులు; వారు యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని
పర్తిషిఠ్ం చెను. 4 నాదాబు అబీహులు సీనాయి
అరణయ్మందు యెహోవా సనిన్ధిని
అనాయ్గిన్ నరిప్ంచినందున వారు యెహోవా
సనిన్ధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమారులు
కలుగలేదు గనుక ఎలియాజరు ఈతా మారును తమ
తండిర్ యైన అహరోను ఎదుట యాజక
సేవచేసిరి. 5 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెల విచెచ్ను నీవు లేవి గోతిర్కులను
తీసికొనివచిచ్ 6 వారు అతనికి పరిచారకులుగా
ఉండునటుల్ యాజకుడైన అహరోను ఎదుట వారిని
నిలువబెటుట్ము. 7 వారు పర్తయ్కష్పు గుడా
రము నెదుట మందిరపు సేవచేయవలెను. తాము
కాపాడ వలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడ
వలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 8 మందిరపు
సేవచేయుటకు పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని,
ఇశార్యేలీ యులు కాపాడవలసిన దంతటిని,
వారే కాపాడవలెను. 9 కాగా నీవు లేవీయులను
అహరోనుకును అతని కుమారు లకును
అపప్గింపవలెను. వారు
ఇశార్యేలీయులలోనుండి అతని వశము
చేయబడినవారు. 10 నీవు అహరోనును అతని
కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ
యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు.

అనుయ్డు సమీపించిన యెడల వాడు మరణశికష్
నొందును. 11 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెల విచెచ్ను ఇదిగో నేను
ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తి
మగపిలల్కు మారుగా 12

ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను నా వశము
చేసికొని యునాన్ను. పర్తి తొలి చూలియు
నాది గనుక లేవీయులు నావారైయుందురు. 13

ఐగుపుత్దేశములో నేను పర్తి తొలిచూ లును
సంహరించిన నాడు మనుషుయ్ల తొలిచూలులనేమి
పశువుల తొలి చూలులనేమి ఇశార్యేలీయులలో
అనిన్టిని నాకొరకు పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని;
వారు నావారైయుందురు. నేనే యెహోవాను. 14

మరియు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా
మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 15 లేవీయుల
పితరుల కుటుంబ ములను వారివారి వంశములను
లెకిక్ంపుము. ఒక నెల మొదలుకొని
పైపార్యముగల మగవారినందరిని లెకిక్ంప
వలెను. 16 కాబటిట్ మోషే యెహోవా తనకు
ఆజాఞ్పించి నటుల్ ఆయన మాట చొపుప్న
వారిని లెకిక్ంచెను. 17 లేవి కుమారుల పేళుల్
గెరోష్ను కహాతు మెరారి అనునవి. 18

గెరోష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్
షిమీ అనునవి. 19 కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల
పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను
ఉజీజ్యేలు అనునవి. 20 మెరారి కుమారుల
వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారివారి
పితరుల కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల
వంశములు. 21 లిబీన్ యులు షిమీయులు
గెరోష్ను వంశసుథ్లు గెరోష్నీయుల
వంశపువారు వీరే. 22 వారిలో లెకిక్ంప
బడినవారు అనగా ఒక నెల మొదలుకొని
పైపార్యముగల మగవారందరిలో
లెకిక్ంపబడినవారు ఏడువేల ఐదువందల మంది. 23

గెరోష్నీ యుల వంశములు మందిరము వెనుకను,
అనగా పడమటి దికుక్న దిగవలెను. 24

గెరోష్నీయుల పితరుల కుటుంబములో లాయేలు
కుమారుడైన ఎలీయాసాపు పర్ధానుడు. 25

పర్తయ్ కష్పు గుడారములో గెరోష్ను
కుమారులు కాపాడవలసిన వేవనగా, మందిరము
గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్కష్పు
గుడారము దావ్రపు తెరయు 26

పార్కారయవనికలు మందిరమునకును
బలిపీఠమునకును చుటుట్నునన్ పార్కార
దావ్రపు తెరయు దాని సమసత్ సేవకొరకైన
తార్ళుల్ను. 27 కహాతు వంశమేదనగా,
అమార్మీయుల వంశము ఇసాహ్రీయుల వంశము
హెబోర్నీయుల వంశము ఉజీజ్యేలీ యుల
వంశము; ఇవి కహాతీయుల వంశములు. 28 ఒక నెల
మొదలుకొని పైపార్యముగల మగవారందరి
లెకక్ చూడగా ఎనిమిదివేల ఆరువందలమంది
పరిశుదధ్ సథ్లమును కాపాడవలసినవారైరి. 29

కహాతు కుమారుల వంశములు మందిరముయొకక్
పర్కక్ను, అనగా దకిష్ణదికుక్న
దిగవలసినవారు. 30 కహాతీయుల వంశముల పితరుల
కుటుంబ మునకు పర్ధానుడు ఉజీజ్యేలు
కుమారుడైన ఎలీషాపాను. 31 వారు మందసము
బలల్ దీపవృకష్ము వేదికలు తాము సేవ చేయు
పరిశుదధ్సథ్లములోని ఉపకరణములు అడడ్
తెరయు కాపాడి దాని సమసత్ సేవయు
జరుపవలసినవారు. 32 యాజకుడైన అహరోను
కుమారుడగు ఎలియాజరు లేవీయుల పర్ధానులకు
ముఖుయ్డు. అతడు పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడు
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వారిమీద విచారణకరత్. 33 మెరారి
వంశమేదనగా, మహలీయుల వంశము మూషీయుల
వంశము; ఇవి మెరారి వంశములు. 34 వారిలో
లెకిక్ంపబడినవారెందరనగా, ఒక నెల
మొదలుకొని పైపార్యముగల మగవారందరు
ఆరువేల రెండువందల మంది. 35 మెరారీయుల
పితరుల కుటుంబములో అబీహా యిలు కుమారుడైన
సూరీయేలు పర్ధానుడు. వారు మందిరమునొదద్
ఉతత్రదికుక్న దిగవలసినవారు. 36 మెరారి
కుమారులు మందిరము యొకక్ పలకలను దాని
అడడ్కఱఱ్లను దాని సత్ంభములను దాని
దిమమ్లను దాని ఉపకరణము లనిన్టిని దాని
సేవకొరకైనవనిన్టిని 37 దాని చుటుట్నునన్
పార్కార సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను వాటి
మేకులను వాటి తార్ళల్ను కాపాడవలసినవారు.
38 మందిరము ఎదుటి తూరుప్దికుక్న, అనగా
పర్తయ్కష్పు గుడారము ఎదుటి
పూరవ్దిశయందు దిగవలసినవారు మోషే
అహరోనులు అహరోను కుమారులు;
ఇశార్యేలీయులు కాపాడ వలసిన
పరిశుదధ్సథ్లమును వారే కాపాడవలెను.
అనుయ్డు సమీపించినయెడల అతడు మరణశికష్
నొందును. 39 మోషే అహరోనులు యెహోవా
మాటను బటిట్, తమ తమ వంశ ములచొపుప్న
లెకిక్ంచిన లేవీయులలో లెకిక్ంపబడిన
వారందరు, అనగా ఒక నెల మొదలుకొని
పైపార్యము గల మగవారందరు ఇరువది
రెండువేలమంది. 40 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులలో
ఒక నెల మొదలు కొని పై పార్యముగల
తొలిచూలియైన పర్తిమగవానిని లెకిక్ంచి
వారి సంఖయ్ను వార్యించుము. 41 నేనే
యెహోవాను; నీవు ఇశార్యేలీయులలో
తొలిచూలియైన పర్తి మగ పిలల్కు మారుగా
లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పశువులలొ
తొలిచూలియైన పర్తి దానికి మారుగా
లేవీయుల పశువు లను నా నిమితత్ము తీసి
కొనవలెను. 42 కాబటిట్ యెహోవా తనకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే
ఇశార్యేలీయులలో తొలుత పుటిట్నవారి
నందరిని లెకిక్ంచెను. 43 వారిలో
లెకిక్ంపబడిన వారి సంఖయ్, అనగా ఒక నెల
మొదలుకొని పైపార్యము గల తొలిచూలి
మగవారందరి సంఖయ్ యిరువది రెండు వేల
రెండువందల డెబబ్దిమూడు. 44 మరియు
యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెల విచెచ్ను 45

నీవు ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన
పర్తివానికి మారుగా లేవీయులను వారి పశువులకు
పర్తిగా లేవీయుల పశువులను తీసికొనుము. లేవీ
యులు నా వారైయుందురు; నేనే యెహోవాను. 46

ఇశార్యేలీయులకు తొలుత పుటిట్న వారిలో
లేవీయుల కంటె రెండువందల డెబబ్ది
ముగుగ్రు ఎకుక్వైనందున
శేషించినవారియొదద్ తలకొక అయిదేసి
తులముల వెండిని తీసికొనవలెను. 47

పరిశుదధ్మైన తులము చొపుప్న వాటిని
తీసికొనవలెను. 48 తులము ఇరువది చినన్ ములు.
వారిలో ఎకుక్వ మంది విమోచనకొరకు ఇయయ్
బడిన ధనమును అహరోనుకును అతని కుమారులకును
ఇయయ్వలెను. 49 కాబటిట్ మోషే
లేవీయులవలన విడిపింప బడినవారికంటె ఆ
యెకుక్వైన వారియొకక్ విమోచన ధనమును
తీసికొనెను. 50 పరిశుదధ్మైన తులముచొపుప్న

వెయియ్ మూడువందల అరువదియైదు తులముల
ధనమును ఇశార్యేలీయుల
జేయ్షఠ్కుమారులయొదద్ తీసికొనెను. 51

యెహోవా మోషే కాజాఞ్పించినటుల్
యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న అహరోనుకును
అతని కుమారులకును విడి పింపబడిన వారి విమోచన
ధనమును మోషే యిచెచ్ను.

యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు
సెల విచెచ్ను 2 నీవు లేవీయులలో
కహాతీయులను వారి వారి

వంశములచొపుప్నను వారి వారి పితరుల
కుటుంబముల చొపుప్నను 3 ముపప్ది యేండుల్
మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము
కలిగి, పర్తయ్కష్పు గుడారములో
పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను
వార్యిం చుము. 4 అతి పరిశుదధ్మైన దాని
విషయములో పర్తయ్ కష్పు గుడారమునందు
కహాతీయులు చేయవలసిన సేవ యేదనగా 5 దండు
పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని
కుమారులును లోపలికి వచిచ్ అడడ్తెరను దించి
దానితో సాకష్య్పు మందసమును కపిప్ 6

దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన
కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు నీలవరణ్ముగల
బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను
దూరచ్వలెను. 7 సనిన్ధిబలల్మీద
నీలిబటట్ను పరచి దాని మీద గినెన్లను
ధూపారుత్లను పాతర్లను తరప్ణ పాతర్ లను
ఉంచవలెను. నితయ్ముగా ఉంచవలసిన
రొటెట్లును దానిమీద ఉండవలెను. అపుప్డు
వారు వాటిమీద ఎఱఱ్ బటట్ పరచి 8 దానిమీద
సముదర్వతస్ల చరమ్పు కపుప్వేసి దాని
మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 9 మరియు వారు
నీలి బటట్ను తీసికొని దీపవృకష్మును దాని
పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని కతెత్ర
చిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉప యోగపరచు
సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 10 దానిని దాని
ఉపకరణములనిన్టిని సముదర్వతస్ల
చరమ్మయమైన కపుప్లో పెటిట్ దండెమీద
ఉంచవలెను. 11 మరియు బంగారుమయమైన
బలిపీఠముమీద నీలిబటట్నుపరచి
సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో దానిని కపిప్ దాని
మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 12 మరియు తాము
పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయు ఆ
ఉపకరణములనిన్టిని వారు తీసికొని
నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల
చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద
పెటట్వలెను. 13 వారు బలిపీఠపు బూడిద
యెతిత్ దానిమీద ధూమర్వరణ్ముగల బటట్ను
పరచి 14 దానిమీద తమ సేవోప
కరణములనిన్టిని, అనగా ధూపారిత్ ముండుల్
గరిటెలు గినెన్లునైన బలిపీఠపు
ఉపకరణములనిన్టిని దానిమీద పెటిట్,
సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్ను
దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱఱ్లను
తగిలింపవలెను. 15 దండు పర్యాణమైనపుప్డు
అహరో నును అతని కుమారులును
పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్
ఉపకరణములనిన్ టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత
కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే
వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్ మైనదానిని
ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్కష్పు గుడా
రములో కహాతీయుల భారము. 16 యాజకుడగు
అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు
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పైవిచారణలోనికి వచుచ్నవి ఏవనగాదీపతైలము
పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్
నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. మందిరమంతటి
పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని
ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ అంతటి పై
విచారణలోనికి అతని భారము. 17 మరియు
యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 18 మీరు కహాతీయుల గోతర్
కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి
పర్తేయ్కింపకుడి. 19 వారు అతి
పరిశుదధ్మైనదానికి సమీపించినపుప్డు వారు
చావక బర్దికి యుండునటుల్ మీరు
వారినిగూరిచ్ చేయవలసినదేదనగా అహరోనును
అతని కుమారులును లోపలికి వచిచ్ పర్తి వానికి
వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియ
మింపవలెను. 20 వారు చావకయుండునటుల్
పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను
చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు. 21 మరియు
యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 22

గెరోష్నీయులను వారివారి పితరుల కుటుంబముల
చొపుప్ నను వారివారి వంశముల చొపుప్నను
లెకిక్ంచి సంఖయ్ను వార్యించుము. 23

ముపప్దియేండుల్ మొదలుకొని యేబది
యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి పర్తయ్కష్పు
గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పని చేయ
చేరువారందరిని లెకిక్ంప వలెను. 24 పనిచేయు
టయు మోతలు మోయుటయు గెరోష్ నీయుల
సేవ; 25 వారు మందిరముయొకక్ తెరలను
పర్తయ్కష్పు గుడార మును దాని కపుప్ను దాని
పైనునన్ సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన
పైకపుప్ను పర్తయ్కష్పు గుడారము యొకక్
దావ్రపు తెరను పార్కార తెరలను 26 మందిరము
చుటుట్ను బలిపీఠము చుటుట్ను ఉండు
పార్కారపు గవిని దావ్రపు తెరలను వాటి
తార్ళల్ను వాటి సేవా సంబంధ మైన
ఉపకరణములనిన్టిని వాటికొరకు చేయ బడినది
యావతుత్ను మోయుచు పనిచేయుచు రావలెను.
27 గెరోష్నీయుల పని అంతయు, అనగా తాము
మోయు వాటిననిన్టిని చేయు పనియంతటిని
అహరోనుయొకక్యు అతని కుమారులయొకక్యు
నోటిమాట చొపుప్న జరుగ వలెను. వారు
జరుపువాటి ననిన్టిని జాగర్తత్గా చూచు
కొనవలెనని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెను. 28

పర్తయ్కష్పు గుడా రములో
గెరోష్నీయులయొకక్ పని యిది; వారు పని
చేయుచు యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతా
మారు చేతికిర్ంద నుండవలెను. 29

మెరారీయులను వారివారి వంశములచొపుప్నను
వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను
లెకిక్ంపవలెను. 30 ముపప్దియేండుల్
మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్
కలిగి పర్తయ్కష్పు గుడారములో పనిచేయుటకు
సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 31

పర్తయ్కష్పు గుడార ములో వారు చేయు పని
అంతటి విషయములో వారు, మందిరపు పలకలను
దాని అడడ్ కఱఱ్లను దాని సత్ంభము లను 32

దాని దిమమ్లను దాని చుటుట్నునన్ పార్కార
సత్ంభము లను వాటి దిమమ్లను వాటి మేకులను
వాటి తార్ళల్ను వాటి ఉపకరణములనిన్టిని
వాటి సంబంధమైన పనియంతటికి కావ
లసినవనిన్టిని వారు మోసి కాపాడవలసిన బరువు
లను పేరల్ వరుసను లెకిక్ంపవలెను. 33

మెరారీయుల వంశములు పర్తయ్కష్పు

గుడారములో యాజకుడగు అహ రోను కుమారుడైన
ఈతామారు చేతికిర్ంద చేయవలసిన సేవ యిది;
అంతే వారు చేయవలసిన సేవ అని చెపెప్ను. 34

అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజపర్ధానులను
కహాతీయులను, అనగా వారివారి వంశముల
చొపుప్నను వారివారి పితరుల కుటుంబముల
చొపుప్నను ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని
35 యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి
పర్తయ్కష్పు గుడారములో సేవ చేయుటకు
సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 36

వారివారి వంశములచొపుప్న వారిలో
లెకిక్ంపబడిన వారు రెండువేల ఏడువందల
ఏబదిమంది. 37 పర్తయ్కష్పు గుడారములో
సేవచేయ తగిన వారని కహాతీయుల వంశములలో
లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత
పలికించిన మాటచొపుప్న మోషే అహరోనులు
వారిని లెకిక్ంచిరి. 38 గెరోష్నీయులలో
వారివారి వంశములచొపుప్నను వారి వారి పితరుల
కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంప బడిన వారు,
అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని 39

యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి
పర్తయ్కష్పు గుడారములో సేవచేయుటకై
సేనగా చేరువారందరు తమ తమ వంశముల
చొపుప్నను 40 తమ తమ పితరుల కుటుంబముల
చొపుప్నను వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారు
రెండువేల ఆరు వందల ముపప్దిమంది. 41

పర్తయ్కష్పు గుడారములో సేవ
చేయతగినవారని గెరోష్నీయులలో
లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా
నోటిమాటను బటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని
లెకిక్ంచిరి. 42 మెరారీయుల వంశములలో తమ
తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల
కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 43

అనగా ముపప్దియేండుల్ మొదలుకొని యేబది
యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్
కష్పు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా
చేరువారు 44 అనగా తమ తమ వంశములచొపుప్న
వారిలో లెకిక్ంప బడినవారు మూడువేల
రెండువందలమంది. 45 మెరారీ యుల వంశములలో
లెకిక్ంపడినవారు వీరే; యెహోవా మోషే చేత
పలికించిన మాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు
వారిని లెకిక్ంచిరి. 46 మోషే అహరోనులు
ఇశార్యేలీ యుల పర్ధానులును లెకిక్ంచిన
లేవీయులలొ 47 ముపప్ది యేండుల్
మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము
కలిగి తమ తమ వంశములచొపుప్నను తమ తమ
పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను
లెకిక్ంపబడినవారు 48 అనగా పర్తయ్కష్పు
గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు
నిమితత్మై చేరువారందరు, అనగా వారిలో
లెకిక్ంపబడిన వారు ఎని మిదివేల ఐదువందల
ఎనుబదిమంది. 49 యెహోవా నోటి మాట
చొపుప్న మోషేచేత వారు లెకిక్ంపబడిరి;
పర్తి వాడును తన తన సేవనుబటిట్యు తన తన
మోతను బటిట్యు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అతనివలన
లెకిక్ంపబడిరి.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను. 2 పర్తి కుషఠ్రోగిని,
సార్వముగల పర్తి వానిని, శవము

ముటుట్టవలన అపవితుర్డైన పర్తి వానిని,
పాళెములో నుండి వెలివేయవలెనని
ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 3 నేను
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నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్
పరచకుండునటుల్ మగవానినేమి ఆడుదానినేమి
అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము
వెలుపలికి వెళల్గొటట్ వలెను. 4

ఇశార్యేలీయులు ఆలాగు చేసిరి; పాళెము
వెలుపలికి అటిట్వారిని వెళల్గొటిట్రి.
యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్
ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 5 మరియు యెహోవా
మోషేకు ఈలాగు సెలవి చెచ్ను నీవు
ఇశార్యేలీయులతో 6 పురుషుడుగాని
సీత్ర్గాని యెహోవామీద తిరుగబడి
మనుషుయ్లు చేయు పాపము లలో దేనినైనను
చేసి అపరాధులగునపుప్డు 7 వారు తాము చేసిన
పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ
అపరాధమువలని నషట్మును సరిగా నిచుచ్కొని
దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి
విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో
వానికిచుచ్కొనవలెను. 8 ఆ అపరాధ నషట్మును
తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి
లేని యెడల యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన
అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అరిప్ంచిన
పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును
యాజకుని వగును. 9 ఇశార్యేలీయులు
యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్త మైన
వాటనిన్టిలో పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి
వసుత్వు యాజ కుని వగును. ఎవడైనను
పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 10 ఎవడైనను
యాజకునికి ఏమైనను ఇచిచ్నయెడల అది అతని
దగునని చెపుప్ము. 11 యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్నునీవు ఇశార్యేలీయులతో
ఇటల్నుము 12 ఒకని భారయ్ తోర్వతపిప్
వానికి దోర్హముచేసినయెడల, అనగా వేరొకడు
ఆమెతో వీరయ్సఖ్లనముగా శయనించిన యెడల
13 ఆమె భరత్కు ఆ సంగతి తెలియబడక వాని
కనున్లకు మరుగైయుండి ఆమె
అపవితర్పరచబడిన దనుటకు సాకష్య్ము లేక
పోయినను, ఆమె పటుట్బడకపోయినను, 14 వాని
మనసుస్లో రోషము పుటిట్ అపవితర్పరచబడిన
తన భారయ్మీద కోపపడిన యెడల, లేక వాని
మనసుస్లో రోషముపుటిట్ అపవితర్ పరచబడని
తన భారయ్మీద కోపపడినయెడల, 15 ఆ పురు
షుడు యాజకునియొదద్కు తన భారయ్ను
తీసికొనివచిచ్, ఆమె విషయము తూమెడు
యవలపిండిలో పదియవ వంతును తేవలెను. వాడు
దానిమీద తైలము పోయకూడదు దానిమీద
సాంబార్ణి వేయకూడదు; ఏలయవగా అది
రోషవిషయమైన నైవేదయ్ము, అనగా దోషమును
జాఞ్ప కముచేయుటకై జాఞ్పకారథ్మైన
నైవేదయ్ము. 16 అపుప్డు యాజకుడు ఆమెను
దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని
ఆమెను నిలువబెటట్వలెను. 17 తరువాత యాజ
కుడు మంటికుండతో పరిశుదధ్మైన నీళుల్
తీసికొనవలెను, మరియు యాజకుడు మందిరములో
నేలనునన్ ధూళి కొంచెము తీసికొని ఆ
నీళల్లో వేయవలెను. 18 తరువాత యాజకుడు
యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సీత్ర్ని
నిలువబెటిట్, ఆ సీత్ర్ తల ముసుకును తీసి,
రోష విషయమైన నైవేదయ్ మును, అనగా ఆ
జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె
చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు
చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను. 19

అపుప్డు యాజకుడు ఆ సీత్ర్చేత పర్మాణము

చేయించి ఆమెతో చెపప్వలసిన దేమ నగాఏ
పురుషుడును నీతో శయనింపనియెడలను, నీవు నీ
భరత్కు అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తపిప్పోయి
అపవితర్మైన కారయ్ముచేయక
పోయినయెడలను, శాపము కలుగజేయు ఈ
చేదునీళల్నుండి నిరోద్షివి కముమ్. 20 నీవు
నీ భరత్కు అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు
తోర్వతపిప్ అపవితర్ పరచబడినయెడల, అనగా
నీ భరత్కు మారుగా వేరొక పురుషుడు నీతో
కూటమిచేసిన యెడల 21 యెహోవా నీ నడుము
పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుట
వలన యెహోవా నీ జనుల మధయ్ను నినున్
శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా
చేయుగాక. 22 శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ
కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము పడునటుల్ను
చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్
యాజకుడు ఆ సీత్ర్చేత శపథ పర్మాణము
చేయించిన తరువాత ఆ సీత్ర్ ఆమేన్ అని
చెపప్వలెను. 23 తరువాత యాజకుడు
పతర్ముమీద ఆ శపథములను వార్సి ఆ చేదు
నీళల్తో వాటిని తుడిచి 24 శాపము కలుగజేయు
ఆ చేదు నీళల్ను ఆ సీత్ర్కి తార్గింపవలెను.
శాపము కలుగజేయు ఆ నీళుల్ ఆమె లోనికి చేదు
పుటిట్ంచును. 25 మరియు యాజకుడు ఆ సీత్ర్
చేతినుండి దోష విషయమైన ఆ నైవేదయ్మును
తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని ఆ నైవేదయ్
మును అలాల్డించి బలిపీఠము నొదద్కు దాని
తేవలెను. 26 తరువాత యాజకుడు దానికి
జాఞ్పకారథ్మైనదిగా ఆ నైవేదయ్
ములోనుండి పిడికెడు తీసి బలిపీఠము మీద దాని
దహించి 27 ఆ నీళుల్ ఆ సీత్ర్కి
తార్గింపవలెను. అతడు ఆమెకు ఆ నీళుల్
తార్గించిన తరువాత జరుగునదేదనగా, ఆమె
అపవితర్పరపబడి తన భరత్కు దోర్హము
చేసినయెడల, శాపము కలుగజేయు ఆ నీళుల్
చేదై ఆమెలోనికి చేరిన తరువాత ఆమె కడుపు
ఉబుబ్ను ఆమె నడుము పడి పోవును. ఆ సీత్ర్
తన జనులమధయ్ శాపమున కాసప్ద ముగా
నుండును. 28 ఆ సీత్ర్ అపవితర్ పరపబడక
పవితుర్ రాలై యుండినయెడల, ఆమె
నిరోద్షియై గరభ్వతియగు నని చెపుప్ము. 29

రోషము విషయమైన విధియిదే. ఏ
సీత్ర్యైనను తన భరత్ అధీనములో
నునన్పుప్డు తోర్వ తపిప్ అపవితర్పడిన
యెడలనేమి, 30 లేక వానికి రోషము పుటిట్ తన
భారయ్ మీద కోపపడినయెడలనేమి, వాడు
యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సీత్ర్ని
నిలువబెటిట్నపుప్డు యాజ కుడు ఆమెయెడల
సమసత్ము విధిచొపుప్న చేయవలెను. 31

అపుప్డు ఆ పురుషుడు నిరోద్షియగును, ఆ
సీత్ర్ తాను చేసిన దోషమును భరింపవలెను.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో
ఇటల్నుము. 2 పురుషుడేగాని

సీత్ర్యేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు
ఎవరైనను మొర్కుక్కొని తనున్తాను
పర్తేయ్కించు కొనినయెడల వాడు
దార్కాష్రస మదయ్ములను మానవలెను. 3

దార్కాష్ రసపు చిరకనైనను మదయ్పు
చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ
దార్కాష్రసమునైనను తార్గవలదు;
పచిచ్విగాని యెండి నవిగాని
దార్కష్పండల్ను తినవలదు. 4 అతడు
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పర్తేయ్కముగా నుండు దినములనిన్యు
పచిచ్కాయలేగాని పైతోలేగాని
దార్కాష్వలిల్ని పుటిట్న దేదియు తినవలదు.
5 అతడు నాజీ రగుటకు మొర్కుక్ కొనిన
దినములనిన్టిలో మంగలకతిత్ అతని తలమీద
వేయవలదు, అతడు యెహోవాకు తనున్ తాను
పర్తేయ్కించుకొనిన దినములు నెరవేరువరకు
అతడు పర్తిషిఠ్తుడై తన తలవెండుర్కలను
ఎదుగనియయ్వలెను. 6 అతడు యెహోవాకు
పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్ టిలో ఏ
శవమును ముటట్వలదు. 7 తన దేవునికి మీదు
కటట్ బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద
నుండును గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని
సహోదరుడుగాని సహోదరి గాని చనిపోయినను
వారినిబటిట్ అతడు తనున్ తాను అప
వితర్పరచుకొనవలదు. 8 అతడు పర్తేయ్కముగా
ఉండు దినములనిన్యు అతడు యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తుడుగా ఉండును. 9 ఒకడు
అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుట వలన
పర్తేయ్కముగా ఉండువాని తల
అపవితర్పరపబడిన యెడల అతడు పవితర్పరపబడు
దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల
గొరిగించుకొనవలెను. 10 ఎనిమిదవ దినమున అతడు
రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు
పిలల్ల నైనను పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నునన్
యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 11 అపుప్డు
యాజకుడు ఒకదానితో పాపపరిహారారథ్బలిని
రెండవ దానితో దహన బలిని అరిప్ంచి, వాడు
శవము ముటుట్టవలన పాపి యైనందున వాని
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ముచేసి ఆ దిన
మున వాని తలను పరిశుదధ్ పరపవలెను. 12 మరియు
తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల
యెహోవాకు తనున్ పర్తేయ్కించుకొని
అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది
గొఱఱ్పిలల్ను తీసికొని రావలెను; తన
వర్తసంబంధమైన తలవెండుర్కలు
అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు
వయ్రథ్మైనవి. 13 నాజీరు పర్తేయ్కముగా
ఉండు దినములు నిండిన తరు వాత వానిగూరిచ్న
విధి యేదనగా, పర్తయ్కష్పు గుడారము
యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వానిని తీసికొని
రావలెను. 14 అపుప్డతడు దహనబలిగాను
నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను,
పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన
యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధాన
బలిగాను నిరోద్ష మైన యొక పొటేట్లును,
15 గంపెడు పొంగని పిండి, అనగా గోధమపిండి
వంటలను నూనె కలిపిన గోధుమ పిండితో చేసిన
భకష్య్ములను నూనె పూసిన పొంగని పూరీలను
వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను
అరప్ణ ముగా యెహోవాయొదద్కు తేవలెను.
16 అపుప్డు యాజ కుడు యెహోవా సనిన్ధికి
వాటిని తెచిచ్ అతని నిమితత్ము
పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని
అరిప్ంపవలెను. 17 యాజ కుడు ఆ గంపెడు
పొంగని భకష్య్ములతో ఆ పొటేట్లును
యెహోవాకు సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను;
వాని నైవేదయ్మును వాని పానారప్ణమును
అరిప్ంపవలెను. 18 అపుప్డా నాజీరు
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్ దావ్రము
నొదద్ తన వర్తసంబంధమైన తన
తలవెండుర్కలు గొరిగించు కొని, ఆ

వర్తసంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు తీసికొని,
సమాధానబలి దర్వయ్ము కిర్ందనునన్
అగిన్లో వేయవలెను. 19 మరియు యాజకుడు ఆ
పొటేట్లుయొకక్ వండిన జబబ్ను ఆ
గంపలోనుండి పొంగని యొక భకష్య్మును
పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన
వర్తసంబంధమైన వెండుర్కలు గొరికించుకొనిన
పిమమ్ట అతని చేతుల మీద వాటి నుంచవలెను.
20 తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని
అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా వాటిని
అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను
పర్తిషిఠ్త మైన జబబ్తోను అది యాజకునికి
పర్తిషిఠ్తమగును; తరు వాత ఆ నాజీరు
దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను. 21

మొర్కుక్కొనిన నాజీరు తన కలిమి కొలది
ఇచుచ్ దాని గూరిచ్న విధియు, అతడు
నాజీరైయునన్ందున యెహో వాకు
అరిప్ంపవలసిన దాని గూరిచ్న విధియు ఇదే.
తాను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి
చొపుప్న నాజీరును గూరిచ్న విధిని బటిట్
ఇదియంతయు చేయవలెనని చెపుప్ము. 22

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్నునీవు
అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఈలాగనుము
23 మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు
దీవింపవలెను. 24 యెహోవా నినున్
ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడునుగాక; 25

యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి
నినున్ కరుణించునుగాక; 26 యెహోవా నీమీద తన
సనిన్ధి కాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము
కలుగజేయును గాక. 27 అటుల్ వారు
ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును
ఉచచ్రించుటవలన నేను వారిని
ఆశీరవ్దించెదను.

మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట
ముగించి దాని అభిషేకించి
పర్తిషిఠ్ంచి, 2 దాని

ఉపకరణములనిన్టిని బలి పీఠమును దాని
పాతర్లనిన్టిని చేయించి, అభిషేకించి
వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిన దినమున తమ తమ పితరుల
కుటుంబ ములలో పర్ధానులును గోతర్
ముఖుయ్లును లెకిక్ంప బడిన వారిమీద
అధిపతులునైన ఇశార్యేలీయులలోని
పర్ధానులు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 3 వారు
ఇదద్రిదద్రికి ఒకొక్క బండి చొపుప్నను,
పర్తివానికి ఒకొక్క యెదుద్ చొపుప్నను,
ఆరు గూడు బండల్ను పండెర్ండు ఎదుద్లను
యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. వారు
మందిరము ఎదుటికి వాటిని తీసికొని వచిచ్రి. 4

అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్నునీవు వారియొదద్ ఈ వసుత్వులను
తీసికొనుము; 5 అవి పర్తయ్కష్పు గుడారము
యొకక్ సేవకై యుండును; నీవు వాటిని
లేవీయులలో పర్తివానికిని వాని వాని సేవ
చొపుప్న ఇయయ్వలెను. 6 మోషే ఆ బండల్ను
ఆ యెదుద్లను తీసికొని లేవీయుల కిచెచ్ను. 7

అతడు రెండు బండల్ను నాలుగు ఎదుద్లను వారి
వారి సేవచొపుప్న గెరోష్నీయులకిచెచ్ను. 8

అతడు నాలుగు బండల్ను ఎనిమిది యెదుద్లను
యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు
చేతి కిర్ంద సేవచేయు మెరారీ యులకు వారి
వారి సేవచొపుప్న ఇచెచ్ను. 9 కహాతీయుల
కియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ
వారిది; తమ భుజములమీద మోయుటయే వారి పని
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గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 10

బలిపీఠము అభిషేకింప బడిననాడు ఆ పర్ధానులు
దానికి పర్తిషాఠ్రప్ణములను తెచిచ్రి;
పర్ధానులు బలిపీఠము ఎదుటికి తమ తమ అరప్ణ
ములను తెచిచ్రి. 11 బలిపీఠమును
పర్తిషిఠ్ంచుటకు వారిలో ఒకొక్కక్
పర్ధానుడు ఒకొక్కక్ దినమున తన తన
అరప్ణమును అరిప్ంపవలెనని యెహోవా
మోషేకు సెల విచెచ్ను. 12 మొదటి దినమున తన
అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీ◌్మనాదాబు
కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన
నయసోస్ను. 13 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణమును బటిట్ నూట ముపప్ది తులముల
యెతుత్గల వెండిగినెన్ను డెబబ్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణపాతర్ను
నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన
గోధుమ పిండిని 14 ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన
పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 15 దహన
బలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును
ఏడాది గొఱఱ్ పిలల్ను 16 అపరాధ
పరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 17

సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు
పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి
అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా
తెచెచ్ను. ఇది అమీ◌్మనాదాబు కుమారుడైన
నయసోస్ను అరప్ణము. 18 రెండవ దినమున
అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూయారు
కుమారుడును ఇశాశ్ఖారీయులకు పర్ధానుడు నైన
నెతనేలు. 19 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణ మునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణ పాతర్ను
నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటి నిండ నూనెతో కలిసిన
గోధుమపిండిని 20 ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన
పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 21 దహన
బలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును 22

ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్
బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 23 సమాధానబలిగా రెండు
కోడె లను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు
మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్
పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది
సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 24

మూడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు
హేలోను కుమారుడును జెబూలూను కుమారులకు
పర్ధానుడునైన ఏలీయాబు. అతడు పరిశుదధ్మైన
తులపు పరిమాణమును బటిట్ నూట ముపప్ది
తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది
తులముల యెతుత్గల వెండి
పోర్కష్ణపాతర్ను 25 నైవేదయ్ముగా ఆ
రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 26

ధూప దర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల
బంగారు ధూపారిత్ని దహనబలిగా ఒక చినన్
కోడెను ఒక పొటేట్ లును 27 ఏడాది
గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను 28 సమాధానబలిగా రెండు
కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను 29 అయిదు
మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు
గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.
ఇది హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అరప్ణము.
30 నాలుగవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు
షెదే యూరు కుమారుడును రూబేనీయులకు
పర్ధానుడునైన ఏలీసూరు. అతడు పరిశుదధ్మైన
తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది

తులముల యెతుత్గల వెండిగినెన్ను 31

డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి
పోర్కష్ణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ
రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 32

ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల
బంగారు ధూపారిత్ని దహన బలిగా ఒక చినన్
కోడెను ఒక పొటేట్లును 33 ఏడాది
గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను 34 సమాధానబలిగా రెండు కోడె
లను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు
మేకపోతులను ఏడా దివి అయిదు
గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.
35 ఇది షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు
అరప్ణము. 36 అయిదవ దినమున అరప్ణమును
తెచిచ్నవాడు సూరీష దాయి కుమారుడును
షిమోయ్నీయులకు పర్ధానుడునైన
షెలుమీయేలు.ఒ 37 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణ మునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణపాతర్ను
నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన
గోధుమ పిండిని 38 ధూపదర్వయ్ముతో
నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని
దహన బలిగా ఒక చినన్కోడెను 39 ఒక
పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 40

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 41

సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు
పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి
అయిదు గొఱఱ్పిలల్ లను తన అరప్ణముగా
తెచెచ్ను. ఇది సూరీషదాయి కుమారుడైన
షెలుమీయేలు అరప్ణము. 42 ఆరవ దినమున
అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు దెయూ వేలు
కుమారుడును గాదీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీయా
సాపా. 43 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణపాతర్ను
నైవేదయ్ ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన
గోధుమపిండిని 44 ధూపదర్వయ్ముతో నిండి
యునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 45

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్ లును
ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 46

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను
సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు
పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి
అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా
తెచెచ్ను. 47 ఇది దెయూ వేలు కుమారుడైన
ఎలీయాసాపా అరప్ణము. 48 ఏడవ దినమున
అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీ హూదు
కుమారుడును ఎఫార్యిమీయులకు పర్ధానుడు
నైన ఎలీషామా. 49 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణ మునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణ పాతర్ను
నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన
గోధుమపిండిని 50 ధూపదర్వయ్ముతో
నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని
51 దహన బలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక
పొటేట్లును, ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాప
పరిహారారథ్బలిగా ఒక మేక పిలల్ను 52

సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు
పొటేట్ళల్ను 53 అయిదు మేక పోతులను
ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణ
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ముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీహూదు కుమారుడైన
ఎలీ షామా అరప్ణము. 54 ఎనిమిదవ దినమున
అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు పెదా సూరు
కుమారుడును మనషీష్యులకు పర్ధానుడునైన
గమలీ యేలు. 55 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణపాతర్ను
నైవేదయ్ ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన
గోధుమపిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది
తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 56 దహన బలిగా ఒక
చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును ఏడాది
గొఱఱ్పిలల్ను 57 అపరాధపరిహారారథ్ బలిగా
ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు
కోడెలను 58 అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు
మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు
గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.
59 ఇది పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు
అరప్ణము. 60 తొమి◌్మదవ దినమున
అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు గిదోయ్నీ
కుమారుడును బెనాయ్మీనులకు పర్ధానుడునైన
అబీదాను. 61 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణ మునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తుల ముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణపాతర్ను
నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన
గోధమపిండిని ధూప దర్వయ్ముతో
నిండియునన్ పది షెకెలుల బంగారు ధూపారిత్ని
62 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను 63 ఒక
పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 64

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 65

సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు
పొటేట్ళల్ను అయిదు మేక పోతులను ఏడాదివి
అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా
తెచెచ్ను. ఇది గిదోయ్నీ కుమారుడైన
అబీదాను అరప్ణము. 66 పదియవ దినమున
అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీష దాయి
కుమారుడును దానీయులకు పర్ధానుడునైన అహీ
యెజెరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణమునుబటిట్ 67 నూటముపప్ది తులముల
యెతుత్ గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణపాతర్ను
నైవేదయ్ ముగా ఆ రెంటిలో నూనెతో కలిసి
నిండిన గోధుమ పిండిని 68 ధూపదర్వయ్ముతో
నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని
69 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక
పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను
పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 70

సమాధానబలిగా రెండు కోడె లను అయిదు
పొటేట్ళల్ను 71 అయిదు మేకపోతులను ఏడా
దివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్ లను తన అరప్ణముగా
తెచెచ్ను. ఇది ఆమీషదాయి కుమారుడైన
అహీయెజెరు అరప్ణము. 72 పదకొండవ దినమున
అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఒకార్ను
కుమారుడును ఆషేరీయులకు పర్ధానుడునైన
పగీయేలు. 73 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు
పరిమాణమును బటిట్ నూట ముపప్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల
యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణపాతర్ను
నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన
గోధుమ పిండిని 74 ధూపదర్వయ్ముతో నిండి
యునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 75

దహన బలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును

76 ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్
బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 77 సమాధానబలిగా రెండు
కోడె లను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు
మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు
గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.
ఇది ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు అరప్ణము.
78 పండెర్ండవ దినమున అరప్ణమును
తెచిచ్నవాడు ఏనాను కుమారుడు నఫాత్లీయులకు
పర్ధానుడునైన అహీర. 79 అతడు పరిశుదధ్మైన
తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది
తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది
తుల ముల యెతుత్గల వెండి పోర్కష్ణ
పాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ
నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 80 ధూప
దర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల
బంగారు ధూపారిత్నిఒ దహనబలిగా ఒక
చినన్కోడెను 81 ఒకపొటెట్ లును ఏడాది
గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను
82 అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు
మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు
గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.
ఇది ఏనాను కుమారుడైన అహీర అరప్ణము. 83

బలిపీఠము అభిషేకింపబడిన దినమున
ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులు అరిప్ంచిన
పర్తిషాఠ్రప్ణములు ఇవి, వెండి గినెన్లు
పండెర్ండు, వెండి పోర్కష్ణపాతర్లు
పండెర్ండు, బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు,
పర్తి వెండిగినెన్ నూట ముపప్ది తులములది.
84 పర్తి పోర్కష్ణపాతర్ డెబబ్ది
తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి అంతయు
పరిశుధద్ మైన తులపు పరిమాణ మునుబటిట్
రెండు వేల నాలుగువందల తులములది. 85

ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపా
రుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో ఒకటి
పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది
తులములది. 86 ఆ ధూపారుత్ల బంగారమంతయు
నూట ఇరువది తులములది; దహనబలి పశువులనిన్యు
పండెర్ండు కోడెలు, పొటేట్ళుల్
పండెర్ండు, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు
పండెర్ండు, వాటి నైవేదయ్ములును
పాపపరిహారారథ్మైన మగమేకపిలల్లు
పండెర్ండు, 87 సమా ధానబలి పశువులనిన్యు
ఇరువది నాలుగు కోడెలు, 88 పొటేట్ళుల్
అరువది, మేకపోతులు అరువది, ఏడాదివైన
గొఱఱ్పిలల్లు అరువది. 89 మోషే
యెహోవాతో మాట లాడుటకు పర్తయ్కష్పు
గుడారములోనికి వెళిల్నపుప్డు సాకష్య్పు
మందసము మీద నునన్ కరుణాపీఠముమీద నుండి,
అనగా రెండు కెరూబుల నడమనుండి తనతో
మాటలాడిన యెహోవా సవ్రము అతడు వినెను,
అతడు ఆయనతో మాటలాడెను.

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్నునీవు అహరోనుతో 2 నీవు
దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు

దీపముల వెలుగు దీపవృకష్మునకు ముందు
పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని
చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 3

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు
దీపవృకష్మునకు ఎదురుగా దాని దీపములను
వెలిగించెను. 4 ఆ దీపవృకష్ము బంగారు
నకిషిపనిగలది; అది దాని సత్ంభము మొదలు కొని
పుషప్ములవరకు నకిషిపనిగలది; యెహోవా
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కనుపరచిన మాదిరినిబటిట్ మోషే ఆ దీపవృకష్
మును చేయించెను. 5 మరియు యెహోవా
మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు
ఇశార్యేలీయులలోనుండి 6 లేవీయులను
పర్తేయ్ కించి వారిని పవితర్పరచుము. 7

వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి
చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద పాపపరిహా
రారథ్జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు
మంగలి కతిత్తో తమ శరీరమంతయు
గొరిగించుకొని 8 తమ బటట్లు ఉదుకుకొని
పవితర్పరచు కొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను
దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన
గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు
పాపపరిహారారథ్బలిగా మరియొక కోడెను
తీసికొని రావలెను. 9 అపుప్డు నీవు
పర్తయ్కష్పు గుడారము ఎదుటికి లేవీయులను
తోడుకొని వచిచ్ ఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమాజమును పోగుచేయ వలెను. 10 నీవు
యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడు
కొనివచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులు తమ
చేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 11

లేవీయులు యెహోవా సేవచేయు వారవుటకు
అహరోనును ఇశార్యేలీయులును
పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా
సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంప వలెను. 12 లేవీయులు
ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతు లుంచిన తరువాత
నీవు లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్
తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో
ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్ బలిగాను రెండవ
దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 13 అహరోను
ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను లేవీయులను
నిలువబెటిట్ యెహోవాకు
పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంపవలెను.
14 అటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులలో నుండి
లేవీయులను వేరుపరచవలెను; లేవీయులు నావారై
యుందురు. 15 తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి
పర్తి షాఠ్రప్ణముగా వారిని
అరిప్ంచినపుప్డు లేవీయులు పర్తయ్ కష్పు
గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి
వెళల్వచుచ్ను. 16 ఇశార్యేలీయులలో వారు
నా వశము చేయ బడినవారు; తొలిచూలియైన
పర్తివానికిని, అనగా ఇశార్యేలీయు లలో
పర్థమ సంతానమంతటికిని పర్తిగా వారిని
నేను తీసికొనియునాన్ను. 17 ఏలయనగా
మనుషుయ్లలోను పశు వులలోను
ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైనది
యావతుత్ను నాది; ఐగుపుత్దేశములో
తొలిచూలియైన పర్తివానిని నేను
సంహరించిననాడు వారిని నాకొరకు
పర్తిషిఠ్ంచు కొంటిని. 18

ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన
పర్తివానికి మారుగా లేవీయులను తీసికొని
యునాన్ను. 19 మరియు పర్తయ్కష్పు
గుడారములో ఇశార్ యేలీయుల నిమితత్ము
సేవచేయుటకును ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును,
ఇశార్యేలీయు లలో లేవీయులను అహరోనుకును
అతని కుమారులకును ఇచిచ్
అపప్గించియునాన్ను. అందువలన
ఇశార్యేలీయులు పరిశుదధ్మందిరమునకు
సమీపించునపుప్డు ఏ తెగులైనను
ఇశార్యేలీయులకు సంభవింపకపోవును అని
చెపెప్ను. 20 అపుప్డు మోషే అహరోనులును

ఇశార్యేలీ యుల సరవ్సమాజము యెహోవా
లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఆజాఞ్పించిన
సమసత్మునుబటిట్ లేవీయులయెడల చేసిరి;
ఇశార్యేలీ యులు వారికి అటేల్చేసిరి. 21

లేవీయులు తముమ్ను పవితర్పరచుకొని తమ
బటట్లు ఉదుకుకొనిన తరు వాత అహరోను
యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషాఠ్రప్ణముగా
వారిని అరిప్ంచెను. వారిని పవితర్పరచుటకు
అహరోను వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము
చేసెను. 22 తరువాత లేవీ యులు అహరోను
ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను
పర్తయ్కష్పు గుడారములో సేవచేయుటకు
లోపలికి వెళిల్రి. యెహోవా లేవీయులను
గూరిచ్ మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు
వారియెడల చేసెను. 23 మరియు యెహోవా
మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్నుఇది
లేవీయులనుగూరిచ్న విధి. 24

ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని
పైపార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ సేవలో పని చేయుటకు
రావలెను. 25 అయితే ఏబది ఏండల్ వయసుస్
పొందిన పిమమ్ట వారు ఆ పని మాని
ఊరకుండవలెను. 26 వారు కాపాడవలసినవాటిని
కాపాడుటకు పర్తయ్కష్పు గుడారములో తమ
గోతర్పువారితో కూడ పరిచరయ్ చేయ
వలెనుగాని పనిచేయవలదు. లేవీయులు
కాపాడవలసిన వాటివిషయము నీవు వారికి ఆలాగు
నియమింపవలెను.

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారు వచిచ్న
తరువాత రెండవ సంవతస్రము మొదటి
నెలలో యెహోవా సీనాయి

అరణయ్మందు మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 2

ఇశార్ యేలీయులు పసాక్పండుగను దాని
నియామకకాలమందు ఆచరింపవలెను. 3 దాని
నియామక కాలమున, అనగా ఈ నెల పదునాలుగవ
దినమున సాయంకాలమందు దానిని ఆచరింపవలెను;
దాని కటట్డలనిన్టినిబటిట్ దాని
విధులనిన్టినిబటిట్ మీరు దానిని
ఆచరింపవలెను. 4 కాబటిట్ మోషే
పసాక్పండుగను ఆచరింపవలెనని
ఇశార్యేలీయులతో చెపప్గా వారు సీనాయి
అరణయ్మందు మొదటి నెల పదు నాలుగవ దినమున
సాయంకాలమందు పసాక్పండుగ సామగిర్ని
సిదధ్పరచుకొనిరి. 5 యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్ పించిన సమసత్మును ఇశార్యేలీయులు
అతడు చెపిప్నటేల్ చేసిరి. 6 కొందరు
నరశవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్లై ఆ
దినమున పసాక్పండుగను ఆచరింప లేకపోయిరి. 7

వారు ఆ దినమున మోషే అహరోనుల ఎదుటికి
వచిచ్ మోషేతో నరశవమును ముటుట్టవలన
అపవితుర్లమై తివిు; యెహోవా అరప్ణమును
దాని నియామక కాలమున ఇశార్యేలీయుల
మధయ్ను అరిప్ంపకుండునటుల్ ఏల అడడ్
గింపబడితిమని అడుగగా 8 మోషేనిలువుడి; మీ
విషయ ములో యెహోవా యేమిసెలవిచుచ్నో
నేను తెలిసి కొందునని వారితో అనెను. 9

అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవి
చెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము
10 మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును
ముటుట్టవలన అప వితుర్డైనను,
దూరపర్యాణము చేయు చుండినను, అతడు
యెహోవా పసాక్పండుగను ఆచరింపవలెను. 11

వారు రెండవనెల పదునాలుగవ దినమున
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సాయంకాలమున దానిని ఆచరించి
పొంగనివాటితోను చేదు ఆకుకూరలతోను దానిని
తినవలెను. 12 వారు మరునాటివరకు దానిలో
కొంచె మైనను మిగలనీయవలదు; దానిలోనిది
ఒకక్ యెముక నైనను విరువవలదు; పసాక్పండుగ
విషయమైన కటట్డ లనిన్టినిబటిట్ వారు
దానిని ఆచరింపవలెను. 13 పర్యాణ ములో
ఉండని పవితుర్డు పసాక్ను ఆచరించుట మానిన
యెడల ఆ మనుషుయ్డు తన జనులలోనుండి
కొటిట్వేయ బడును. అతడు యెహోవా
అరప్ణమును దాని నియామక కాలమున
అరిప్ంపలేదు గనుక ఆ మనుషుయ్డు తన పాప
మును తానే భరింపవలెను. 14 మీలో నివసించు
పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింప
గోరునపుప్డు అతడు పసాక్ కటట్డచొపుప్న
దాని విధినిబటిట్యే దానిని చేయ వలెను.
పరదేశికిని మీ దేశములో పుటిట్నవానికిని
మీకును ఒకటే కటట్డ ఉండవలెను. 15 వారు
మందిరమును నిలువబెటిట్న దినమున మేఘము
సాకష్య్పు గుడారములోని మందిరమును
కమెమ్ను; సాయం కాలము మొదలుకొని
ఉదయమువరకు అగిన్వంటి ఆకా రము
మందిరముమీద నుండెను. 16 నితయ్మును ఆలాగే
జరిగెను. మేఘము మందిరమును కమెమ్ను;
రాతిర్యందు అగిన్వంటి ఆకారము కనబడెను. 17

ఆ మేఘము గుడారము మీదనుండి
పైకెతత్బడునపుప్డు ఇశార్యేలీయులు
పర్యా ణమైసాగిరి; ఆ మేఘము ఎకక్డ
నిలిచెనో అకక్డనే ఇశార్యేలీయులు తమ
గుడారములను వేసికొనిరి. 18

యెహోవానోటిమాటచొపుప్న
ఇశార్యేలీయులు పర్యా ణమైసాగిరి.
యెహోవా నోటిమాటచొపుప్న వారు తమ
గుడారములను వేసికొనిరి. ఆ మేఘము
మందిరముమీద నిలిచియుండిన దినములనిన్యు
వారు నిలిచిరి. 19 ఆ మేఘము బహుదినములు
మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశార్యేలీయులు
యెహోవా విధిననుసరించి పర్యా ణము
చేయకుండిరి. 20 మేఘము కొనిన్ దినములు
మంది రము మీద నిలిచినయెడల వారును నిలిచిరి;
యెహోవా నోటిమాట చొపుప్ననే నిలిచిరి,
యెహోవా నోటిమాట చొపుప్ననే
పర్యాణము చేసిరి. 21 ఆలాగే మేఘము
సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు నిలిచిన
యెడల ఉదయమందు ఆ మేఘము పైకెతత్బడ
గానే వారు పర్యాణము చేసిరి. పగలేమి
రాతిర్యేమి ఆ మేఘము
పైకెతత్బడినపుప్డే వారు పర్యాణము
చేసిరి. 22 ఆ మేఘము రెండుదినములుగాని, ఒక
నెలగాని, యేడాదిగాని తడవు చేసి
మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశార్యేలీయులు
పర్యాణము చేయక తమ గుడారములలో నిలిచిరి.
అది ఎతత్బడినపుప్డు వారు పర్యాణము
చేసిరి. 23 యెహోవా మాటచొపుప్న వారు తమ
గుడారములను వేసికొనిరి; యెహోవా
మాటచొపుప్న వారు పర్యాణముచేసిరి;
మోషేదావ్రా యెహోవా చెపిప్న
మాటనుబటిట్ యెహోవా ఆజఞ్ ననుసరించి
నడిచిరి.

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్నునీవు రెండు వెండి బూరలు
చేయించుకొనుము; 2 నకిషిపనిగా

వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును

పిలుచుటకును సేనలను తరిల్ంచుటకును
నీకుండవలెను. 3 ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు
సమాజము పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునెదుట నీ యొదద్కు కూడి రావలెను.
4 వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల
సమూహములకు ముఖుయ్లైన పర్ధానులు
నీయొదద్కు కూడి రావలెను. 5 మీరు
ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న
దిగి యునన్ సైనయ్ములు సాగవలెను. 6 మీరు
రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు
దకిష్ణదికుక్న దిగిన సైనయ్ ములు సాగవలెను.
వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా
ఊదవలెను. 7 సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు
ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 8

అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు
ఊదవలెను; నితయ్ మైన కటట్డనుబటిట్ అవి
మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 9

మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధ ముగా
మీ దేశములో యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ
బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ
దేవు డైన యెహోవా సనిన్ధిని మీరు
జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి
రకిష్ంపబడుదురు. 10 మరియు ఉతస్వ దినమందును
నియామక కాలములయందును నెలల ఆరంభ
ములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలు
లనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ బూరలు ఊదవలెను
అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు
జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన
యెహోవాను నేనే. 11 రెండవ సంవతస్రము
రెండవ నెల యిరువదియవ తేదిని మేఘము
సాకష్య్పు మందిరము మీదనుండి
పైకెతత్బడెను గనుక ఇశార్యేలీయులు
సీనాయి అరణయ్ములోనుండి పర్యాణములు
చేయసాగిరి. 12 తరువాత ఆ మేఘము పారాను
అరణయ్ములో నిలిచెను. 13 యెహోవా మోషే
చేత పలికించిన మాటనుబటిట్ వారు మొదట
పర్యాణము చేసిరి. 14 యూదీయుల పాళెపు
ధవ్జము వారి సేనల చొపుప్న ముందర సాగెను;
అమీ◌్మనాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ
సైనయ్మునకు అధిపతి. 15 ఇశాశ్ఖారీయుల
గోతర్సైనయ్ మునకు సూయారు కుమారుడైన
నెతనేలు అధి పతి. 16 జెబూలూనీయుల
గోతర్సైనయ్మునకు హేలోను కుమారుడైన
ఏలీయాబు అధిపతి. 17 మందిరము విపప్బడి
నపుప్డు గెరోష్నీయులును మెరారీయులును
మందిరమును మోయుచు సాగిరి. 18 రూబేనీయుల
పాళెము ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను.
ఆ సైనయ్మునకు షెదే యూరు కుమారుడైన
ఏలీసూరు అధిపతి. 19 షిమోయ్నీయుల
గోతర్సైనయ్మునకు సూరీషదాయి కుమారుడైన
షెలుమీ యేలు అధిపతి. 20 గాదీయుల
గోతర్సైనయ్మునకు దెయు వేలు కుమారుడైన
ఎలీయా సాపు అధిపతి. 21 కహాతీయులు
పరిశుదధ్మైనవాటిని మోయుచుసాగిరి; అందరు
వచుచ్లోగా వారు మందిర మును నిలువబెటిట్రి.
22 ఎఫార్యీమీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి
సేనల చొపుప్న సాగెను; ఆ సైనయ్ము నకు
అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి. 23

పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు
మనషీష్యుల గోతర్ సైనయ్మునకు అధిపతి. 24

గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను
బెనాయ్మీనుల గోతర్సైనయ్మునకు అధిపతి.
25 దానీయుల పాళెపు ధవ్జము సాగెను; అది
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పాళెములనిన్టిలో వెనుక నుండెను;
అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ
సైనయ్మునకు అధిపతి 26 ఒకార్ను కుమారుడైన
పగీయేలు ఆషేరీయుల గోతర్సైనయ్ మునకు
అధిపతి. 27 ఏనాను కుమారుడైన అహీర
నఫాత్లీయుల గోతర్సైనయ్ మునకు అధిపతి.
28 ఇశార్యేలీయులు పర్యాణముచేయు
నపుప్డు తమ తమ సైనయ్ముల చొపుప్ననే
పర్యాణమై సాగిరి. 29 మోషే మామయగు
మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు
హోబాబుతో మోషేయెహోవా మా కిచెచ్దనని
చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై
పోవుచునాన్ము; మాతోకూడ రముమ్; మేము
మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు
మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 30

అందు కతడునేను రాను, నా దేశమునకును నా
వంశసుథ్ల యొదద్కును వెళుల్దుననెను. 31

అందుకు మోషేనీవు దయ చేసి మముమ్ను
విడువకుము; ఎటల్నగా ఈ అరణయ్మందు మేము
దిగవలసిన సథ్లములు నీకు తెలిసియునన్వి; నీవు
మాకు కనున్లవలె ఉందువు. 32 మరియు నీవు
మాతోకూడ వచిచ్నయెడల యెహోవా మాకు ఏ
మేలుచేయునో ఆ మేలునుబటిట్ మేము నీకు
మేలు చేయుదుమనెను. 33 వారు యెహోవా
కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి;
వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు
దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన
మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 34 వారు
తాము దిగిన సథ్లమునుండి సాగినపుప్డు
యెహోవా మేఘము పగటివేళ వారిమీద ఉండెను.
35 ఆ మందసము సాగినపుప్డు మోషేయెహోవా
లెముమ్; నీ శతుర్వులు చెదరిపోవుదురుగాక,
నినున్ దేవ్షించువారు నీ యెదుటనుండి
పారిపోవుదురుగాక యనెను. 36 అది
నిలిచినపుప్డు అతడుయెహోవా, ఇశార్యేలు
వేవేల మధయ్కు మరల రమమ్నెను.

జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్
సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు
వినబడెను; యెహోవా దాని

వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను;
యెహోవా అగిన్ వారిలో రగులుకొని ఆ
పాళెములో నొక కొనను దహింపసాగెను. 2 జనులు
మోషేకు మొఱపెటట్గా మోషే యెహోవాను
వేడుకొనినపుప్డు ఆ అగిన్ చలాల్రెను. 3

యెహోవా అగిన్ వారిలో రగులుకొనినందున ఆ
చోటికి తబేరా అను పేరు పెటట్బడెను. 4 వారి
మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేకష్ అధి
కముగా కనుపరచగా ఇశార్యేలీయులును మరల
ఏడిచ్మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 5

ఐగుపుత్లో మేము ఉచి తముగా తినిన చేపలును
కీరకాయలును దోసకాయలును కూరాకులును
ఉలిల్పాయలును తెలల్ గడడ్లును
జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు మా
పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 6 ఈ మనాన్ కాక
మా కనున్లయెదుట మరేమియు లేదని
చెపుప్కొనిరి. 7 ఆ మనాన్
కొతిమెరగింజలవలె ఉండెను. చూపునకు అది
బోళమువలె ఉండెను. 8 జనులు తిరుగుచు దానిని
గూరుచ్కొని తిరుగట విసిరి లేక రోట దంచి
పెనము మీద కాలిచ్ రొటెట్లు చేసిరి; దాని
రుచి కొర్తత్ నూనె రుచివలె ఉండెను. 9

రాతిర్యందు మంచు పాళెము మీద

కురిసినపుప్డు ఆ మనాన్ దాని వెంటనే పడెను.
10 జనులు తమ తమ కుటుంబములలో ఎవరి గుడారపు
దావ్రమునొదద్వారు ఏడవ్గా మోషే వినెను.
యెహోవా కోపము బహుగా రగులుకొనెను. వారు
ఏడుచ్ట మోషే దృషిట్కిని చెడడ్దిగా
నుండెను. 11 కాగా మోషే యెహోవాతో
యిటల్నెనునీవేల నీ సేవకుని బాధిం చితివి?
నామీద నీ కటాకష్ము రానీయక యీ జను లందరి
భారమును నామీద పెటట్నేల? 12 నేనే యీ
సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే
వీరిని కంటినా? పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్
పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు
పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న దేశ మునకు
వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొని పొమమ్ని
నాతో చెపుప్చునాన్వు. 13 ఈ సమసత్
పర్జలకు ఇచుచ్టకు మాంసము నా కెకక్డిది?
వారు ననున్ చూచి యేడుచ్చు తినుటకు మాకు
మాంసమిమమ్ని అడుగుచునాన్రు 14 ఈ సమసత్
పర్జలను ఒంటిగా మోయ నావలన కాదు; అది నేను
భరింపలేని భారము; నీవు నాకిటుల్ చేయదలచిన
యెడల ననున్ చంపుము. 15 నామీద నీ కటాకష్ము
వచిచ్న యెడల నేను నా బాధను
చూడకుండునటుల్ ననున్ చంపుము. 16 అపుప్డు
యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెనుజనులకు
పెదద్లనియు అధిపతులనియు నీవెరిగిన ఇశార్
యేలీయుల పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది
మనుషుయ్ లను నాయొదద్కు పోగుచేసి
పర్తయ్కష్పు గుడారమునకు వారిని తోడుకొని
రముమ్. అకక్డ వారు నీతోకూడ నిలువబడవలెను.
17 నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను.
మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో పాలు వారిమీద
ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా
మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో నొక పాలు
నీతోకూడ భరింపవలెను. 18 నీవు జనులను చూచి
యిటల్ నుముమిముమ్ను మీరు రేపటికి
పరిశుదధ్పరచు కొనుడి; మీరు మాంసము తిందురు.
యెహోవా విను నటుల్ ఏడిచ్మాకు ఎవరు
మాంసము పెటుట్దురు? ఐగుపుత్లో మాకు
బాగుగానే జరిగినదని మీరు చెపుప్ కొంటిరి
గనుక యెహోవా మీకు మాంసమిచుచ్ను, మీరు
తిందురు. 19 ఒకక్ దినము కాదు, రెండు దినములు
కాదు, అయిదు దినములు కాదు, పది దినములు కాదు,
ఇరువది దినములు కాదు. 20 ఒక నెల దినములవరకు,
అనగా అది మీ నాసికా రంధర్ములలోనుండి
వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని
తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్ నునన్
యెహోవాను నిరల్కష్య్ము చేసి ఆయన
సనిన్ధిని ఏడిచ్ఐగుపుత్ లోనుండి యెందుకు
వచిచ్తిమనుకొంటిరి. 21 అందుకు మోషేనేను ఈ
జనులమధయ్ ఉనాన్ను; వారు ఆరు లకష్ల
పాదచారులువారు నెలదినములు తినుటకు వారికి
మాంసమిచెచ్దనని చెపిప్తివి. 22 వారు
తృపిత్గా తినునటుల్ వారినిమితత్ము
గొఱఱ్లను పశువులను చంప వలెనా? వారు
తృపిత్గా తినునటుల్ సముదర్పు చేప లనిన్యు
వారినిమితత్ము కూరచ్వలెనా? అనెను. 23

అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను
యెహోవా బాహుబలము తకుక్వైనదా? నా మాట
నీ యెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు
చూచెదవు. 24 మోషే బయటికి వచిచ్ యెహోవా
మాటలను జనులతో చెపిప్, జనుల
పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను
పోగుచేసి గుడారముచుటుట్ వారిని
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నిలువబెటట్గా 25 యెహోవా మేఘములో దిగి
అతనితో మాటలాడి అతని మీద వచిచ్న
ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద
ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద
నిలిచినపుప్డు వారు పర్వచించిరి గాని మరల
పర్వచింపలేదు. 26 ఆ మను షుయ్లలో నిదద్రు
పాళెములో నిలిచియుండిరి; వారిలో ఒకనిపేరు
ఎలాద్దు, రెండవ వానిపేరు మేదాదు; వారి
మీదను ఆతమ్ నిలిచియుండెను; వారు
వార్యబడినవారి లోను ఉండియు వారు
గుడారమునకు వెళల్క తమ పాళెములోనే
పర్వచించిరి. 27 అపుప్డు ఒక ¸°వనుడు మోషే
యొదద్కు పరుగెతిత్వచిచ్ఎలాద్దు
మేదాదులు పాళె ములో పర్వచించుచునాన్రని
చెపప్గా 28 మోషే ఏరప్రచు కొనినవారిలో
నూను కుమారుడును మోషేకు పరిచార కుడునైన
యెహోషువమోషే నా పర్భువా, వారిని
నిషేధింపుమని చెపెప్ను. 29 అందుకు మోషేనా
నిమి తత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా
పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా
తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచును గాక అని అతనితో
అనెను. 30 అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయుల
పెదద్లును పాళె ములోనికి వెళిల్రి. 31 తరు
వాత యెహోవా సనిన్ధినుండి ఒక గాలి
బయలుదేరి సముదర్మునుండి పూరేళల్ను
రపిప్ంచి పాళెముచుటుట్ ఈ పర్కక్ను ఆ
పర్కక్ను దిన పర్యాణమంత దూరమువరకు
భూమిమీద రెండు మూరల యెతుత్న వాటిని
పడజేసెను. 32 కావున జనులు ఆ దినమంతయు ఆ
రాతిర్ అంతయు మరుసటి దినమంతయు లేచి ఆ
పూరేళల్ను కూరుచ్కొను చుండిరి; తకుక్వ
కూరుచ్కొనినవాడు నూరు తూములను
కూరుచ్కొనెను. తరువాత వారు తమకొరకు
పాళెము చుటుట్ వాటిని పరచిరి. 33 ఆ మాంసము
ఇంక వారి పండల్ సందున నుండగానే, అది
నమలకమునుపే, యెహోవా కోపము జనులమీద
రగులుకొనెను; యెహోవా తెగులు చేత వారిని
బహుగా బాధించెను. 34 మాంసాపేకష్గల వారిని
జనులు అకక్డ పాతిపెటిట్నందున ఆ
సథ్లమునకు కిబోర్తు హతాత్వా అను పేరు
పెటట్బడెను. 35 జనులు కిబోర్తు
హతాత్వానుండి హజేరోతుకు పర్యాణమై
పోయి హజేరోతులో దిగిరి.

మోషే కూషుదేశపు సీత్ర్ని పెండిల్
చేసికొని యుండెను గనుక అతడు
పెండిల్చేసికొనిన ఆ సీత్ర్

నిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి
విరోధముగా మాటలాడిరి. 2 వారుమోషేచేత
మాతర్మే యెహోవా పలి కించెనా? ఆయన మా
చేతను పలికింపలేదా? అని చెపుప్ కొనగా 3

యెహోవా ఆ మాటవినెను. మోషే భూమి
మీదనునన్ వారందరిలో మికిక్లి సాతివ్కుడు. 4

యెహోవా మీరు ముగుగ్రు పర్తయ్కష్పు
గుడారమునకు రండని హఠాతుత్గా మోషే
అహరోను మిరాయ్ములకు ఆజఞ్నిచెచ్ను. ఆ
ముగుగ్రు రాగా 5 యెహోవా మేఘసత్ంభములో
దిగి పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునొదద్ నిలిచి అహరోను
మిరాయ్ములను పిలిచెను. 6 వారిదద్రు రాగా
ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్
యుండినయెడల యెహోవానగు నేను
దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసి కొనునటుల్
కలలో అతనితో మాటలాడుదును. నా సేవకు డైన

మోషే అటిట్వాడుకాడు. 7 అతడు నా
యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 8 నేను
గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్
ముఖాముఖిగా అతనితో మాటలాడుదును; అతడు
యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును.
కాబటిట్ నా సేవకుడైన మోషేకు విరోధ ముగా
మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 9

యెహోవా కోపము వారిమీద రగులుకొనగా ఆయన
వెళిల్పోయెను. 10 మేఘమును ఆ
పర్తయ్కష్పు గుడారము మీదనుండి ఎతత్
బడెను; అపుప్డు మిరాయ్ము హిమమువంటి
తెలల్ని కుషుఠ్ గలదాయెను; అహరోను
మిరాయ్మువైపు చూచినపుప్డు ఆమె
కుషుఠ్గలదిగా కనబడెను. 11 అహరోను అయోయ్
నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన
మేము చేసిన యీ పాప మును మామీద
మోపవదుద్. 12 తన తలిల్ గరభ్ములో నుండి
పుటిట్నపప్టికే సగముమాంసము కీష్ణించిన
శిశు శవమువలె ఆమెను ఉండనియయ్కుమని
మోషేతో చెపప్గా 13 మోషే
యెలుగెతిత్దేవా, దయచేసి యీమెను
బాగుచేయుమని యెహోవాకు మొఱ పెటెట్ను.
14 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్
ఆమె ముఖము మీద ఉమి◌్మవేసినయెడల ఆమె
యేడు దినములు సిగుగ్ పడునుగదా; ఆమె పాళెము
వెలుపల ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా
ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్ కొనవలెను.
15 కాబటిట్ మిరాయ్ము ఏడు దినములు పాళెము
వెలుపలనే గడిపెను. మిరాయ్ము మరల
చేరచ్బడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి. 16

తరువాత జనులు హజేరోతు నుండి సాగి పారాను
అరణయ్ములో దిగిరి.

యెహోవా మోషేకు ఈలాగున
సెలవిచెచ్ను 2 నేను
ఇశార్యేలీయులకు ఇచుచ్చునన్

కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు నీవు
మనుషుయ్లను పంపుము. వారి పితరుల
గోతర్ములలో ఒకొక్కక్ దాని నుండి
ఒకొక్కక్ మనుషుయ్ని మీరు పంపవలెను;
వారిలో పర్తివాడు పర్ధానుడై యుండవలెను.
3 మోషే యెహోవా మాట విని, పారాను
అరణయ్మునుండి వారిని పంపెను. వారందరు
ఇశార్యేలీయులలో ముఖుయ్లు. 4 వారి
పేళుల్ ఏవనగారూబేను గోతర్ మునకు 5

జకూక్రు కుమారుడైన షమూమ్య; షిమోయ్ను
గోతర్మునకు హోరీ కుమారుడైన షాపాతు; 6

యూదా గోతర్మునకు యెఫునెన్ కుమారు డైన
కాలేబు; 7 ఇశాశ్ఖారు గోతర్మునకు యోసేపు
కుమారుడైన ఇగాలు; 8 ఎఫార్యిము
గోతర్మునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ; 9

బెనాయ్మీను గోతర్మునకు రాఫు కుమారుడైన
పలీత్; 10 జెబూలూను గోతర్మునకు సోరీ
కుమారుడైన గదీయేలు; 11 యోసేపు
గోతర్మునకు, అనగా మనషేష్ గోతర్మునకు
సూసీ కుమారుడైన గదీ; 12 దాను గోతర్మునకు
గెమలి కుమారుడైన అమీ◌్మయేలు; 13 ఆషేరు
గోతర్మునకు మిఖాయేలు కుమారుడైన సెతూరు;
14 నఫాత్లి గోతర్మునకు వాపెసీ కుమారుడైన
నహబీ; 15 గాదు గోతర్మునకు మాకీ కుమారుడైన
గెయువేలు అనునవి. 16 దేశమును సంచరించి
చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి.
మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు
యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 17 మోషే
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కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపి
నపుప్డు వారితో ఇటల్నెనుమీరు ధైరయ్ము
తెచుచ్కొని దాని దకిష్ణదికుక్న పర్వేశించి
ఆ కొండ యెకిక్ ఆ దేశము ఎటిట్దో 18

దానిలో నివసించు జనము బలముగలదో
బలములేనిదో, కొంచెమైనదో
విసాత్రమైనదో 19 వారు నివసించు భూమి
యెటిట్దో అది మంచిదో చెడడ్దో, వారు
నివసించు పటట్ణములు ఎటిట్వో, వారు
గుడారము లలో నివసించుదురో, కోటలలో
నివసించుదురో, ఆ భూమి సారమైనదో
నిసాస్రమైనదో, 20 దానిలో చెటుల్ నన్వో
లేవో కనిపెటట్వలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు
పండల్లో కొనిన్ తీసికొనిరండని చెపెప్ను.
అది దార్కష్ల పర్థమ పకవ్కాలము 21

కాబటిట్ వారు వెళిల్ సీను అరణయ్ము
మొదలుకొని హమాతుకు పోవు మారగ్ముగా
రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి. 22

వారు దకిష్ణదికుక్న పర్యాణముచేసి
హెబోర్నుకు వచిచ్రి. అకక్డ అనాకీయులు
అహీమాను షేషయి తలమ్యి అను వారుండిరి. ఆ
హెబోర్ను ఐగుపుత్లోని సోయనుకంటె
ఏడేండుల్ ముందుగా కటట్బడెను. 23 వారు
ఎషోక్లు లోయలోనికి వచిచ్ అకక్డ ఒకక్
గెలగల దార్కష్చెటుట్ యొకక్
కొమమ్నుకోసి దండెతో ఇదద్రు మోసిరి.
మరియు వారు కొనిన్ దానిమమ్పండల్ను
కొనిన్ అంజూ రపు పండల్ను తెచిచ్రి. 24

ఇశార్యేలీయులు అకక్డకోసిన దార్కష్
గెలనుబటిట్ ఆ సథ్లమునకు ఎషోక్లు లోయ
అను పేరు పెటట్బడెను. 25 వారు నలుబది
దినములు ఆ దేశమును సంచరించి చూచి తిరిగి
వచిచ్రి. 26 అటుల్ వారు వెళిల్ పారాను
అరణయ్మందలి కాదేషులోనునన్ మోషే అహ
రోనులయొదద్కును ఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమాజమునొదద్ కును వచిచ్, వారికిని ఆ
సరవ్ సమాజమునకును సమాచారము
తెలియచెపిప్ ఆ దేశపు పండల్ను వారికి
చూపించిరి. 27 వారు అతనికి
తెలియపరచినదేమనగానీవు మముమ్ను పంపిన
దేశమునకు వెళిల్తివిు; అది పాలు తేనెలు పర్వ
హించు దేశమే; దాని పండుల్ ఇవి. 28 అయితే ఆ
దేశ ములో నివసించు జనులు బలవంతులు; వారి
పటట్ణములు పార్కారముగలవి అవి మికిక్లి
గొపప్వి; మరియు అకక్డ అనాకీయులను
చూచితివిు. 29 అమాలేకీయులు దకిష్ణదేశ
ములో నివసించుచునాన్రు; హితీత్యులు
యెబూసీయులు అమోరీయులు కొండ దేశములో
నివసించుచునాన్రు; కనానీయులు
సముదర్మునొదద్ను యొరాద్ను నదీపార్ంత
ములలోను నివసించుచునాన్రని చెపిప్రి. 30

కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమమ్ళ
పరచిమనము నిశచ్యముగా వెళుల్దుము; దాని
సావ్ధీనపరచుకొందుము; దాని జయించుటకు మన
శకిత్ చాలుననెను. 31 అయితే అతనితో కూడ
పోయిన ఆ మనుషుయ్లుఆ జనులు మనకంటె బల
వంతులు; మనము వారి మీదికి పోజాలమనిరి. 32

మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన
దేశమునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులతో చెడడ్
సమాచారము చెపిప్మేము సంచరించి చూచిన
దేశము తన నివాసులను భకిష్ంచు దేశము;
దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉనన్త
దేహులు. 33 అకక్డ నెఫీలీయుల సంబంధులైన

అనాకు వంశపు నెఫీలీ యులను చూచితివిు; మా
దృషిఠ్కి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి
దృషిఠ్కిని అటేల్ ఉంటిమనిరి.

అపుప్డు ఆ సరవ్సమాజము ఎలుగెతిత్
కేకలు వేసెను; పర్జలు ఆ రాతిర్
యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 2 మరియు

ఇశార్ యేలీయులందరు మోషే అహరోనుల పైని
సణుగుకొనిరి. 3 ఆ సరవ్సమాజము అయోయ్
ఐగుపుత్లో మేమేల చావలేదు? ఈ
అరణయ్మందు మేమేల చావలేదు? మేము
కతిత్వాత పడునటుల్ యెహోవా మముమ్ను ఈ
దేశములోనికి ఏల తీసికొని వచెచ్ను? మా
భారయ్లు మా పిలల్లు కొలల్పోవుదురు; తిరిగి
ఐగుపుత్కు వెళుల్ట మాకు మేలుకాదా? అని
వారితో అనిరి. 4 వారుమనము నాయకుని ఒకని
నియమించుకొని ఐగుపుత్నకు తిరిగి
వెళుల్దమని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 5

మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీ యుల
సరవ్సమాజసంఘము ఎదుట సాగిలపడిరి. 6

అపుప్డు దేశమును సంచరించి
చూచినవారిలోనుండిన నూను కుమారుడగు
యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు
కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 7

ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతోమేము
సంచరించి చూచిన దేశము మికిక్లి మంచి దేశము.
8 యెహోవా మనయందు ఆనం దించినయెడల ఆ
దేశములో మనలను చేరిచ్ దానిని మన కిచుచ్ను;.
అది పాలు తేనెలు పర్వహించుదేశము. 9

మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ
దేశ పర్జలకు భయపడకుడి, వారు మనకు
ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారి మీదనుండి
తొలగిపోయెను. యెహోవా మనకు తోడై
యునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ
సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్
చంపవలెననగా 10 పర్తయ్కష్పు గుడారములో
యెహోవా మహిమ ఇశార్ యేలీయుల కందరికి
కనబడెను. 11 యెహోవాఎనాన్ళల్వరకు ఈ
పర్జలు ననున్ అలకష్య్ము చేయుదురు?
ఎనాన్ళల్వరకు నేను వారి మధయ్ను చేసిన
సూచకకిర్యలనిన్టిని చూచి ననున్ నమమ్క
యుందురు? 12 నేను వారికి
సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని
హతముచేసి, యీ జనముకంటె మహా బలముగల
గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని
మోషేతో చెపప్గా 13 మోషే యెహోవాతో
ఇటల్నెనుఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు
దానిగూరిచ్ విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ
జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి
రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ దేశనివాసులతో ఈ
సంగతి చెపిప్యుందురు. 14 యెహోవా అను నీవు
ఈ పర్జల మధయ్నునాన్వనియు, యెహోవా
అను నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడ వనియు, నీ
మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు
పగలు మేఘసత్ంభములోను రాతిర్
అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర
నడుచుచునాన్వనియు వారు వినియునాన్రు గదా.
15 కాబటిట్ నీవు ఒకక్ దెబబ్తో ఈ జనులను
చంపిన యెడల నీ కీరిత్నిగూరిచ్ వినిన జనములు
16 పర్మాణ పూరవ్కముగా తాను ఈ
జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని చేరుచ్టకు
శకిత్లేక యెహోవా వారిని అరణయ్ములో
సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 17 యెహోవా
దీరఘ్శాంతు డును, కృపాతిశయుడును 18
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దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును,
అపరాధిని నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు
తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమా
రులమీదికి తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు
చెపిప్న మాట చొపుప్న నా పర్భువుయొకక్
బలము ఘనపరచబడును గాక 19 ఐగుపుత్లోనుండి
వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ
పర్జలదోషమును పరిహరించి యునన్టుల్ నీ
కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును
దయచేసి కష్మించుమని యెహోవాతో
చెపప్గా 20 యెహోవానీ మాటచొపుప్న నేను
కష్మించియునాన్ను. 21 అయితే నా
జీవముతోడు, భూమి అంతయు యెహోవా
మహిమతో నిండుకొనియుండును. 22 నేను
ఐగుపుత్లోను అరణయ్ము లోను చేసిన సూచక
కిర్యలను నా మహిమను చూచిన యీ
మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక
ననున్ పరిశోధించిరి. 23 కాగా వారి పితరులకు
పర్మాణ పూరవ్కముగా నేనిచిచ్న దేశమును
వారు చూడనే చూడరు; ననున్ అలకష్య్ము
చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు. 24 నా
సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి
పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరించిన
హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని
పర్వేశపెటెట్దను. 25 అతని సంతతి దాని
సావ్ధీనపరచుకొనును. అమాలేకీయులును
కనానీయులును ఆ లోయలో నివసించుచునాన్రు.
రేపు మీరు తిరిగి ఎఱఱ్సముదర్పు మారగ్ముగా
అరణయ్మునకు పర్యాణమై పొండనెను. 26

మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 27 నాకు విరోధముగా సణుగుచుండు
ఈ చెడడ్ సమాజమును నేనెంతవరకు
సహింపవలెను? ఇశార్ యేలీయులు నాకు
విరోధముగా సణుగుచునన్ సణుగులను
వినియునాన్ను. 28 నీవు వారితోయెహోవా
వాకుక్ ఏదనగానా జీవముతోడు; మీరు నా చెవిలో
చెపిప్నటుల్ నేను నిశచ్యముగా మీయెడల
చేసెదను. 29 మీ శవములు ఈ అరణయ్ములోనే
రాలును; మీ లెకక్మొతత్ము చొపుప్న మీలో
లెకిక్ంపబడినవారందరు, అనగా ఇరువది ఏండుల్
మొదలుకొని పైపార్యము గలిగి నాకు
విరోధముగా సణగినవారందరు రాలిపోవుదురు. 30

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను
కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ మిముమ్ను
నివసింపజేయుదునని నేను పర్మాణముచేసిన
దేశమందు మీలో ఎవరును పర్వేశింపరు; ఇది
నిశచ్యము. 31 అయితేవారు కొలల్పోవుదు రని
మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ
దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు
తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తం
తిర్ంచుకొనెదరు; 32 అయితే మీ శవములు ఈ
అరణయ్ ములో రాలును. 33 మీ శవములు ఈ
అరణయ్ములో కష్యమగువరకు మీ పిలల్లు ఈ
అరణయ్ములో నలుబది ఏండుల్ తిరుగులాడుచు
మీ వయ్భిచారశికష్ను భరించెదరు. 34 మీరు ఆ
దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల
లెకక్ పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము
చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ
దోషశికష్ను భరించి నేను మిముమ్ను
రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 35 ఇది
యెహోవా అను నేను చెపిప్న మాట; నాకు
విరోధముగా కూడిన చెడడ్దగు ఈ సరవ్
సమాజమునకు నిశచ్యముగా దీని చేసెదను. ఈ

అరణయ్ములో వారు కీష్ణించిపోవుదురు;
ఇకక్డనే చనిపోవుదురు అనెను. 36 ఆ దేశమును
సంచరించి చూచుటకై మోషేచేత పంపబడి తిరిగి
వచిచ్ ఆ దేశమునుగూరిచ్ చెడడ్సమాచారము
చెపుప్టవలన సరవ్ సమాజము అతనిమీద
సణుగునటుల్ చేసిన మనుషుయ్లు, 37 అనగా ఆ
దేశమునుగూరిచ్ చెడడ్ సమాచారము చెపిప్న
మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని తెగులుచేత
చనిపోయిరి. 38 అయితే ఆ దేశమును సంచరించి
చూచిన మనుషుయ్లలో నూను కుమారుడగు
యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు
కాలేబును బర్దికిరి. 39 మోషే
ఇశార్యేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెపప్గా
ఆ జనులు చాల దుఃఖించిరి. 40 వారు ఉదయమున
లేచి ఆ కొండ కొనమీదికెకిక్చితత్మండి,
మేము పాపము చేసిన వారము, యెహోవా
చెపిప్న సథ్లమునకు వెళుల్దుము అనిరి. 41

అపుప్డు మోషేఇది ఏల? మీరు యెహోవా మాట
మీరు చునాన్రేమి? 42 అది కొనసాగదు.
యెహోవా మీ మధయ్ను లేడు గనుక మీ
శతుర్వులయెదుట హతము చేయబడుదురు; మీరు
సాగిపోకుడి. 43 ఏలయనగా అమా లేకీయులు
కనానీయులు మీకంటె ముందుగా అకక్డికి
చేరియునాన్రు; మీరు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు;
మీరు యెహోవాను అనుసరించుట మానితిరి గనుక
ఇక యెహోవా మీకు తోడైయుండడని చెపెప్ను.
44 అయితే వారు మూరిఖ్ంచి ఆ కొండకొన
కెకిక్పోయిరి; అయినను యెహోవా నిబంధన
మందసమైనను మోషేయైనను పాళె ములోనుండి
బయలు వెళల్లేదు. 45 అపుప్డు ఆ కొండమీద
నివాసముగానునన్ అమాలేకీయులును
కనానీయులును దిగి వచిచ్ వారిని కొటిట్
హోరామ్వరకు వారిని తరిమి హతము చేసిరి.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుమునేను

మీ కిచుచ్చునన్ దేశనివాసములలో మీరు
పర్వేశించిన తరువాత 3 యెహోవాకు ఇంపైన
సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోనిదానినేకాని,
గొఱఱ్ మేకలలోనిదానినేకాని,
దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్,
మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో,
సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు
అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు
అరిప్ంపగోరినయెడల 4 యెహోవాకు ఆ
అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో
కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా
తేవలెను. 5 ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ
దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై
ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణ ముగా
సిదధ్పరచవలెను. 6 పొటేట్లుతోకూడ పడి
నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని
నైవేదయ్ముగా సిదధ్పరచ వలెను. 7 పడి
దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా తేవలెను;
అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన. 8

మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను
యెహోవాకు సమా ధానబలి నరిప్ంచుటకైనను
నీవు దహనబలిగానైనను బలిగా నైనను
కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 9 ఆ కోడెతో
కూడ పడినన్రనూనె కలుపబడిన ఆరుపళల్
గోధుమపిండిని నైవేదయ్ముగా
అరిప్ంపవలెను. 10 మరియు యెహోవాకు ఇంపైన
సువాసనగల హోమముగా 11 పడినన్ర దార్కాష్

సంఖాయ్కాండము 14:19

120



16

రసమును పానీయారప్ణముగా తేవలెను;
ఒకొక్కక్ కోడెతోకూడను ఒకొక్కక్
పొటేట్లుతోకూడను, గొఱఱ్లలోనిదైనను
మేకలలోనిదైనను ఒకొక్కక్ పిలల్తో కూడను,
ఆలాగు చేయవలెను. 12 మీరు సిదధ్పరచువాటి
లెకక్నుబటిట్ వాటి లెకక్లో పర్తిదానికిని
అటుల్ చేయవలెను. 13 దేశములో
పుటిట్నవారందరు యెహోవాకు ఇంపైన
సువాసనగల హోమారప్ణమును తెచుచ్నపుప్డు
ఆలాగుననే చేయవలెను. 14 మీయొదద్ నివసించు
పరదేశి గాని మీ తరతరములలో మీ
మధయ్నునన్వాడెవడు గాని యెహోవాకు
ఇంపైన సువాసన గల హోమము అరిప్ంప
గోరినపుప్డు మీరు చేయునటేల్ అతడును
చేయవలెను. 15 సంఘమునకు, అనగా మీకును మీలో
నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే కటట్డ; అది మీ
తరతరములకుండు నితయ్మైన కటట్డ;
యెహోవా సనిన్ధిని మీరునన్టేల్
పరదేశియు ఉండును. 16 మీకును మీయొదద్
నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే యేరాప్టు,
ఒకక్టే నాయ్యవిధి యుండవలెను. 17

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్నునీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 18 నేను
మిముమ్ను కొని పోవుచునన్ దేశములో మీరు
పర్వేశించిన తరువాత 19 మీరు ఆ దేశపు
ఆహారమును తినునపుప్డు పర్తిషాఠ్రప్ణ
మును యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 20 మీరు మీ
మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను
పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను; కళల్పు
అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 21 మీ
తరతరములకు మీ మొదటి పిండిముదద్లోనుండి
పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు
అరిప్ంపవలెను. 22 యెహోవా మోషేతో
చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 23

యెహోవా ఆజాఞ్పించిన దినము మొదలుకొని
అటుపైని మీ తరతరములకు యెహోవా మోషే
దావ్రా మీకు ఆజాఞ్పించినవాటిలో
పొరబాటున దేనినైనను మీరు
చేయకపోయినపుప్డు, అది సమాజమునకు తెలియ
బడనియెడల 24 సరవ్సమాజము యెహోవాకు
ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై దహనబలిగా ఒక
కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని
నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను
సిదధ్పరచ వలెను. 25 యాజకుడు
ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే
దాని చేసెను గనుక కష్మింపబడును. వారు
పొరబాటున చేసిన పాపములను బటిట్ తమ
అరప్ణమును, అనగా యెహో వాకు చెందవలసిన
హోమమును పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా
సనిన్ధికి తీసికొని రావలెను. 26 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమేమి, వారి
మధయ్ను నివ సించు పరదేశి యేమి కష్మాపణ
నొందును; ఏలయనగా పర్జలందరు తెలియకయే
దాని చేయుట తటసిథ్ంచెను. 27 ఒకడు
పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాప
పరిహారారథ్బలిగా ఏడాది ఆడుమేక పిలల్ను
తీసికొని రావలెను. 28 పొరబాటున యెహోవా
సనిన్ధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే
పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు
పార్యశిచ్ తత్ము చేయును; వాని
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన

వాడు కష్మాపణ నొందును. 29

ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి
మధయ్ను నివసించు పరదేశి యేగాని
పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల
వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే ఉండవలెను. 30

అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పర
దేశియే గాని యెవడైనను సాహసించి
పాపముచేసినయెడల 31 వాడు యెహోవాను
తృణీకరించినవాడగును గనుక అటిట్వాడు
నిశచ్యముగా జనులలో నుండకుండ కొటిట్
వేయబడును; వాడు యెహోవా మాటను
అలకష్య్ము చేసి ఆయన ఆజఞ్ను మీరినందున
నిశచ్యముగా కొటిట్వేయ బడును; వాని
దోషశికష్కు వాడే కారకుడు. 32

ఇశార్యేలీయులు అరణయ్ములో ఉనన్పుప్డు
ఒకడు విశార్ంతిదినమున కటెట్లు ఏరుట
చూచిరి. 33 వాడు కటెట్లు ఏరుట చూచినవారు
మోషేయొదద్కును అహరోనునొదద్ కును
సరవ్సమాజమునొదద్కును వానిని
తీసికొనివచిచ్రి. 34 వానికి ఏమి చేయవలెనో
అది విశదపరచబడలేదు గనుక వానిని కావలిలో
ఉంచిరి. 35 తరువాత యెహోవాఆ మనుషుయ్డు
మరణశికష్ నొందవలెను. 36 సరవ్సమాజము
పాళెము వెలుపల రాళల్తో వాని కొటిట్
చంపవలెనని మోషేతో చెపెప్ను. కాబటిట్
యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సరవ్
సమాజము పాళెము వెలుపలికి వాని
తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని
చావగొటెట్ను. 37 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 38 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము. వారు తమ తర
తరములకు తమ బటట్ల అంచులకు కుచుచ్లు
చేసికొని అంచుల కుచుచ్లమీద నీలిసూతర్ము
తగిలింపవలెను. 39 మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని
జాఞ్పకముచేసికొని మీ దేవునికి
పర్తిషిఠ్తులైయుండునటుల్ మునుపటివలె
కోరినవాటిని బటిట్యు
చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 40

దాని చూచి యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని
జాఞ్పకముచేసికొని వాటి ననుసరించుటకే అది
మీకు కుచుచ్గానుండును. 41 నేను మీకు దేవుడనై
యుండునటుల్గా ఐగుపుత్దేశములోనుండి
మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన
యెహోవాను; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే.

లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు
మనుమడును ఇసాహ్రు కుమారుడునగు
కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీ యాబు

కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు
కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 2

ఇశార్యేలీయు లలో పేరుపొందిన సభికులును
సమాజపర్ధానులునైన రెండువందలయేబది
మందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి 3 మోషే
అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడిమీతో మాకిక
పనిలేదు; ఈ సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును
పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారి
మధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘము మీద
మిముమ్ను మీరేల
హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 4 మోషే ఆ
మాట విని సాగిలపడెను. అటు తరువాత అతడు
కోరహుతోను వాని సమాజముతోను ఇటల్నెను 5

తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు
యెహోవా తెలియజేసి వానిని తన సనిన్ధికి
రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని
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తనయొదద్కు చేరుచ్ కొనును. 6 ఈలాగు
చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన
మీరును ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో
అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని
వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేయుడి. 7 అపుప్డు
యెహోవా యే మనుషుయ్ని
యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. లేవి
కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 8 మరియు
మోషే కోరహుతో ఇటల్నెనులేవి కుమారులారా
వినుడి. 9 తన మందిరసేవచేయుటకు యెహోవా
మిముమ్ను తనయొదద్కు చేరుచ్కొనుటయు,
మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన
సేవ చేయునటుల్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు
ఇశార్యేలీయుల సమాజములోనుండి మిముమ్ను
వేరు పరచుటయు మీకు అలప్ముగా కనబడునా? 10

ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ
గోతర్పువారి నందరిని చేరుచ్కొనెను గదా.
అయితే మీరు యాజకతవ్ముకూడ కోరుచునాన్రు.
11 ఇందు నిమితత్ము నీవును నీ సమసత్సమాజ
మును యెహోవాకు విరోధముగా
పోగైయునాన్రు. అహరోను ఎవడు? అతనికి
విరోధముగా మీరు సణుగనేల అనెను. 12 అపుప్డు
మోషే ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను
అబీరాములను పిలువనంపించెను. 13 అయితే
వారుమేము రాము; ఈ అరణయ్ములో మముమ్ను
చంప వలెనని పాలు తేనెలు పర్వహించు
దేశములోనుండి మముమ్ను తీసికొనివచుచ్ట
చాలనటుట్, మామీద పర్భుతవ్ము చేయుటకును
నీకధికారము కావలెనా? 14 అంతేకాదు, నీవు పాలు
తేనెలు పర్వహించు దేశములోనికి మముమ్ను
తీసికొని రాలేదు; పొలములు
దార్కష్తోటలుగల సావ్సథ్య్ము
మాకియయ్లేదు; ఈ మనుషుయ్ల కనున్లను
ఊడదీయుదువా? మేము రాము అనిరి. 15 అందుకు
మోషే మికిక్లి కోపించినీవు వారి
నైవేదయ్మును లకష్య్పెటట్కుము. ఒకక్
గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొన లేదు;
వారిలో ఎవనికిని నేను హాని చేయలేదని
యెహోవా యొదద్ మనవిచేసెను. 16 మరియు
మోషే కోరహుతొ నీవును నీ సరవ్సమూహమును,
అనగా నీవును వారును అహరోనును రేపు యెహోవా
సనిన్ధిని నిలువవలెను. 17 మీలో పర్తివాడును
తన తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటి మీద
ధూపదర్వయ్ము వేసి, ఒకొక్కక్డు తన
ధూపారిత్ని పటుట్కొని రెండువందల ఏబది
ధూపారుత్లను యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను,
నీవును అహరోనును ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని
తేవలెనని చెపెప్ను. 18 కాబటిట్ వారిలో
పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని
వాటిలో అగిన్ యుంచి వాటిమీద ధూప
దర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే
అహరోనులును పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 19 కోరహు
పర్తయ్కష్పు గుడారము యొకక్
దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును వారికి
విరోధ ముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ
సరవ్సమాజ మునకు కనబడెను. 20 అపుప్డు
యెహోవామీరు ఈ సమాజములోనుండి అవతలికి
వెళుల్డి. 21 కష్ణములో నేను వారిని
కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో
చెపప్గా 22 వారు సాగిలపడిసమసత్
శరీరాతమ్లకు దేవుడ వైన దేవా, యీ యొకక్డు
పాపముచేసినందున ఈ సమసత్ సమాజము మీద

నీవు కోపపడుదువా? అని వేడు కొనిరి. 23

అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెల
విచెచ్ను 24 కోరహు దాతాను
అబీరాములయొకక్ నివాస ముల
చుటుట్పటల్నుండి తొలగిపోవుడని
జనసమాజముతో చెపుప్ము. 25 అపుప్డు మోషే
లేచి దాతాను అబీరాముల యొదద్కు వెళల్గా
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు అతని వెంట
వెళిల్రి. 26 అతడుఈ దుషుట్ల
గుడారములయొదద్నుండి తొలగి పోవుడి; మీరు
వారి పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక
యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు
ముటట్కుడి అని ఆ సమాజముతో అనెను. 27

కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల
నివాసములయొదద్నుండి ఇటు అటు లేచిపోగా,
దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి
కుమారులును వారి పసిపిలల్లును తమ గుడారముల
దావ్రమున నిలిచిరి. 28 మోషే ఈ సమసత్
కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్
పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని
చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు.
29 మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి
మరణము వీరు పొందిన యెడలను, సమసత్
మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను,
యెహోవా ననున్పంప లేదు. 30 అయితే
యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు
పార్ణములతో పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి
తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన
సమసత్మును మింగి వేసినయెడల వారు
యెహోవాను అలకష్య్ము చేసిరని మీకు
తెలియుననెను. 31 అతడు ఆ మాటలనిన్యు
చెపిప్ చాలించ గానే వారి కిర్ంది నేల
నెరవిడిచెను. 32 భూమి తన నోరు తెరచి వారిని
వారి కుటుంబములను కోరహు సంబంధు లందరిని
వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 33

వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో
పాతాళ ములో కూలిరి; భూమి వారిని
మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ
నశించిరి. 34 వారి చుటుట్నునన్
ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష వినిభూమి
మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు
పారిపోయిరి. 35 మరియు యెహోవా
యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణ
మును తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని
కాలిచ్వేసెను. 36 అపుప్డు యెహోవా
మోషేకు ఈలాగు సెల విచెచ్నునీవు యాజకుడగు
అహరోను కుమారుడైన ఎలి యాజరుతో
ఇటల్నుముఆ అగిన్మధయ్నుండి ఆ ధూపారుత్
లను ఎతుత్ము, అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి. 37 ఆ
అగిన్ని దూర ముగా చలుల్ము. 38 పాపముచేసి
తమ పార్ణములకు ముపుప్ తెచుచ్కొనిన వీరి
ధూపారుత్లను తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా
వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు
యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తెచిచ్నందున అవి
పర్తిషిఠ్త మైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు
ఆనవాలుగా ఉండును. 39 అహరోను సంతాన సంబంధి
కాని అనుయ్డెవడును యెహోవా సనిన్ధిని
ధూపము అరిప్ంప సమీపించి, 40 కోరహువలెను
అతని సమాజము వలెను కాకుండునటుల్
ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై
యాజకు డైన ఎలియాజరు కాలచ్బడిన వారు
అరిప్ంచిన యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి
యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో
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చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా
వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 41 మరునాడు
ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే
అహరోనులకు విరోధముగా సణుగుచుమీరు
యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 42

సమాజము మోషే అహరోను లకు విరోధముగా
కూడెను. వారు పర్తయ్కష్పు గుడారమువైపు
తిరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమెమ్ను;
యెహోవా మహిమయు కనబడెను. 43 మోషే అహ
రోనులు పర్తయ్కష్పు గుడారము ఎదుటికి రాగా
44 యెహోవామీరు ఈ సమాజము మధయ్నుండి
తొలగి పోవుడి, 45 కష్ణములో నేను వారిని
నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా వారు
సాగిలపడిరి. 46 అపుప్డు మోషేనీవు
ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో
నింపి ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు
వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము
చేయుము; కోపము యెహోవా సనిన్ధినుండి
బయలుదేరెను; తెగులు మొదలు పెటెట్నని
అహరోనుతో చెపప్గా 47 మోషే చెపిప్నటుల్
అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు
పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో
మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు
ధూపమువేసి ఆ జనుల నిమితత్ము పార్య
శిచ్తత్ము చేసెను. 48 అతడు చచిచ్నవారికిని
బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా
తెగులు ఆగెను. 49 కోరహు తిరుగుబాటున
చనిపోయినవారు గాక పదునాలుగువేల
ఏడువందలమంది ఆ తెగులుచేత చచిచ్రి. 50 ఆ
తెగులు ఆగినపుప్డు అహరోను పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రనునన్ మోషే
యొదద్కు తిరిగి వచెచ్ను.

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను. 2 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో మాటలాడి

వారియొదద్ నొకొక్కక్ పితరుల
కుటుంబమునకు ఒకొక్కక్ కఱఱ్గా, అనగా వారి
పర్ధానులందరియొదద్ వారి వారి పితరుల
కుటుంబముల చొపుప్న పండెర్ండు కఱఱ్లను
తీసికొని యెవరి కఱఱ్మీద వారిపేరు
వార్యుము. 3 లేవికఱఱ్మీద అహరోను పేరు
వార్యవలెను; ఏలయనగా పితరుల కుటుంబముల
పర్ధానునికి ఒకక్ కఱఱ్యే యుండవలెను. 4

నేను మిముమ్ను కలిసికొను పర్తయ్కష్పు
గుడారములోని శాసనములయెదుట వాటిని
ఉంచవలెను. 5 అపుప్డు నేను ఎవని
ఏరప్రచుకొందునో వాని కఱఱ్ చిగిరించును.
ఇశార్ యేలీయులు మీకు విరోధముగా
సణుగుచుండు సణుగులు నాకు వినబడకుండ
మానిప్వేయుదును. 6 కాబటిట్ మోషే
ఇశార్యేలీయులతో చెపప్గా వారి
పర్ధానులందరు తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో
ఒకొక్కక్ పర్ధానునికి ఒకొక్కక్ కఱఱ్
చొపుప్న పండెర్ండు కఱఱ్లను అతనికిచిచ్రి;
అహరోను కఱఱ్యు వారి కఱఱ్ల
మధయ్నుండెను. 7 మోషే వారి కఱఱ్లను
సాకష్య్పు గుడారములో యెహోవా సనిన్
ధిని ఉంచెను. 8 మరునాడు మోషే సాకష్య్పు
గుడారము లోనికి వెళిల్ చూడగా లేవి
కుటుంబపుదైన అహరోను కఱఱ్ చిగిరిచ్
యుండెను. అది చిగిరిచ్ పువువ్లు పూసి బాదము
పండుల్గలదాయెను. 9 మోషే యెహోవా
సనిన్ధినుండి ఆ కఱఱ్లనిన్టిని

ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటికి తేగా వారు
వాటిని చూచి యొకొక్కక్డు ఎవరి కఱఱ్ను
వారు తీసికొనిరి. 10 అపుప్డు యెహోవా
మోషేతో ఇటల్నెనుతిరుగబడిన వారినిగూరిచ్
ఆనవాలుగా కాపాడబడునటుల్, అహరోను కఱఱ్ను
మరల శాసనముల యెదుట ఉంచుము. వారు
చావకుండునటుల్ నాకు వినబడకుండ వారి
సణుగులను కేవలము అణచి మానిప్వేసిన
వాడవౌదువు. 11 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను; ఆలాగుననే
చేసెను. 12 అయితే ఇశార్యేలీయులు
మోషేతో ఇటల్నిరిఇదిగో మా పార్ణములు
పోయినవి; నశించిపోతివిు మేమందరము
నశించిపోతివిు. 13 యెహోవా మందిరమునకు
సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము
అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి.

యెహోవా అహరోనుతో
ఇటల్నెనునీవును నీ కుమారులును నీ
తండిర్ కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు

సేవ లోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ
కుమారులును మీ యాజకతవ్పు దోషములకు
ఉతత్రవాదులు 2 మరియు నీ తండిర్
గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ
సహోదరులను నీవు దగగ్రకు తీసికొని రావలెను;
వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు.
అయితే నీవును నీ కుమారులును సాకష్య్పు
గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 3 వారు
నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండ వలెను.
అయితే వారును మీరును చావకుండునటుల్ వారు
పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్
ఉపకరణములయొదద్కైనను బలిపీఠము
నొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 4 వారు నీతో కలిసి
పర్తయ్ కష్పు గుడారములోని సమసత్
సేవవిషయములో దాని కాపాడవలెను. 5

అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు;
ఇకమీదట మీరు పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును
కాపాడ వలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి
కోపము రాదు. 6 ఇదిగో నేను
ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయు లైన మీ
సహోద రులను తీసికొని యునాన్ను;
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన మీ
కపప్గింపబడియునాన్రు. 7 కాబటిట్ నీవును నీ
కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి
విషయములోను అడడ్తెరలోపలి దాని
విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు
సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ
యాజకతవ్పుసేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను;
అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశికష్
నొందును. 8 మరియు యెహోవా అహరోనుతో
ఇటల్నెనుఇదిగో ఇశార్యేలీయులు
పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తి
షాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్
యునాన్ను; అభి షేకమునుబటిట్ నితయ్మైన
కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును
నేనిచిచ్యునాన్ను. 9 అగిన్లో దహింపబడని
అతి పరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు
రావలసినవేవనగా, వారి
నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి
పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్ టిలోను, వారి
అపరాధ పరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు
నాకు తిరిగి చెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు
నీకును నీ కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును,

సంఖాయ్కాండము 18:9
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అతిపరి శుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని
తినవలెను. 10 పర్తి మగ వాడును దానిని
తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా ఉండును. 11

మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడి
నదియు, ఇశార్యేలీయులు అలాల్డించు
అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ
కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన
కటట్డవలన వాటి నిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని
పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 12 వారు
యెహో వాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను,
అనగా నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు,
దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్
మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 13 వారు తమ దేశపు
పంటలనిన్ టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ
ఫలములు నీవి యగును; నీ యింటిలోని
పవితుర్లందరు వాటిని తిన వచుచ్ను. 14

ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి
వసుత్వు నీదగును. 15 మనుషుయ్లలోనిదేమి
జంతువులలోని దేమి, వారు యెహోవాకు
అరిప్ంచు సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి
తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని
తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్
విడిపింపవలెను. 16 అపవితర్ జంతువుల
తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్
విడిపింపవలెను. విడిపింపవలసిన వాటిని
పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన
వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్
తులపు పరిమాణ మునుబటిట్ అయిదు తులముల
వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము
ఇరువది చినన్ములు. 17 అయితే ఆవుయొకక్
తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని
మేకయొకక్ తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి
పర్తిషిఠ్త మైనవి; వాటి రకత్మును నీవు
బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి యెహోవాకు
ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను
దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము నీదగును. 18

అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు
నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 19

ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు
పరిశుదధ్మైన పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని
నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమా రెత్లకును
నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యిచిచ్తిని.
అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా
సనిన్ ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 20

మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెనువారి
దేశములో నీకు సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి
మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల
మధయ్ను నీ పాలు నీ సావ్సథ్య్ము నేనే. 21

ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్ సేవకు నేను
ఇశార్యేలీయులయొకక్
దశమభాగములనిన్టిని వారికి
సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 22

ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి
చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట పర్తయ్కష్పు
గుడారమునకు రాకూడదు. 23 అయితే లేవీయులు
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి,
వారి సేవలోని దోషములకు తామే
ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల
మధయ్ను వారికి సావ్సథ్య్ మేమియు
ఉండదు. ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన
కటట్డ. 24 అయితే ఇశార్యేలీయులు
యెహోవాకు పర్తి షాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు

దశమభాగములను నేను లేవీయు లకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను
వారు ఇశార్ యేలీయుల మధయ్ను
సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో
చెపిప్తిని. 25 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెల విచెచ్ను 26 నీవు లేవీయులతో
ఇటల్నుమునేను ఇశార్యేలీయుల చేత మీకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును
మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు
దానిలో, అనగా ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును
యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా
చెలిల్ంపవలెను. 27 మీకు వచుచ్
పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను
దార్కష్ల తొటిట్ ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 28

అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీ యులయొదద్
పుచుచ్కొను మీ దశమభాగములనిన్టిలో నుండి
మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు
చెలిల్ంప వలెను. దానిలో నుండి మీరు
యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజ
కుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను. 29

మీకియయ్బడు వాటనిన్టిలో పర్శసత్మైన
దానిలోనుండి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు
పర్తి అరప్ణమును, అనగా దాని
పర్తిషిఠ్తభాగమును దానిలోనుండి
పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 30 మరియు నీవు వారితో
మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్భాగ మును
అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది
కళల్పువచుచ్బడివలెను దార్కష్తొటిట్
వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని యెంచవలెను. 31

మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను
దానిని తినవచుచ్ను; ఏలయనగా పర్తయ్కష్పు
గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము.
32 మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్భాగమును
అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ పాప శికష్ను
భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్
ఇశార్యేలీ యుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని
అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము.

యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు
సెల విచెచ్ను 2 యెహోవా
ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్ర్ విధి

యేదనగా, ఇశార్యేలీయులు కళంకములేనిదియు
మచచ్ లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి
మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను
నీయొదద్కు తీసికొని రావలెనని వారితో
చెపుప్ము. 3 మీరు యాజకుడైన ఎలియాజరుకు
దానిని అపప్గింపవలెను. ఒకడు పాళెము
వెలుపలికి దాని తోలు కొనిపోయి అతని యెదుట
దానిని వధింపవలెను. 4 యాజకుడైన ఎలియాజరు
దాని రకత్ములోనిది కొంచెము వేర్లితో తీసి
పర్తయ్కష్పు గుడారము ఎదుట ఆ రకత్ములో
కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను; 5

అతని కనున్ల ఎదుట ఒకడు ఆ పెయయ్ను,
దహింపవలెను. దాని చరమ్మును మాంసమును
రకత్మును పేడయును దహింప వలెను. 6 మరియు ఆ
యాజకుడు దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును
రకత్వరణ్పునూలును తీసికొని, ఆ పెయయ్ను
కాలుచ్చునన్ అగిన్లో వాటిని వేయవలెను. 7

అపుప్డు ఆ యాజ కుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని
నీళల్తో శిర సాస్న్నము చేసిన తరువాత
పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాల మువరకు
అపవితుర్డై యుండును. 8 దాని దహించిన వాడు
నీళల్తో తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో
శిరసాస్న్నము చేసి సాయంకాలమువరకు
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అపవితుర్డై యుండును. 9 మరియు పవితుర్డైన
యొకడు ఆ పెయయ్ యొకక్ భసమ్మును
పోగుచేసి పాళెము వెలుపలను పవితర్
సథ్లమందు ఉంచవలెను. పాపపరిహార జలముగా
ఇశార్ యేలీయుల సమాజమునకు దాని
భదర్ముచేయవలెను; అది పాపపరిహారారథ్ బలి.
10 ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును
పోగుచేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని
సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డై యుండును. ఇది
ఇశార్యేలీయులకును వారిలో నివసించు
పరదేశులకును నితయ్మైన కటట్డ. 11 ఏ
నరశవమునైనను ముటిట్న వాడు ఏడు దినములు అప
వితుర్డై యుండును. 12 అతడు మూడవ దినమున ఆ
జల ముతో పాపశుదిధ్ చేసికొని యేడవ దినమున
పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున
పాపశుదిధ్ చేసికొనని యడల ఏడవ దినమున
పవితుర్డుకాడు. 13 నరశవమును ముటిట్నవాడు
అటుల్ పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల వాడు
యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును.
ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి
కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము
వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు
అపవితుర్డు, వాని అపవితర్త యింక వాని
కుండును. 14 ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల
దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ గుడారములో
పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో
నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు
అపవితర్ముగా నుండును. 15 మూత వేయబడక
తెరచియునన్ పర్తిపాతర్యు అపవితర్మగును.
16 బయట పొలములో ఖడగ్ముతో
నరకబడినవానినైనను, శవము నైనను మనుషుయ్ని
యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు
దినములు అపవితుర్డై యుండును. 17 అప
వితుర్ని కొరకు వారు పాప పరిహారారథ్మైన
హోమభసమ్ము లోనిది కొంచెము
తీసికొనవలెను; పాతర్లో వేయబడిన ఆ
భసమ్ము మీద ఒకడు పారు నీళుల్ పోయవలెను.
18 తరువాత పవితుర్డైన యొకడు హిసోస్పు
తీసికొని ఆ నీళల్లో ముంచి, ఆ గుడారముమీదను
దానిలోని సమసత్ మైన ఉపకరణములమీదను
అకక్డనునన్ మనుషుయ్ల మీదను, ఎముకనే గాని
నరకబడిన వానినేగాని శవమునే గాని
సమాధినేగాని ముటిట్నవాని మీదను దానిని
పోర్కిష్ంపవలెను. 19 మూడవ దినమున ఏడవ
దినమున పవి తుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని
పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు
పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని
నీళల్తో సాన్నము చేసి సాయంకాలమున
పవితుర్డగును. 20 అపవితుర్డు
పాపశుదిధ్చేసికొనని యెడల అటిట్
మనుషుయ్డు సమాజములోనుండి
కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా
పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను;
పాపపరిహార జలము వానిమీద
పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 21

వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా,
పాపపరిహార జలమును పోర్కిష్ంచువాడు తన
బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను; పాపపరి హార జలమును
ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అప వితుర్డై
యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది
యావతుత్ను అపవితర్ము. 22 దాని ముటుట్
మనుషుయ్లందరు సాయం కాలమువరకు
అపవితుర్లై యుందురు.

మొదటి నెలయందు ఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమా జము సీను అరణయ్మునకు
రాగా పర్జలు కాదేషులో దిగిరి.

అకక్డ మిరాయ్ము చనిపోయి
పాతిపెటట్బడెను. 2 ఆ సమాజమునకు నీళుల్
లేకపోయినందున వారు మోషే అహరోనులకు
విరోధముగా పోగైరి. 3 జనులు మోషేతో
వాదించుచు అయోయ్ మా సహోద రులు
యెహోవా ఎదుట చనిపోయినపుప్డు మేమును
చనిపోయినయెడల ఎంతో మేలు 4 అయితే
మేమును మా పశువులును ఇకక్డ చనిపోవునటుల్
ఈ అరణయ్ములోనికి యెహోవా సమాజమును
మీరేల తెచిచ్తిరి? 5 ఈ కానిచోటికి మముమ్
తెచుచ్టకు ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను ఏల
రపిప్ంచితిరి? ఈ సథ్లములో గింజలు లేవు
అంజూరలు లేవు దార్కష్లు లేవు దానిమమ్లు
లేవు తార్గుటకు నీళేల్ లేవనిరి. 6 అపుప్డు
మోషే అహరో నులు సమాజము ఎదుటనుండి
పర్తయ్కష్పు గుడారముయొకక్
దావ్రములోనికి వెళిల్ సాగిలపడగా యెహోవా
మహిమ వారికి కనబడెను. 7 అంతట యెహోవా
మోషేకు ఈలాగున సెలవిచెచ్ను 8 నీవు నీ
కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన
అహరోనును ఈ సమాజమును పోగుచేసి వారి
కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది
నీళల్నిచుచ్ను. నీవు వారి కొరకు నీళల్ను
బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి
పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 9 యెహోవా
అతని కాజాఞ్ పించినటుల్ మోషే ఆయన
సనిన్ధినుండి ఆ కఱఱ్ను తీసికొని పోయెను.
10 తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండ యెదుట
సమాజమును పోగుచేసి నపుప్డు అతడు వారితో
దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి
మీకొరకు నీళుల్ రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 11

అపుప్డు మోషే తన చెయియ్ యెతిత్
రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను
కొటట్గా నీళుల్ సమృదిధ్గా పర్వహించెను;
సమాజమును పశువులును తార్గెను. 12 అపుప్డు
యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు
ఇశార్యేలీయుల కనున్ల యెదుట నా
పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్
నముమ్ కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును నేను
వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొని
పోరని చెపెప్ను. 13 అవి మెరీబా జలమనబడెను;
ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు యెహోవాతో
వాదించినపుప్డు ఆయన వారి మధయ్ను తనున్
పరిశుదధ్పరచుకొనెను. 14 మోషే కాదేషునుండి
ఎదోము రాజునొదద్కు దూత లను పంపినీ
సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగున దేమనగామాకు
వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది;
15 మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళిల్రి; మేము
చాలా దినములు ఐగుపుత్లో నివసించితివిు;
ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను
శర్మపెటిట్రి. 16 మేము యెహోవాకు మొఱ
పెటట్గా ఆయన మా మొఱను విని, దూతను పంపి
ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచెను.
ఇదిగో మేము నీ పొలిమేరల చివర కాదేషు
పటట్ణములో ఉనాన్ము. 17 మముమ్ను నీ
దేశమును దాటి పోనిముమ్; పొలములలో
బడియైనను దార్కష్తోటలలో బడియైనను
వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజ
మారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ పొలిమేరలను
దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపున కైనను
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తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 18

ఎదోమీ యులు నీవు నా దేశములో బడి
వెళల్కూడదు; నేను ఖడగ్ముతో నీకు ఎదురుగా
వచెచ్దను సుమీ అని అతనితో చెపప్గా 19

ఇశార్యేలీయులుమేము రాజమారగ్ముననే
వెళెల్దము; నేనును నా పశువులును నీ నీళుల్
తార్గునెడల వాటి విలువ నిచుచ్కొందును
మరేమి లేదు, కాలినడకనే దాటిపోవుదును; అంతే
అని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడునీవు
రానేకూడదనెను. 20 అంతట ఎదోము బహు
జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి వారి
కెదురుగా వచెచ్ను. 21 ఎదోము ఇశార్యేలు తన
పొలి మేరలలోబడి దాటిపోవుటకు
సెలవియయ్లేదు గనుక ఇశార్యేలీయులు అతని
యొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 22 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము కాదేషులో
నుండి సాగి హోరు కొండకు వచెచ్ను. 23

యెహోవా ఎదోము పొలిమేరలయొదద్నునన్
హోరు కొండలో మోషే అహరోనులకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 24 అహరోను తన పితరులతో
చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్
మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు
చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న
దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 25 నీవు
అహరోనును అతని కుమారుడైన ఎలి యాజరును
తోడుకొని హోరు కొండయెకిక్, 26 అహరోను
వసత్ర్ములు తీసి అతని కుమారుడైన
ఎలియాజరునకు తొడిగించుము. అహరోను తన
పితరులతో చేరచ్బడి అకక్డ చనిపోవును. 27

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే చేసెను.
సరవ్సమాజము చూచుచుండగా వారు హోరు కొండ
నెకిక్రి. 28 మోషే అహరోను వసత్ర్ములు తీసి
అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు తొడిగించెను.
అహరోను కొండశిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత
మోషేయు ఎలియాజరును ఆ కొండదిగివచిచ్రి.
29 అహరోను చని పోయెనని సరవ్సమాజము
గర్హించినపుప్డు ఇశార్యేలీ యుల
కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దిన
ములు దుఃఖము సలిపిరి.

ఇశార్యేలీయులు అతారీయుల
మారగ్మున వచుచ్ చునాన్రని
దకిష్ణదికుక్న నివసించిన

కనానీయుడైన అరాదు రాజు విని, అతడు
ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసి వారిలో
కొందిరిని చెరపటట్గా 2 ఇశార్యేలీయులు
యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మా చేతికి
ఈ జన మును బొతిత్గా అపప్గించినయెడల
మేము వారి పటట్ణము లను నీ పేరట
నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 3 యెహోవా
ఇశార్యేలీయుల మాట ఆలకించి ఆ
కానానీయులను అపప్గింపగా ఇశార్యేలీయులు
వారిని వారి పటట్ణములను నిరూమ్లము
చేసిరి. అందువలన ఆ చోటికి హోరామ్ అను పేరు
పెటట్బడెను. 4 వారు ఎదోముదేశమును
చుటిట్ పోవలెనని హోరు కొండనుండి
ఎఱఱ్సముదర్మారగ్ముగా సాగినపుప్డు
మారాగ్ యాసముచేత జనుల పార్ణము
సొమమ్సిలెల్ను. 5 కాగా పర్జలు దేవునికిని
మోషేకును విరోధముగా మాటలాడిఈ
అరణయ్ములో చచుచ్టకు ఐగుపుత్లోనుండి
మీరు మముమ్ నెందుకు రపిప్ంచితిరి? ఇకక్డ
ఆహారము లేదు, నీళుల్ లేవు, చవిసారములు లేని
యీ అనన్ము మాకు అసహయ్ మైనదనిరి. 6

అందుకు యెహోవా పర్జలలోనికి తాప కరములైన
సరప్ములను పంపెను; అవి పర్జలను కరువగా
ఇశార్యేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి. 7

కాబటిట్ పర్జలు మోషే యొదద్కు
వచిచ్మేము యెహోవాకును నీకును విరోధముగా
మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మా
మధయ్ నుండి ఈ సరప్ములను తొలగించునటుల్
ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 8 మోషే పర్జలకొరకు
పార్రథ్న చేయగా యెహోవానీవు తాపకరమైన
సరప్ము వంటి పర్తిమను చేయించి
సత్ంభముమీద పెటుట్ము; అపుప్డు కరవబడిన
పర్తివాడును దానివైపుచూచి బర్దుకునని
మోషేకు సెలవిచెచ్ను. 9 కాబటిట్ మోషే
ఇతత్డి సరప్ మొకటి చేయించి సత్ంభముమీద
దానిని పెటెట్ను. అపుప్డు సరప్పుకాటు
తినిన పర్తివాడు ఆ యితత్డి సరప్మును
నిదానించి చూచినందున బర్దికెను. 10 తరువాత
ఇశార్యేలీయులు సాగి ఓబోతులో దిగిరి. 11

ఓబోతులో నుండి వారు సాగి
సూరోయ్దయదికుక్న, అనగా మోయాబు ఎదుట
అరణయ్మందలి ఈయెయ్ అబారీమునొదద్
దిగిరి. 12 అకక్డనుండి వారు సాగి జెరెదు
లోయలో దిగిరి. 13 అకక్డనుండి వారు సాగి
అమోరీయుల పొలిమేరలనుండి వచిచ్
పర్వహించి అరణయ్మందు సంచరించు అరోన్ను
అదద్రిని దిగిరి. అరోన్ను మోయాబీయులకును
అమోరీ యులకును మధయ్నుండు మోయాబు
సరిహదుద్. 14 కాబటిట్ యెహోవా
సుడిగాలిచేతనైనటుట్ వాహేబును అరోన్
నులో పడు ఏరులను ఆరు దేశ నివాససథ్లమునకు
తిరిగి మోయాబు పార్ంతములకు సమీపముగా 15

పర్వహించు ఏరుల మడుగులను
పటుట్కొనెననుమాట యెహోవా యుదధ్ ముల
గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. 16

అకక్డనుండి వారు బెయేరుకు వెళిల్రి.
యెహోవా జనులను పోగు చేయుము, నేను వారికి
నీళల్ నిచెచ్దనని మోషేతో చెపిప్న బావి
అది. 17 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఈ పాట
పాడిరి బావీ ఉబుకుము. దాని కీరిత్ంచుడి బావీ;
యేలికలు దాని తర్వివ్రి 18 తమ అధికార
దండములచేతను కఱఱ్లచేతను జనుల అధికారులు
దాని తర్వివ్రి. 19 వారు అరణయ్మునుండి
మతాత్నుకును మతాత్నునుండి నహలీయేలుకును
నహలీయేలునుండి బామోతుకును 20 మోయాబు
దేశమందలి లోయలోనునన్ బామోతునుండి
యెడారికి ఎదురుగానునన్ పిసాగ్కొండకు
వచిచ్రి. 21 ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల
రాజైన సీహోను నొదద్కు దూతలను
పంపిమముమ్ను నీ దేశములో బడి
వెళల్నిముమ్. 22 మేము పొలములకైనను
దార్కష్ తోటలకైనను పోము; బావుల నీళుల్
తార్గము; మేము నీ పొలిమేరలను దాటువరకు
రాజమారగ్ములోనే నడిచి పోదుమని అతనితో
చెపిప్ంచిరి. 23 అయితే సీహోను
ఇశార్యేలీయులను తన పొలిమేరలను
దాటనియయ్ లేదు. మరియు సీహోను తన సమసత్
జనమును కూరుచ్కొని ఇశార్యేలీయులను
ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్,
యాహజుకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులతో
యుదధ్ముచేసెను. 24 ఇశార్యేలీయులు వానిని
కతిత్వాత హతముచేసి, వాని దేశమును అరోన్ను
మొదలుకొని యబోబ్కువరకు, అనగా
అమోమ్నీయుల దేశమువరకు
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సావ్ధీనపరచుకొనిరి. అమోమ్నీయుల
పొలిమేర దురగ్మమైనది. 25 అయినను
ఇశార్యేలీయులు ఆ పటట్ణములనిన్టిని
పటుట్కొనిరి. ఇశార్యేలీయులు అమోరీ యుల
పటట్ణములనిన్టిలోను హెషోబ్నులోను
దాని పలెల్ లనిన్టిలోను దిగిరి. 26

హెషోబ్ను అమోరీయుల రాజైన సీహోను
పటట్ణము; అతడు అంతకు మునుపు మోయాబు
రాజుతో యుదధ్ముచేసి అరోన్నువరకు వాని
దేశమంతయు పటుట్కొనెను. 27 కాబటిట్
సామెతలు పలుకు కవులు ఇటుల్ చెపుప్దురు
హెషోబ్నుకు రండి సీహోను పటట్ణమును
కటట్వలెను దానిని సాథ్పింపవలెను 28

హెషోబ్నునుండి అగిన్ బయలువెళెల్ను
సీహోను పటట్ణమునుండి జావ్లలు
బయలువెళెల్ను అది మోయాబునకు చేరిన ఆరు
దేశమును కాలెచ్ను అరోన్నుయొకక్
ఉనన్తసథ్లముల పర్భువులను కాలెచ్ను. 29

మోయాబూ, నీకు శర్మ కెమోషు జనులారా, మీరు
నశించితిరి తపిప్ంచుకొనిన తన కుమారులను తన
కుమారెత్లను అతడు అమోరీయులరాజైన
సీహోనుకు చెరగాఇచెచ్ను. 30 వాటిమీద
గురిపెటిట్ కొటిట్తివిు దీబోనువరకు
హెషోబ్ను నశించెను నోఫహువరకు దాని పాడు
చేసితివిు. అగిన్వలన మేదెబావరకు
పాడుచేసితివిు. 31 అటుల్ ఇశార్యేలీయులు
అమోరీయుల దేశములో దిగిరి. 32 మరియు
యాజెరు దేశమును సంచరించి చూచు టకై మోషే
మనుషుయ్లను పంపగా వారు దాని గార్మ ములను
వశము చేసికొని అకక్డనునన్ అమోరీయులను
తోలివేసిరి. 33 వారు తిరిగి బాషాను
మారగ్ముగా వెళిల్నపుప్డు బాషాను రాజైన
ఓగును అతని సమసత్ జనమును ఎదెర్యీలో
యుదధ్ము చేయుటకు వారిని ఎదురొక్న
బయలుదేరగా 34 యెహోవా మోషేతో
నిటల్నెను అతనికి భయపడకుము; నేను అతనిని
అతని సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీ చేతికి
అపప్గించితిని; నీవు హెషోబ్నులో నివసించిన
అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్
ఇతనికిని చేయుదువు. 35 కాబటిట్ వారు అతనిని
అతని కుమారులను అతనికి ఒకక్డైనను
శేషించకుండ అతని సమసత్ జనమును హతముచేసి
అతని దేశమును సావ్ధీన పరచుకొనిరి.

తరువాత ఇశార్యేలీయులు సాగి
యెరికోకు ఎదు రుగా యొరాద్ను
తీరముననునన్ మోయాబు మైదానము

లలో దిగిరి. 2 సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు
ఇశార్యేలీ యులు అమోరీయులకు చేసినదంతయు
చూచెను. 3 జనము విసాత్రముగా నునన్ందున
మోయాబీయులు వారిని చూచి మికిక్లి
భయపడిరి; మోయాబీయులు ఇశార్యేలీ యులకు
జంకిరి. 4 మోయాబీయులు మిదాయ్ను
పెదద్లతో ఎదుద్ బీటి పచిచ్కను
నాకివేయునటుల్ ఈ జనసమూహము మన చుటుట్
ఉనన్ది యావతుత్ను ఇపుప్డు నాకివేయు ననిరి.
ఆ కాలమందు సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు
మోయాబీయులకు రాజు. 5 కాబటిట్ అతడు
బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు
అతని జనుల దేశమందలి నదియొదద్నునన్
పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము
పంపెనుచితత్గించుము; ఒక జనము
ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు
భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 6

కాబటిట్ నీవు దయచేసి వచిచ్ నా నిమితత్ము
ఈ జనమును శపించుము; వారు నాకంటె బలవంతులు;
వారిని హతము చేయుటకు నేను
బలమొందుదునేమో; అపుప్డు నేను ఈ
దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును;
ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు
శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 7

కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను
పెదద్లును సోదె సొముమ్ను చేత
పటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు
మాటలను అతనితో చెపప్గా 8 అతడు వారితోయీ
రాతిర్ ఇకక్డనే ఉండుడి; యెహోవా నాకు
సెలవిచిచ్న మాటలను నేను తిరిగి వచిచ్ మీతో
చెపెప్దననెను. అపుప్డు మోయాబు అధికారులు
బిలాము నొదద్ బసచేసిరి. 9 దేవుడు
బిలామునొదద్కు వచిచ్నీ యొదద్నునన్ యీ
మనుషుయ్లు ఎవరని అడుగగా 10 బిలాము
దేవునితో యిటల్నెనుసిపోప్రు కుమారుడైన
బాలాకను మోయాబు రాజు 11 చితత్గించుము; ఒక
జనము ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; వారు
భూతల మును కపుప్చునాన్రు; నీవు
ఇపుప్డేవచిచ్ నా నిమితత్ము వారిని
శపింపుము; నేను వారితో యుదధ్ముచేసి వారిని
తోలివేయుదునేమో అని వీరిచేత నాకు
వరత్మానము పంపెను. 12 అందుకు దేవుడునీవు
వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను శపింపకూడదు,
వారు ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో
చెపెప్ను. 13 కాబటిట్ బిలాము ఉదయమున
లేచి బాలాకు అధికారులతోమీరు మీ
సవ్దేశమునకు వెళుల్డి; మీతో కూడ వచుచ్టకు
యెహోవా నాకు సెలవియయ్నని
చెపుప్చునాన్డనగా 14 మోయాబు అధి కారులు
లేచి బాలాకు నొదద్కు వెళిల్బిలాము మాతో
కూడ రానొలల్డాయెననిరి. 15 అయినను బాలాకు
వారి కంటె బహు ఘనతవహించిన మరి యెకుక్వ
మంది అధి కారులను మరల పంపెను. 16 వారు
బిలామునొదద్కు వచిచ్ అతనితోనీవు దయచేసి
నాయొదద్కు వచుచ్టకు ఏమియు అడడ్ము
చెపప్కుము. 17 నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసె
దను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో అది చేసెదను
గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ
జనమును శపించుమని సిపోప్రు కుమారుడైన
బాలాకు చెపెప్ననిరి. 18 అందుకు
బిలాముబాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగా
రములను నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను
గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా
దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట మీరలేను. 19

కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ
నుండుడి; యెహోవా నాతో నిక నేమి చెపుప్నో
నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు
ఉతత్రమిచెచ్ను. 20 ఆ రాతిర్ దేవుడు
బిలామునొదద్కువచిచ్ఆ మనుషుయ్లు నినున్
పిలువ వచిచ్నయెడల నీవు లేచి వారితో
వెళుల్ము; అయితే నేను నీతో చెపిప్న
మాటచొపుప్ననే నీవు చేయవలెనని అతనికి
సెలవిచెచ్ను. 21 ఉదయమున బిలాము లేచి తన
గాడిదకు గంత కటిట్ మోయాబు అధికారులతో
కూడ వెళెల్ను. 22 అతడు వెళుల్చుండగా దేవుని
కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా దూత అతనికి
విరోధియై తోర్వలో నిలిచెను. అతడు తన
గాడిదనెకిక్ పోవుచుండగా అతని పనివారు
ఇదద్రు అతనితోకూడ నుండిరి. 23 యెహోవా
దూత ఖడగ్ము దూసి చేత పటుట్కొని
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తోర్వలో నిలిచి యుండుట ఆ గాడిద చూచెను
గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి
పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి మలుపవలెనని
దాని కొటట్గా 24 యెహోవా దూత
యిరుపర్కక్లను గోడలుగల దార్కష్తోటల
సందులో నిలిచెను. 25 గాడిద యెహోవా దూతను
చూచి గోడమీద పడి బిలాము కాలును గోడకు
అదిమెను గనుక అతడు దాని మరల కొటెట్ను. 26

యెహోవా దూత ముందు వెళుల్చు కుడికైనను
ఎడమకైనను తిరుగుటకు దారిలేని యిరుకు చోటను
నిలువగా 27 గాడిద యెహోవా దూతను చూచి
బిలాముతోకూడ కిర్ంద కూలబడెను గనుక బిలాము
కోపముమండి తన చేతి కఱఱ్తో గాడిదను
కొటెట్ను. 28 అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిదకు
వాకుక్ నిచెచ్ను గనుక అదినీవు ననున్
ముమామ్రు కొటిట్తివి; నేను నినేన్మి
చేసితినని బిలాముతో అనగా 29 బిలామునీవు
నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత
ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ చంపియుందునని
గాడిదతో అనెను. 30 అందుకు గాడిదనేను
నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు
ఎకుక్చు వచిచ్న నీ గాడిదను కానా?
నేనెపుప్డైన నీకిటుల్ చేయుట కదాద్? అని
బిలాముతో అనగా అతడులేదనెను. 31 అంతలో
యెహోవా బిలాము కనున్లు తెరచెను గనుక,
దూసిన ఖడగ్ము చేతపటుట్కొని తోర్వలో
నిలిచియునన్ యెహోవా దూతను అతడు చూచి తల
వంచి సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేయగా 32

యెహోవా దూతయీ ముమామ్రు నీ గాడిదను
నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో నా యెదుట నీ నడత
విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై
బయలుదేరి వచిచ్తిని. 33 ఆ గాడిద ననున్ చూచి
యీ ముమామ్రు నా యెదుటనుండి తొలిగెను;
అది నా యెదుట నుండి తొలగని యెడల
నిశచ్యముగా నేనపుప్డే నినున్ చంపి దాని
పార్ణమును రకిష్ంచి యుందునని అతనితో
చెపెప్ను. 34 అందుకు బిలామునేను
పాపముచేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా తోర్వలో
నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ
పని నీ దృషిట్కి చెడడ్దైతే నేను వెనుకకు
వెళెల్దనని యెహోవా దూతతో చెపప్గా 35

యెహోవా దూతనీవు ఆ మనుషుయ్లతో కూడ
వెళుల్ము. అయితే నేను నీతో చెపుప్
మాటయేకాని మరేమియు పలుకకూడదని
బిలాముతో చెపెప్ను. అపుప్డు బిలాము
బాలాకు అధికారులతో కూడ వెళెల్ను. 36

బిలాము వచెచ్నని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల
చివరనునన్ అరోన్ను తీరమునందలి మోయాబు
పటట్ణమువరకు అతనిని ఎదురొక్న
బయలువెళల్గా 37 బాలాకు బిలాముతో నినున్
పిలుచుటకు నేను నీయొదద్కు దూతలను
పంపియుంటిని గదా. నాయొదద్కు నీవేల
రాకపోతివి? నినున్ ఘనపరచ సమరుథ్డను కానా?
అనెను. 38 అందుకు బిలాముఇదిగో నీయొదద్కు
వచిచ్తిని; అయిన నేమి? ఏదైనను చెపుప్టకు
నాకు శకిత్ కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు
మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెపెప్ను. 39

అపుప్డు బిలాము బాలాకుతో కూడ వెళెల్ను.
వారు కిరయ్త్ హుచోచ్తుకు వచిచ్నపుప్డు 40

బాలాకు ఎడల్ను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి,
కొంతభాగము బిలాముకును అతని యొదద్నునన్
అధికారుల కును పంపెను. 41 మరునాడు బాలాకు
బిలామును తోడు కొనిపోయి, బయలుయొకక్

ఉనన్త సథ్లములమీదనుండి జనులను చివరవరకు
చూడవలెనని అతనిని అచోచ్ట ఎకిక్ంచెను.

అపుప్డు బిలాముఇకక్డ నేను బలి
అరిప్ంచు టకు ఏడు బలిపీఠములను
కటిట్ంచి, ఇకక్డ ఏడు కోడెలను ఏడు

పొటేట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో
చెపెప్ను. 2 బిలాము చెపిప్నటుల్ బాలాకు
చేయగా, బాలాకును బిలా మును పర్తి
బలిపీఠముమీద ఒక కోడెను ఒక పొటేట్లును
దహనబలిగా అరిప్ంచిరి. 3 మరియు బిలాము
బాలాకుతోబలిపీఠము మీది నీ దహనబలియొదద్
నిలిచియుండుము, నేను వెళెల్దను; ఒకవేళ
యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు
కనుపరచునది నీకు తెలియచేసెదనని చెపిప్
మెటట్యెకెక్ను. 4 దేవుడు బిలాముకు
పర్తయ్కష్ము కాగా అతడునేను ఏడు
బలిపీఠములను సిదధ్పరచి పర్తి దానిమీదను ఒక
కోడెను ఒక పొటేట్లును అరిప్ంచితినని
ఆయనతో చెపప్గా, 5 యెహోవా ఒకమాట
బిలాము నోట ఉంచినీవు బాలాకునొదద్కు తిరిగి
వెళిల్ యిటుల్ చెపుప్మనెను. 6 అతడు
బాలాకునొదద్కు తిరిగి వెళిల్నపుప్డు అతడు
మోయాబు అధికారులందరితో తన దహనబలి
యొదద్ నిలిచియుండెను. 7 అపుప్డు బిలాము
ఉపమాన రీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి
బాలాకుతూరుప్ పరవ్తములనుండి
మోయాబురాజు ననున్రపిప్ంచిరముమ్; నా
నిమితత్ము యాకోబును శపింపుము రముమ్;
ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 8

ఏమని శపింపగలను? దేవుడు శపింపలేదే ఏమని
భయపెటట్గలను? దేవుడు భయపెటట్లేదే. 9

మెటట్ల శిఖరమునుండి అతని చూచుచునాన్ను
కొండలనుండి అతని కనుగొనుచునాన్ను ఇదిగో ఆ
జనము ఒంటిగా నివసించును జనములలో
లెకిక్ంపబడరు. 10 యాకోబు రేణువులను ఎవరు
లెకిక్ంచెదరు?ఇశార్యేలు నాలగ్వపాలును
ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల
మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును గాక.నా
అంతయ్దశ వారి అంతమువంటి దగును గాక అనెను.
11 అంతట బాలాకు బిలాముతో నీవు నాకేమి
చేసితివి? నా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్
రపిప్ంచితిని; అయితే నీవు వారిని పూరిత్గా
దీవించితివనెను. 12 అందు కతడుయెహోవా నా
నోట ఉంచినదాని నేను శర్ధధ్గా పలుక వదాద్?
అని ఉతత్రమిచెచ్ను. 13 అపుప్డు
బాలాకుదయచేసి నాతోకూడ మరియొక చోటికి
రముమ్. అకక్డనుండి వారిని చూడవచుచ్ను; వారి
చివరమాతర్మే కనబడును గాని వారందరు నీకు
కనబడరు; అకక్డనుండి నా నిమితత్ము వారిని
శపింపవలెనని అతనితో చెపిప్ 14 పిసాగ్ కొన
నునన్ కావలివారి పొలమునకు అతని
తోడుకొనిపోయి, యేడు బలిపీఠములను
కటిట్ంచి, పర్తి బలిపీఠము మీద ఒక కోడెను ఒక
పొటేట్లును అరిప్ంచెను. 15 అతడునీవు ఇకక్డ
నీ దహనబలియొదద్ నిలిచియుండుము; నేను
అకక్డ యెహోవాను ఎదురొక్ందునని
బాలాకుతో చెపప్గా, 16 యెహోవా బిలామును
ఎదురొక్ని ఒక మాటను అతని నోట ఉంచినీవు
బాలాకునొదద్కు తిరిగి వెళిల్ యిటుల్
చెపుప్మనెను. 17 అతడు బాలాకు నొదద్కు
వెళిల్నపుప్డు అతడు తన దహనబలియొదద్
నిలిచియుండెను. మోయాబు అధికారులును
అతనియొదద్ నుండిరి. బాలాకు యెహోవా
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యేమి చెపెప్నని అడుగగా 18 బిలాము
ఉపమానరీతిగా నిటల్నెను బాలాకూ, లేచి
వినుము సిపోప్రు కుమారుడా, చెవినొగిగ్ నా
మాట ఆలకించుము. 19 దేవుడు అబదధ్మాడుటకు
ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు
ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్
చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్
సాథ్పింపకుండునా? 20 ఇదిగో దీవించుమని నాకు
సెలవాయెను ఆయన దీవించెను; నేను దాని
మారచ్లేను. 21 ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును
కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ వంకరతనమును
చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి
తోడైయునాన్డు. 22 రాజుయొకక్ జయధవ్ని
వారిలో నునన్ది దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి
వారిని రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి
వేగము వారికి కలదు. 23 నిజముగా యాకోబులో
మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు
ఆయాకాలములందు దేవుని కారయ్ములు
యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు
తెలియచెపప్బడును. 24 ఇదిగో ఆ జనము
ఆడుసింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్
నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి
రకత్ము తార్గు వరకు పండుకొనదు. 25 అంతట
బాలాకునీవు ఏ మాతర్మును వారిని శపింపను
వదుద్, దీవింపను వదుద్ అని బిలాముతో
చెపప్గా 26 బిలాము యెహోవా
చెపిప్నదంతయు నేను చేయవలెనని నేను నీతో
చెపప్లేదా? అని బాలాకుకు ఉతత్రమియయ్గా
27 బాలాకు నీవు దయచేసి రముమ్; నేను
వేరొకచోటికి నినున్ తోడుకొని పోయెదను;
అకక్డ నుండి నా నిమితత్ము నీవు వారిని
శపించుట దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో
అని బిలాముతో చెపెప్ను. 28 బాలాకు ఎడారికి
ఎదురుగా నునన్ పెయోరు శిఖరమునకు బిలామును
తోడుకొని పోయిన తరువాత 29 బిలాముఇకక్డ
నాకు ఏడు బలి పీఠములను కటిట్ంచి, యికక్డ ఏడు
కోడెలను ఏడు పొటేట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని
బాలాకుతో చెపెప్ను. 30 బిలాము
చెపిప్నటుల్ బాలాకు చేసి పర్తి బలిపీఠము
మీద ఒక కోడెను ఒక పొటేట్లును అరిప్ంచెను.

ఇశార్యేలీయులను దీవించుట
యెహోవా దృషిట్కి మంచిదని బిలాము
తెలిసికొనినపుప్డు అతడు మునుపటి

వలె శకునములను చూచుటకు వెళల్క
అరణయ్మువైపు తన ముఖమును
తిర్పుప్కొనెను. 2 బిలాము కనున్లెతిత్
ఇశార్ యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల
చొపుప్న దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని
ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 3 గనుక అతడు
ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన
బిలాముకు వచిచ్న దేవోకిత్ కనున్లు
తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్.
దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్. 4 అతడు
పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని
దరశ్నము పొందెను. 5 యాకోబూ, నీ గుడారములు
ఇశార్యేలూ, నీ నివాససథ్లములు ఎంతో
రమయ్మైనవి. 6 వాగులవలె అవి
వాయ్పించియునన్వి నదీతీరమందలి
తోటలవలెను యెహోవా నాటిన అగరు
చెటల్వలెను నీళల్యొదద్నునన్ దేవదారు
వృకష్ములవలెను అవి యునన్వి. 7 నీళుల్ అతని
బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు
జలములయొదద్ నివసించును అతనిరాజు

అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము
అధికమైనదగును. 8 దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి
అతని రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము
అతనికి కలదు అతడు తన శతుర్వులైన జనులను
భకిష్ంచును వారి యెముకలను విరుచునుతన
బాణములతో వారిని గుచుచ్ను. 9 సింహమువలెను
ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను
అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు
దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును.
10 అపుప్డు బాలాకు కోపము బిలాముమీద
మండెను గనుక అతడు తన చేతులు చరుచుకొని
బిలాముతోనా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్
పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ ముమామ్రు వారిని
పూరిత్గా దీవించితివి. కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు
నీ చోటికి వేగముగా వెళుల్ము. 11 నేను నినున్
మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తినిగాని
యెహోవా నీవు ఘనత పొందకుండ
ఆటంకపరచెననెను. 12 అందుకు బిలాము
బాలాకుతోబాలాకు తన ఇంటెడు వెండి బంగారము
లను నాకిచిచ్నను నా యిషట్ము చొపుప్న
మేలైనను కీడైనను చేయుటకు యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాటను మీరలేను. 13 యెహోవా
యేమి సెలవిచుచ్నో అదే పలికెదనని నీవు
నాయొదద్కు పంపిన నీ దూతలతో నేను
చెపప్లేదా? 14 చితత్గించుము; నేను నా
జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే
కడపటి దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి
చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని
చెపిప్ 15 ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు
కుమారుడైన బిలాముకు వచిచ్న
దేవోకిత్.కనున్లు తెరచినవానికి వచిచ్న
దేవోకిత్. 16 దేవవాకుక్లను వినిన వాని
వారత్ మహానన్తుని విదయ్ నెరిగినవాని
వారత్. అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై
సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 17 ఆయనను
చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున
నునన్టుట్ కాదు ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని
సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నకష్తర్ము
యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము
ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు
పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని
నాశనము చేయును. 18 ఎదోమును శేయీరును
ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు
సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు
పరాకర్మమొందును. 19 యాకోబు సంతానమున
యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని
శేషమును నశింపజేయును. 20 మరియు అతడు
అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమాన రీతిగా
ఇటల్నెను అమాలేకు అనయ్జనములకు మొదలు
వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 21 మరియు అతడు
కేనీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను
నీ నివాససథ్లము దురగ్మమైనది.నీ గూడు
కొండమీద కటట్బడియునన్ది. 22 అషూష్రు
నినున్ చెరగా పటుట్వరకు కయీను నశించునా? 23

మరియు అతడు ఉపమానరీతిగా అయోయ్ దేవుడు
ఇటుల్ చేయునపుప్డు ఎవడు బర్దు కును? 24

కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి
అషూష్రును ఏబెరును బాధించును.
కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము
పొందుదురనెను. 25 అంతట బిలాము లేచి తన
చోటికి తిరిగి వెళెల్ను; బాలా కును తన
తోర్వను వెళెల్ను.

సంఖాయ్కాండము 24:25
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అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
ఆజఞ్ ఇచెచ్నుయాజకుడైన అహరోను
మనుమ డును ఎలియాజరు కుమారుడునైన

ఫీనెహాసు,ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో
దిగియుండగా పర్జలు మోయాబురాండర్తో
వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 2 ఆ సీత్ర్లు తమ
దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు
భోజనముచేసి వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 3

అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బయలెప్యోరుతో
కలిసికొనినందున వారిమీద యెహోవా కోపము
రగులుకొనెను. 4 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెనునీవు పర్జల అధిపతుల నందరిని
తోడుకొని, యెహోవా సనిన్ధిని సూరుయ్నికి
ఎదురుగా వారిని ఉరితీయుము. అపుప్డు
యెహోవా కోపాగిన్
ఇశార్యేలీయులమీదనుండి తొలగిపోవునని
చెపెప్ను. 5 కాబటిట్ మోషే
ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధి పతులను
పిలిపించి మీలో పర్తివాడును బయలెప్యో
రుతో కలిసికొనిన తన తన వశములోనివారిని
చంపవలెనని చెపెప్ను. 6 ఇదిగో మోషే కనున్ల
యెదుటను, పర్తయ్ కష్పు గుడారము యొకక్
దావ్రము నొదద్ ఏడుచ్చుండిన
ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము యొకక్
కనున్లయెదు టను, ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు
తన సహోదరుల యొదద్కు ఒక మిదాయ్ను
సీత్ర్ని తోడుకొనివచెచ్ను. 7 యాజకుడైన
అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమా రుడునైన
ఫీనెహాసు అది చూచి, 8 సమాజమునుండి లేచి,
యీటెను చేత పటుట్కొని పడకచోటికి ఆ
ఇశార్ యేలీయుని వెంబడి వెళిల్ ఆ
యిదద్రిని, అనగా ఆ ఇశార్యేలీయుని ఆ
సీత్ర్ని కడుపులో గుండ దూసిపోవు నటుల్
పొడిచెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి
తెగులు నిలిచి పోయెను. 9 ఇరువది
నాలుగువేలమంది ఆ తెగులు చేత చనిపోయిరి. 10

అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్
ఇచెచ్నుయాజకుడైన అహరోను మనుమ డును
ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, 11 వారి
మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను
ఓరవ్లేకపోవుటవలన ఇశార్యేలీయుల
మీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను
ఓరవ్లేకయుండియు ఇశార్యేలీయులను
నశింపజేయలేదు. 12 కాబటిట్ నీవు అతనితో
ఇటల్నుము అతనితో నేను నా సమాధాన
నిబంధనను చేయుచునాన్ను. 13 అది నితయ్మైన
యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని సంతానమునకును
కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని
విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై ఇశార్ యేలీయుల
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 14

చంప బడిన వాని పేరు జిమీ, అతడు
షిమోయ్నీయులలో తన పితరుల కుటుంబమునకు
పర్ధానియైన సాలూ కుమారుడు. 15 చంపబడిన
సీత్ర్ పేరు కొజీబ్, ఆమె సూరు కుమారెత్.
అతడు మిదాయ్నీయులలో ఒక గోతర్మునకును
తన పితరుల కుటుంబమునకును పర్ధానియై
యుండెను. 16 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను మిదాయ్నీయులు తమ
తంతర్ములవలన మీకు బాధకులై యునాన్రు;
వారిని బాధపెటిట్ హతము చేయుడి; 17 వారు
తంతర్ములు చేసి పెయోరు సంతతిలోను, 18

తెగులు దిన మందు పెయోరు విషయములో
చంపబడిన తమ సహో దరియు మిదాయ్నీయుల

అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను,
మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి.

ఆ తెగులు పోయిన తరావ్త యెహోవా
మోషే కును యాజకుడగు అహరోను
కుమారుడైన ఎలియాజరు కును ఈలాగు

సెలవిచెచ్ను 2 మీరు ఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమాజములోను ఇరువది ఏండుల్
మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి
ఇశార్యేలీయులలో సేనగా బయలు
వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను వారి వారి పితరుల
కుటుంబములను బటిట్ వార్యించుడి. 3

కాబటిట్ యిరువది ఏండుల్ మొదలుకొని
పైపార్యముగల వారిని లెకిక్ంపుడని
యెహోవా మోషేకును ఐగుపుత్దేశమునుండి
వచిచ్న ఇశార్ యేలీయులకును
ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు యాజకుడగు
ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయులు 4 మోయాబు
మైదానము లలో యెరికోయొదద్నునన్
యొరాద్ను దగగ్ర నుండగా జన సంఖయ్ను
చేయుడని వారితో చెపిప్రి. 5 ఇశార్యేలు
తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో
హనోకీయులు హనోకు వంశసుథ్లు; 6

పలుల్వీయులు పలుల్వంశసుథ్లు;
హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు;
కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్లు; 7 వీరు
రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో
లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది మూడువేల ఏడువందల
ముపప్దిమంది. 8 పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు.
ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు దాతాను
అబీరాము. 9 కోరహు తన సమూహములో పేరు
పొందినవాడు; అతని సమాజము యెహోవాకు
విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో
మోషే అహరోనులకు విరోధముగా వాదించిన
దాతాను అబీరాములు వీరు. 10 ఆ సమూహపువారు
మృతిబొంది నపుప్డు అగిన్ రెండువందల ఏబది
మందిని భకిష్ంచినందు నను, భూమి తన నోరు
తెరచి వారిని కోరహును మింగి వేసినందునను,
వారు దృషాట్ంతములైరి. 11 అయితే కోరహు
కుమారులు చావలేదు. 12 షిమోయ్ను పుతుర్ల
వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు
వంశసుథ్లు; యామీనీ యులు యామీను
వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు;
13 జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీ
యులు షావూలు వంశసుథ్లు. 14 ఇవి
షిమోయ్నీయుల వంశ ములు. వారు
ఇరువదిరెండువేల రెండువందల మంది. 15 గాదు
పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను
వంశసుథ్లు; హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్లు;
షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 16 ఓజనీయులు ఓజని
వంశసుథ్లు; ఏరీ యులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 17

ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశ సుథ్లు; అరేలీయులు
అరేలీ వంశసుథ్లు. 18 వీరు గాదీయుల
వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్
చొపుప్న వీరు నలు బది వేల ఐదువందలమంది. 19

యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును
కనాను దేశములో మృతి బొందిరి. 20 యూదావారి
వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు;
పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీ యులు
జెరహు వంశసుథ్లు; 21 పెరెసీయులలో
హెసోర్నీ యులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు
హామూలీయులు హామూలు వంశసుథ్లు 22 వీరు
యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్య బడినవారి
సంఖయ్చొపుప్న వీరు డెబబ్దియారువేల ఐదు
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వందలమంది. 23 ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల
వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు;
పువీ◌్వయులు పువావ్ వంశ సుథ్లు;
యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్
నీయులు షిమోర్ను వంశసుథ్లు; వీరు
ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 24

వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు
అరువది నాలుగువేల మూడువందలమంది. 25

జెబూలూను పుతుర్ల వంశసుథ్లలో సెరెదీయులు
సెరెదు వంశసుథ్లు; 26 ఏలోనీయులు ఏలోను
వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు
వంశసుథ్లు; 27 వార్యబడినవారి
సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువదివేల
ఐదువందలమంది. 28 యోసేపు పుతుర్ల
వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషేష్
ఎఫార్యిము. 29 మనషేష్ కుమారులలో
మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు
గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు
వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదుపుతుర్లు. 30

ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు
హెలకు వంశసుథ్లు; 31 అశీర్యేలీ యులు
అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము
వంశసుథ్లు; 32 షెమీదాయీయులు షెమీదా
వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు వంశసుథ్లు.
33 హెపెరు కుమా రుడైన సెలోపెహాదుకు
కుమారెత్లేగాని కుమారులు పుటట్లేదు.
సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా
నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 34 వీరు
మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి
సంఖయ్చొపుప్న వీరు ఏబది రెండువేల ఏడు
వందలమంది. 35 ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు
ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు వంశసుథ్లు;
బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు
తహను వంశసుథ్లు, 36 వీరు షూతలహు కుమారులు;
ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 37 వీరు
ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు.
వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు
ముపప్దిరెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు
యోసేపుపుతుర్ల వంశసుథ్లు. 38

బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు
బెల వంశసుథ్లు; అషేబ్లీయులు అషేబ్ల
వంశసుథ్లు; 39 అహీరామీయులు అహీరాము
వంశసుథ్లు; 40 షూపామీయులు షూపాము
వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ నయమాను;
ఆరీద్యులు ఆరుద్ వంశ సుథ్లు; నయమానీయులు
నయమాను వంశసుథ్లు. 41 వీరు
బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో
వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న
నలుబదియయిదువేల ఆరువందల మంది. 42 దాను
పుతుర్ల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము
వంశసుథ్లు; 43 వీరు తమ వంశములలో దానీయుల
వంశ సుథ్లు. వార్యబడినవారి
సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల
నాలుగువందల మంది. 44 ఆషేరు పుతుర్ల
వంశములలో యిమీ◌్నయులు యిమాన్
వంశసుథ్లు, ఇషీవ్ యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్లు;
బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 45

బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు
వంశసుథ్లు; మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు
వంశసుథ్లు; 46 ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు.
47 వార్యబడినవారి సంఖయ్ చొపుప్న వీరు
ఆషేరీయుల వంశసుథ్లు; వీరు ఏబదిమూడువేల
నాలుగువందలమంది. 48 నఫాత్లీ పుతుర్ల

వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు
వంశసుథ్లు; గూనీ యులు గూనీ వంశసుథ్లు; 49

యేసెరీయులు యేసెరు వంశ సుథ్లు;
షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 50 వీరు
నఫాత్లీ యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడిన వారి
సంఖయ్చొపుప్న వీరు నలుబదియయిదువేల
నాలుగువందలమంది 51 ఇశార్యేలీ యులలో
లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులకష్ల వెయియ్నిన్
ఏడు వందల ముపప్దిమంది. 52 యెహోవా
మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను వీరి పేళల్
లెకక్ చొపుప్న ఆ దేశమును వీరికి
సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలెను. 53

ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము
ఇయయ్వలెను; 54 తకుక్వమందికి తకుక్వ
సావ్సథ్య్ము ఇయయ్ వలెను. దాని దాని
జనసంఖయ్నుబటిట్ ఆయా గోతర్ము లకు
సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 55

చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను.
వారు తమ తమ పితరుల గోతర్ముల
జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును
పొందవలెను. 56 ఎకుక్వ మందికేమి
తకుక్వమందికేమి చీటుల్ వేసి యెవరి
సావ్సథ్య్ మును వారికి పంచిపెటట్వలెను.
57 వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన
లేవీయులు వీరు. గెరోష్నీయులు గెరోష్ను
వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు;
మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 58 లేవీయుల
వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము
హెబోర్నీయుల వంశము మహలీయుల వంశము మూషీ
యుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 59 కహాతు
అమార్ మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు
యోకెబెదు. ఆమె లేవీ కుమారెత్;
ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె
అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి
సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 60

అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు
ఈతామారు పుటిట్రి. 61 నాదాబు అబీహులు
యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్
తెచిచ్నపుప్డు చనిపోయిరి. 62 వారిలో నెల
మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి
లెకిక్ంపబడినవారందరు ఇరువదిమూడువేలమంది.
వారు ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు
కారుగనుక ఇశార్యేలీయులలో వారికి
సావ్సథ్య్మియయ్ బడలేదు. 63 యెరికో
పార్ంతములయందలి యొరాద్నునొదద్నునన్
మోయాబు మైదానములలో మోషేయు యాజకుడగు
ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్
చేసినపుప్డు లెకిక్ంపబడినవారు వీరు. 64

మోషే అహరోనులు సీనాయి అరణయ్ములో
ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ను చేసి నపుప్డు
లెకిక్ంపబడినవారిలో ఒకక్డైనను వీరిలో ఉండ
లేదు. 65 ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా
అరణయ్ములో చనిపోవుదురని యెహోవా
వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్
కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన
యెహోషువయు తపప్ వారిలో ఒకక్డైనను
మిగిలి యుండలేదు.

అపుప్డు యోసేపు కుమారుడైన
మనషేష్ వంశసుథ్ లలో సెలోపెహాదు
కుమారెత్లు వచిచ్రి. సెలోపెహాదు

హెసెరు కుమారుడును గిలాదు మనుమడును మాకీరు
మునిమనుమడునై యుండెను. అతని కుమారెత్ల
పేళుల్ మహలా, నోయా, హొగాల్, మిలాక్,
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తిరాస్ అనునవి. 2 వారు పర్తయ్కష్పు
గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మోషే
యెదుటను యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటను
పర్ధానుల యెదుటను సరవ్సమాజము యెదుటను
నిలిచి చెపిప్నదేమనగామా తండిర్
అరణయ్ములో మరణ మాయెను. 3 అతడు కోరహు
సమూహములో, అనగా యెహోవాకు విరోధముగా
కూడినవారి సమూహములో ఉండలేదు గాని తన
పాపమును బటిట్ మృతిబొందెను. 4 అతనికి
కుమారులు కలుగలేదు; అతనికి కుమారులు లేనంత
మాతర్ముచేత మా తండిర్పేరు అతని
వంశములోనుండి మాసిపోనేల? మా తండిర్
సహోదరులతో పాటు సావ్సథ్య్ మును మాకు
దయచేయుమనిరి. 5 అపుప్డు మోషే వారి కొరకు
యెహోవా సనిన్ధిని మనవిచేయగా 6

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను.
సెలోపెహాదు కుమా రెత్లు చెపిప్నది
యుకత్ము. 7 నిశచ్యముగా వారి తండిర్
సహోదరులతో పాటు భూసావ్సథ్య్మును వారి
అధీనము చేసి వారి తండిర్ సావ్సథ్య్మును
వారికి చెందచేయవలెను. 8 మరియు నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటుల్ చెపప్వలెను ఒకడు
కుమారుడు లేక మృతి బొందినయెడల మీరు వాని
భూసావ్సథ్య్మును వాని కుమారెత్లకు
చెందచేయవలెను. 9 వానికి కుమారెత్
లేనియెడల వాని అనన్దముమ్లకు వాని
సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 10 వానికి
అనన్దముమ్లు లేని యెడల వాని
భూసావ్సథ్య్మును వాని తండిర్ అనన్
దముమ్లకు ఇయయ్వలెను. 11 వాని తండిర్కి
అనన్దముమ్లు లేని యెడల వాని కుటుంబములో
వానికి సమీపమైన జాఞ్తికి వాని
సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; వాడు దాని
సావ్ధీనపరచు కొనును. యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇది ఇశార్యేలీయులకు
విధింపబడిన కటట్డ. 12 మరియు యెహోవా
మోషేతో ఇటల్నెనునీవు ఈ అబారీము
కొండయెకిక్ నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న
దేశమును చూడుము. 13 నీవు దాని చూచిన తరువాత
నీ సహోదరుడైన అహరోను చేరచ్బడినటుల్
నీవును నీ సవ్జ నులలో చేరచ్బడుదువు. 14

ఏలయనగా సీను అరణయ్ములో సమాజము
వాదించినపుప్డు ఆ నీళల్యొదద్ వారి కనున్ల
యెదుట ననున్ పరిశుదధ్పరచక నామీద
తిరుగబడితిరి. ఆ నీళుల్ సీను అరణయ్మందలి
కాదేషులోనునన్ మెరీబా నీళేల్. 15 అపుప్డు
మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను యెహోవా,
సమసత్ మానవుల ఆతమ్లకు దేవా, యెహోవా
సమాజము కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె
ఉండకుండునటుల్ ఈ సమాజముమీద ఒకని
నియమించుము. 16 అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు,
పోవుచునుండి, 17 వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు
సమరుథ్డై యుండవలెను. 18 అందుకు యెహోవా
మోషేతో ఇటల్నెనునూను కుమారుడైన
యెహోషువ ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని
తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్ యుంచి 19

యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము
ఎదుటను అతని నిలువబెటిట్ వారి కనున్ల
యెదుట అతనికి ఆజఞ్ యిముమ్; 20

ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజము అతని మాట
వినునటుల్ అతని మీద నీ ఘనతలో కొంత ఉంచుము.
21 యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుట అతడు నిలువగా
అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఊరీము తీరుప్వలన

అతనికొరకు విచారింపవలెను. అతడును అతనితో
కూడ ఇశార్యేలీయులందరును, అనగా
సరవ్సమాజము అతని మాటచొపుప్న తమ
సమసత్ కారయ్ములను జరుపుచుండవలెను. 22

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించి నటుల్ అతడు
చేసెను. అతడు యెహోషువను తీసికొని
యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము
ఎదుటను అతని నిలువ బెటిట్ 23 అతనిమీద తన
చేతులుంచి యెహోవా మోషేదావ్రా
ఆజాఞ్పించినటుల్ అతనికి ఆజఞ్ యిచెచ్ను.

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నీవు
ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు

ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన కలుగుటకై మీరు
హోమరూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును
నియామక కాలమున నాయొదద్కు తెచుచ్టకు
జాగర్తత్పడవలెను. 3 మరియు నీవు వారికీలాగు
ఆజాఞ్పించుముమీరు యెహోవాకు నితయ్మైన
దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్ష మైన
యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్ పిలల్లను
అరిప్ంప వలెను. 4 వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను
ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు
రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 5 దంచితీసిన
మూడు పళల్లోనిది పావు నూనెతో కలుప బడిన
తూమెడు పిండిలో పదియవవంతు నైవేదయ్ము
చేయవలెను. 6 అది యెహోవాకు ఇంపైన
సువాసనగల హోమముగా సీనాయికొండమీద
నియమింపబడిన నితయ్ మైన దహనబలి. 7 ఆ
మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవల సిన
పానారప్ణము ముపాప్వు; పరిశుదధ్సథ్లములో
మదయ్ మును యెహోవాకు పానారప్ణముగా
పోయింపవలెను. 8 ఉదయ నైవేదయ్మును దాని
పానారప్ణమును అరిప్ంచి నటుల్ యెహోవాకు
ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా ఆ రెండవ
గొఱఱ్పిలల్ను సాయంకాలమందు
అరిప్ంపవలెను. 9 విశార్ంతిదినమున
నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు
గొఱఱ్పిలల్లను నైవేదయ్రూపముగాను, దాని
పానారప్ణము గాను నూనెతో కలపబడిన తూమెడు
పిండిలో రెండు పదియవవంతులను
అరిప్ంవవలెను. 10 నితయ్మైన దహన బలియు
దాని పానారప్ణమును గాక యిది పర్తి
విశార్ంతి దినమున చేయవలసిన దహనబలి. 11

నెలనెలకు మొదటిదినమున యెహోవాకు దహన
బలి అరిప్ంచవలెను. రెండు కోడెదూడలను ఒక
పొటేట్లును నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు
గొఱఱ్పిలల్లను వాటిలో పర్తి
కోడెదూడతోను, 12 నూనెతో కలుపబడిన
తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను
నైవేదయ్ముగాను ఒకొక్కక్
పొటేట్లుతోను, నూనెతో కలపబడి తూమెడు
పిండిలో రెండు పదియవ వంతులను
నైవేదయ్ముగాను, ఒకొక్కక్
గొఱఱ్పిలల్తో నూనెతో కలపబడిన తూమెడు
పిండిలో నొక పదియవవంతును నైవేదయ్ముగాను
చేయ వలెను. 13 అది యెహోవాకు ఇంపైన
సువాసనగల దహన బలి. 14 వాటి పానారప్ణములు
ఒకొక్కక్ కోడెతో పడినన్ర
దార్కాష్రసమును పొటేట్లుతో పడియు
గొఱఱ్ పిలల్తో ముపాప్వును ఉండవలెను. ఇది
సంవతస్రములో మాస మాసమునకు జరుగవలసిన
దహనబలి. 15 నితయ్మైన దహనబలియు దాని
పానారప్ణమును గాక యొక మేక పిలల్ను
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పాపపరిహారారథ్బలిగా యెహోవాకు అరిప్ంప
వలెను. 16 మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము
యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 17 ఆ నెల పదునయిదవ
దినము పండుగ జరుగును. ఏడు దినములు పొంగని
భకష్య్ములనే తిన వలెను. 18 మొదటి దినమున
పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు
జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయ కూడదు 19

అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు
కోడెదూడలను ఒక పొటేట్లును ఏడాదివగు ఏడు
మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు
కలిగిన వాటిలో నిరోద్షమైనవై యుండవలెను
20 వాటి నైవే దయ్ము నూనెతో కలపబడిన
గోధుమల పిండి. 21 ఒకొక్కక్ కోడెతో
తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటేట్
లుతో రెండు పదియవ వంతులను ఆ యేడు
గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ గొఱఱ్
పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 22 మీకు
పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను
అరిప్ంపవలెను. 23 ఉదయమున మీరు అరిప్ంచు
నితయ్ మైన దహనబలి గాక వీటిని మీరు
అరిప్ంపవలెను. 24 అటేల్ ఆ యేడు దినములలో
పర్తిదినము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల
హోమదర్వయ్మును ఆహారముగా
అరిప్ంచవలెను. నితయ్మైన దహనబలియు దాని
పానారప్ ణమును గాక దానిని అరిప్ంచవలెను. 25

ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ
దినమున మీరు జీవనో పాధియైన పనులేమియు
చేయకూడదు. 26 మరియు పర్థమ ఫలములను
అరిప్ంచుదినమున, అనగా వారముల పండుగదినమున
మీరు యెహోవాకు కొర్తత్ పంటలో
నైవేదయ్ము తెచుచ్నపుప్డు మీరు పరిశుదధ్
సంఘముగా కూడవలెను. నాడు మీరు
జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 27

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా మీరు
రెండు కోడె దూడలను ఒక పొటేట్లును
ఏడాదివైన యేడు మగ గొఱఱ్ పిలల్లను
వాటికి నైవేదయ్ముగా పర్తి కోడెదూడతోను
28 నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు
పదియవ వంతులను, పర్తి పొటేట్లుతో రెండు
పదియవవంతులను 29 ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో
ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును
30 మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయ
బడుటకై యొక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 31

నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును
గాక వాటిని వాటి పానారప్ణములను
అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షములుగా
నుండవలెను.

ఏడవ నెల మొదటితేదిన మీరు
పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 2 మీరు
జీవనోపాధియైన పనులేమియు

చేయకూడదు; అది మీకు శృంగధవ్ని దినము. 3

నిరోద్ష మైన ఒక కోడెదూడను ఒక
పొటేట్లును యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల
దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. 4 వాటి వాటి
విధిపర్కారముగా అమావాసయ్కు అరిప్ంచు
దహన బలియు దాని నైవేదయ్మును, నితయ్
మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి
పానారప్ణములును గాక మీరు నిరోద్షమైన
యేడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను యెహో
వాకు, ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా
అరిప్ంపవలెను. 5 వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో
కలుపబడిన గోధుమపిండి పర్తి కోడెదూడతో

తూములో మూడు పదియవవంతు లను, పొటేట్లుకు
రెండు పదియవవంతులను, 6 ఏడు గొఱఱ్
పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్
పదియవ వంతును మీ నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను
అరిప్ంపవలెను. 7 ఈ యేడవ నెల పదియవ
దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను.
అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను;
ఏపనియు చేయకూడదు. 8 పార్య శిచ్తత్ము
కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలియు
నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును
వాటి వాటి పానారప్ ణములునుగాక, మీరు ఒక
కోడెదూడను ఒక పొటేట్లును ఏడాదివైన
యేడు గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు ఇంపైన
సువాసనగల దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అవి
మీకునన్ వాటిలో నిరోద్షమైనవై
యుండవలెను. 9 నూనెతో కలుప బడిన పిండిని
నైవేదయ్ ముగాను పర్తి కోడెతో తూములో
మూడు పదియవ వంతులను ఒక పొటేట్లుతో
రెండు పది యవవంతులను 10 ఆ యేడు
గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో
ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 11 పాపపరిహారారథ్
బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 12

మరియు ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు
పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అపుప్డు మీరు
జీవనో పాధియైన పనులేమియు చేయక యేడు
దినములు యెహో వాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 13

నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును
దాని పానారప్ణమును గాక, యెహో వాకు ఇంపైన
సువాసనగల దహనబలిగా పదమూడు కోడెదూడలను
రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు
గొఱఱ్ పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి
నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 14 నూనెతో
కలుపబడిన గోధుమపిండిని నైవేదయ్ముగాను ఆ
పదమూడు కోడెదూడలలో పర్తి దూడతో
తూములో మూడు పదియవవంతులను ఆ రెండు
పొటేట్ళల్లో పర్తి పొటేట్లుతో రెండు
పదియవవంతులను 15 ఆ పదునాలుగు
గొఱఱ్పిలల్లలో పర్తి పిలల్తో ఒకొక్కక్
పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలిగా 16 ఒక
మేక పిలల్ను అరిప్ంవలెను. 17 రెండవ దినమున
నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్ మును
వాటి పానారప్ణములును గాక మీరు
నిరోద్షమైన పండెర్ండుకోడెదూడలను రెండు
పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్
పిలల్లను విధిపర్కారముగా, 18 వాటి వాటి
లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను
పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి
వాటి నైవేదయ్మును 19 పానారప్ ణములను
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను
అరిప్ంప వలెను. 20 మూడవ దినమున నితయ్మైన
దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును దాని
పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన పదకొండు
కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన
పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను 21 విధి
పర్కారముగా వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ
కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్
పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును
పానారప్ణములను 22 పాపపరిహారారథ్బలిగా
ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 23 నాలుగవ
దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని
నైవేదయ్మును పానారప్ణమును గాక
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నిరోద్షమైన పది కోడెలను రెండు
పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు
గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి
వాటి లెకక్ చొపుప్న, 24 ఆ కోడెలతోను
పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్ల తోను వాటి
నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 25 పాప
పరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను
అరిప్ంపవలెను. 26 అయిదవ దినమున
నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును
పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన
తొమి◌్మది కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను
ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి
పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 27

ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్
పిలల్లతోను 28 వాటి వాటి నైవేదయ్మును
పానారప్ణము లను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను అరిప్ంప వలెను. 29 ఆరవ దినమున
నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్ మును
పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యెనిమిది
కోడె లను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన
పదునాలుగు గొఱఱ్ పిలల్లను విధి
పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 30

ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను
గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి
నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 31

పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఒక మేక పిలల్ను
అరిప్ంపవలెను. 32 ఏడవ దినమున నితయ్మైన
దహనబలియు దాని నైవేదయ్ మును
పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యేడు దూడ
లను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన
పదునాలుగు గొఱఱ్ పిలల్లను విధి
పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 33

ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను
గొఱఱ్పిలల్ల తోను వాటి వాటి
నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 34

పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఒక మేక పిలల్ను
అరిప్ంపవలెను. 35 ఎనిమిదవ దినము మీకు
వర్తదినముగానుండును. అపుప్డు మీరు
జీవనోపాధియైన పనులనేమియు చేయ కూడదు. 36

అందులో నితయ్మైన దహనబలియు దాని
నైవేదయ్మును పానారప్ణమునుగాక మీరు
యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా
నిరోద్షమైన యొక కోడెదూడను ఒక
పొటేట్లును ఏడాదివైన యేడు
గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి
వాటి లెకక్చొపుప్న, 37 ఆ కోడెదూడతోను
పొటేట్లుతోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 38

వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణ ములను
పాపపరి హారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను
అరిప్ంపవలెను. 39 మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ
సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ
నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ
సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక
కాలములందు యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 40

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే
ఇశార్యేలీయులతో సమసత్మును
తెలియజెపెప్ను.

మోషే ఇశార్యేలీయులయొకక్
గోతార్ధిపతు లతో ఇటల్నెను 2 ఇది
యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు

యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన యెడల, లేక
తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసిన యెడల,
అతడు తన మాటతపప్క తన నోటనుండి

వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్ వలెను. 3 మరియు ఒక
సీత్ర్ బాలయ్మున తన తండిర్ యింట నుండగా
యెహోవాకు మొర్కుక్కొని బదుధ్రా లైన
యెడల, ఆమె తండిర్ ఆమె మొర్కుక్బడిని
ఆమె కలుగజేసికొనిన బాధయ్తను విని
దానిగూరిచ్ ఊరకొనిన యెడల, ఆమె
మొర్కుక్బడులనిన్యు నిలుచును. 4 ఆమె తాను
బదుధ్రాలగుటకు పెటుట్కొనిన ఒటుట్
నిలుచును. 5 ఆమె తండిర్ వినినదినమున
ఆకేష్పణచేసిన యెడల, ఆమె
మొర్కుక్బడులలో ఏదియు, ఆమె తనమీద
పెటుట్ కొనిన బాధయ్తలో ఏదియు నిలువక
పోవును. 6 ఆమె తండిర్ దానికి
ఆకేష్పణచేసెను గనుక యెహోవా ఆమెను
కష్మించును. 7 ఆమెకు వివాహమైన తరు వాత
ఆమె మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్యినను,
నిరాలోచనగా ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన
ఒటుట్లైనను ఆమెమీద నుండుట ఆమె భరత్
విని, దాని గూరిచ్ వినిన దినమున అతడు
ఊరకుండుట తటసిథ్ంచిన యెడల, ఆమె
మొర్కుక్బళుల్ను ఆమె తనమీద
పెటుట్కొనిన ఒటుట్ను నిలుచును. 8 ఆమె
భరత్ వినిన దినమందే ఆకేష్పణ చేసినయెడల,
అతడు ఆమె మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిని
ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద పెటుట్ కొనిన
ఒటుట్లను రదుద్చేసినవాడగును; యెహోవా
ఆమెను కష్మించును. 9 విధవరాలుగాని
విడనాడబడినదిగాని తన మీద పెటుట్కొనిన
పర్తి మొర్కుక్బడి నిలుచును. 10 ఆమె తన
భరత్యింట ఉండి మొర్కుక్ కొనినయెడల
నేమి, పర్మాణముచేసి తనమీద ఒటుట్
పెటుట్కొనిన యెడలనేమి, 11 తరువాత ఆమె
భరత్ విని దానిగూరిచ్ ఆకేష్పణచేయక
ఊరకుండినయెడల, ఆమె
మొర్కుక్బడులనిన్యు నిలు చును; ఆమె తనమీద
పెటుట్కొనిన పర్తి ఒటుట్ను నిలుచును. 12

ఆమె భరత్ వినిన దినమందే వాటిని బొతిత్గా
రదుద్ చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బళల్ను
గూరిచ్యు, ఆమె మీది ఒటుట్ను గూరిచ్యు
ఆమె పలికినదేదియు నిలువక పోవును; ఆమెభరత్
వాటిని రదుద్చేసెను గనుక యెహోవా ఆమెను
కష్మించును. 13 పర్తి మొర్కుక్బడిని, తనున్
తాను దుఃఖపరచుకొందునని
పర్మాణపూరవ్కముగా తన మీద పెటుట్కొనిన
పర్తి బాధయ్తను ఆమె భరత్సిథ్రపరచ
వచుచ్ను, రదుద్చేయవచుచ్ను. 14 అయితే ఆమె
భరత్ నానాట దానిగూరిచ్ ఊరకొనుచు
వచిచ్నయెడల, వాడు ఆమె మీదనునన్ ఆమె
మొర్కుక్బడులనిన్టిని ఆమె
ఒటుట్లనిన్టిని సిథ్రపరచినవాడగును. అతడు
వినిన దినమున దానిగూరిచ్ ఊరకుండుటవలన
వాటిని సిథ్రపరచెను. 15 అతడు వినిన తరువాత
వాటిని బొతిత్గా రదుద్చేసినయెడల, తానే
ఆమె దోష శికష్ను భరించును. 16 ఇవి భరత్ను
గూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు,
తండిర్నిగూరిచ్యు, బాలయ్మున తండిర్
యింట నునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు
యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు.

మరియు యెహోవామిదాయ్నీయులు
ఇశార్యేలీ యులకు చేసిన హింసకు
పర్తి హింస చేయుడి. 2 తరు వాత నీవు

నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని
మోషేకు సెలవియయ్గా 3 మోషే
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పర్జలతోమీలో కొందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై
మిదాయ్నీయులమీదికిపోయి మిదాయ్నీయు
లకు యెహోవా విధించిన పర్తి దండన
చేయునటుల్ 4 ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములనిన్టిలోను పర్తి గోతర్
ములోనుండి వేయేసిమందిని ఆ యుదధ్మునకు
పంపవలె ననెను. 5 అటుల్ గోతర్మొకక్ంటికి
వేయిమందిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయుల
సేనలలో నుండి పండెర్ండువేల యుదధ్ వీరులు
ఏరప్రచబడగా 6 మోషే వారిని, అనగా పర్తి
గోతర్మునుండి వేయేసిమందిని, యాజకుడగు
ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపెను.
అతని చేతిలోని పరిశుదధ్మైన ఉపకరణములను
ఊదుటకు బూరలను యుదధ్ మునకు పంపెను. 7

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు
మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ముచేసి
మగవారినందరిని చంపిరి. 8 చంపబడిన
యితరులుగాక మిదాయ్నురాజులను, అనగా
మిదాయ్ను అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకె
మును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు
కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 9

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మిదాయ్ను
సీత్ర్లను వారి చినన్ పిలల్ లను
చెరపటుట్కొని, వారి సమసత్ పశువులను వారి
గొఱఱ్ మేకలనిన్టిని వారికి కలిగినది
యావతుత్ను దోచుకొనిరి. 10 మరియు వారి
నివాస పటట్ణములనిన్టిని వారి కోటలనిన్
టిని అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి. 11 వారు
మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి సమసత్మైన
కొలల్ సొముమ్ను మిదాయ్నీయుల ఆసిత్ని
యావతుత్ను తీసికొనిరి. 12 తరువాత వారు
మోయాబు మైదానములలో యెరికో
యొదద్నునన్ యొరాద్ను దగగ్ర దిగియునన్
దండులో మోషే యొదద్కును యాజకుడైన
ఎలియాజరు నొదద్కును ఇశార్యేలీయుల
సమాజము నొదద్కును చెరపటట్బడినవారిని
అపహరణములను ఆ కొలల్ సొముమ్ను తీసికొని
రాగా 13 మోషేయు యాజకుడైన ఎలి యాజరును
సమాజ పర్ధానులందరును వారిని ఎదురొక్ను టకు
పాళెములోనుండి వెలుపలికి వెళిల్రి. 14

అపుప్డు మోషే యుదధ్సేనలోనుండి వచిచ్న
సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులునగు
సేనానాయకులమీద కోపపడెను. 15 మోషే
వారితోమీరు ఆడువారినందరిని బర్దుకనిచిచ్
తిరా? 16 ఇదిగో బిలాము మాటనుబటిట్
పెయోరు విషయ ములో ఇశార్యేలీయులచేత
యెహోవామీద తిరుగు బాటు చేయించిన వారు
వీరు కారా? అందుచేత యెహోవా సమాజములో
తెగులు పుటిట్యుండెను గదా. 17 కాబటిట్
మీరు పిలల్లలో పర్తి మగవానిని పురుషసంయో
గము ఎరిగిన పర్తి సీత్ర్ని చంపుడి; 18

పురుషసంయోగము ఎరుగని పర్తి ఆడుపిలల్ను మీ
నిమితత్ము బర్తుకనీయుడి. 19 మీరు ఏడు
దినములు పాళెము వెలుపల ఉండవలెను; మీలో
నరుని చంపిన పర్తివాడును చంపబడిన నరుని
ముటిట్న పర్తివాడును, మీరును మీరు
చెరపటిట్నవారును మూడవ దినమున ఏడవ దినమున
మిముమ్ను మీరే పవితర్ పరచుకొనవలెను. 20

మీరు బటట్లనిన్టిని చరమ్ వసుత్వులనిన్
టిని మేక వెండుర్కల వసుత్వులనిన్టిని
కొయయ్ వసుత్వులనిన్టిని
పవితర్పరచవలెననెను. 21 అపుప్డు యాజకుడగు
ఎలి యాజరు యుదధ్మునకు పోయిన సైనికులతో

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన
విధియేదనగా 22 మీరు బంగారును వెండిని
ఇతత్డిని ఇనుమును తగరమును సీసమును 23 అనగా
అగిన్చేత చెడని సమసత్
వసుత్వులనుమాతర్ము అగిన్లో వేసి
తీయవలెను; అపుప్డు అవి పవితర్మగును.
అయితే పాపపరిహార జలముచేతను వాటిని
పవితర్ పరచవలెను. అగిన్చేత చెడునటిట్
పర్తి వసుత్వును నీళల్లో వేసి తీయ వలెను.
24 ఏడవ దినమున మీరు మీ బటట్లు ఉదుకుకొని
పవితుర్లైన తరువాత పాళెములోనికి
రావచుచ్ననెను. 25 మరియు యెహోవా మోషేకు
ఈలాగుసెలవిచెచ్ను. 26 నీవును యాజకుడైన
ఎలియాజరును సమాజముయొకక్ పితరుల
కుటుంబములలో పర్ధానులును మనుషుయ్లలో
నేమి, పశువులలోనేమి, చెరపటట్బడిన
దోపుడుసొముమ్ మొతత్మును లెకిక్ంచి
రెండు భాగములుగాచేసి 27 యుదధ్ మునకు
పూనుకొని సేనగా బయలుదేరినవారికి సగమును
సరవ్సమాజమునకు సగమును పంచిపెటట్వలెను.
28 మరియు సేనగా బయలు దేరిన యోధులమీద
యెహోవాకు పనున్ కటిట్, ఆ మనుషుయ్లలోను
పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకల లోను
ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి సగ ములోనుండి
తీసికొని 29 యెహోవాకు
పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకుడైన
ఎలియాజరుకు ఇయయ్వలెను. 30 మనుషుయ్ల
లోను పశువులలోను గాడిదలలోను
గొఱఱ్మేకలలోను సమసత్విధముల
జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న,
ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి తీసికొని
యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు
ఇయయ్వలెను. 31 యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు యాజ కుడైన
ఎలియాజరును చేసిరి. 32 ఆ దోపుడుసొముమ్,
అనగా ఆ సైనికులు కొలల్బెటిట్న
సొముమ్లో మిగిలినది 33 ఆరులకష్ల
డెబబ్దియయిదు గొఱఱ్మేకలును, 34

డెబబ్ది రెండువేల పశువులును, అరువది
యొకవేయి గాడిదలును, 35 ముపప్ది రెండు
వేలమంది పురుషసంయోగమెరుగని సీత్ర్లును,
36 అందులో అరవంతు, అనగా సైనయ్ముగా
పోయినవారి వంతు, గొఱఱ్మేకల
లెకక్యెంతనగా మూడు లకష్ల ముపప్ది
యేడువేల ఐదువందలు. ఆ గొఱఱ్మేకలలో
యెహోవాకు చెలల్వలసిన పనున్ ఆరువందల
డెబబ్ది యయిదు, ఆ పశువులు
ముపప్దియారువేలు. 37 వాటిలో యెహోవా
పనున్ డెబబ్దిరెండు. 38 ఆ గాడిదలు ముపప్ది
వేల ఐదువందలు, 39 వాటిలో యెహోవా పనున్
అరువది యొకటి. 40 మనుషుయ్లు పదునారు
వేలమంది. వారిలో యెహోవా పనున్ ముపప్ది
ఇదద్రు. 41 యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే పనున్ను, అనగా
యెహోవాకు చెలల్వలసిన
పర్తిషాఠ్రప్ణమును యాజకుడైన ఎలియాజరున
కిచెచ్ను. 42 సైనికులయొదద్ మోషే తీసికొని
ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న సగమునుండి లేవీయుల
కిచెచ్ను. 43 మూడులకష్ల ముపప్దియేడువేల
ఐదువందల గొఱఱ్మేకలును 44 ముపప్ది
ఆరువేల గోవులును ముపప్దివేల ఐదువందల
గాడిదలును 45 పదునారువేల మంది మనుషుయ్లును
సమాజమునకు కలిగిన సగమై యుండగా, మోషే 46

సంఖాయ్కాండము 31:46
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ఇశార్యేలీయులకు వచిచ్న ఆ సగమునుండి
మనుషుయ్లలోను జంతువులలోను 47 ఏబ దింటికి
ఒకటిచొపుప్న తీసి, యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్ పించినటుల్ యెహోవా మందిరమును
కాపాడు లేవీయుల కిచెచ్ను. 48 అపుప్డు సేనా
సహసర్ముల నియామకులు, అనగా
సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును మోషే
యొదద్కు వచిచ్ 49 నీ సేవకులమైన మేము మా
చేతికిర్ంద నునన్ యోధులను లెకిక్ంచి
మొతత్ము చేసితివిు; మాలో ఒకక్డైనను
మొతత్మునకు తకుక్వ కాలేదు. 50 కాబటిట్
యెహోవా సనిన్ధిని మా నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ మేము మాలో
పర్తిమనుషుయ్నికి దొరికిన బంగారు నగలను
గొలుసులను కడియములను ఉంగరము లను పోగులను
పతకములను యెహోవాకు అరప్ణముగా
తెచిచ్యునాన్మని చెపప్గా 51 మోషేయు
యాజకుడైన ఎలియాజరు నగలుగా చేయబడిన ఆ
బంగారును వారి యొదద్ తీసికొనిరి. 52

సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును
పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యెహోవాకు అరిప్ంచిన
బంగార మంతయు పదునారువేల ఏడు వందల ఏబది
తులములు. 53 ఆ సైనికులలో పర్తివాడును తన
మటుట్కు తాను కొలల్ సొముమ్
తెచుచ్కొనియుండెను. 54 అపుప్డు మోషేయు
యాజకుడైన ఎలియాజరును
సహసార్ధిపతులయొదద్ నుండియు
శతాధిపతులయొదద్నుండియు ఆ బంగారును
తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని
ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా
పర్తయ్కష్పు గుడారమున ఉంచిరి.

రూబేనీయులకును గాదీయులకును
అతివిసాత్రమైన మందలుండెను గనుక
యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు

పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని
తెలిసికొని 2 వారు వచిచ్ మోషేను యాజకుడగు
ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులతొ 3 అతారోతు
దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే
షెబాము నెబో బెయోను అనుసథ్ల ములు, అనగా
4 ఇశార్యేలీయుల సమాజము ఎదుట యెహోవా
జయించిన దేశము మందలకు తగిన పర్దేశము. నీ
సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 5 కాబటిట్
మా యెడల నీకు కటాకష్ము కలిగినయెడల,
మముమ్ను యొరాద్ను అదద్రికి దాటింపక నీ
దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును
సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 6 మోషే
గాదీయులతోను రూబే నీయులతోను మీ
సహోదరులు యుదధ్మునకు పోవు చుండగా మీరు
ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 7 యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు
వెళల్కయుండునటుల్ మీరేల వారి హృదయములను
అధైరయ్ పరచుదురు? 8 ఆ దేశమును చూచుటకు
కాదేషు బరేన్ యలోనుండి మీ తండుర్లను నేను
పంపినపుప్డు వారును ఆలాగు చేసిరిగదా 9 వారు
ఎషోక్లు లోయలోనికి వెళిల్ ఆ దేశమును
చూచి ఇశార్యేలీయుల హృదయమును
అధైరయ్పరచిరి గనుక యెహోవా తమకిచిచ్న
దేశమునకు వారు వెళల్క పోయిరి. 10 ఆ దినమున
యెహోవా కోపము రగులుకొని 11 ఇరువది ఏండుల్
మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి
ఐగుపుత్దేశములోనుండి వచిచ్న
మనుషుయ్లలో పూరణ్ మనసుస్తో
యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును
నూనుకుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 12 మరి
ఎవడును పూరణ్మనసుస్తో ననున్
అనుసరింపలేదు గనుక నేను అబార్హాము
ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్మాణపూరవ్కముగా
నిచిచ్న దేశమును వారు తపప్ మరి ఎవరును
చూడనే చూడరని పర్మాణము చేసెను. 13

అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయుల
మీద రగులుకొనగా యెహోవా దృషిఠ్కి చెడునడత
నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు
అరణయ్ములో నలుబది ఏండుల్ ఆయన వారిని
తిరుగులాడచేసెను. 14 ఇపుప్డు
ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము
మరి ఎకుక్వగా పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల
సంతాన మైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా
బయలుదేరి యునాన్రు. 15 మీరు ఆయనను
అనుసరింపక వెనుకకు మళిల్నయెడల ఆయన ఈ
అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువ చేయును.
అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింప
చేసెదరనెను. 16 అందుకు వారు అతనియొదద్కు
వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు దొడల్ను
మా పిలల్ల కొరకు పురములను కటుట్కొందుము.
17 ఇశార్యేలీయులను వారివారి సథ్లములకు
చేరుచ్వరకు మేము వారి ముందర యుదధ్మునకు
సిదధ్పడి సాగుదుము. అయితే మా పిలల్లు ఈ
దేశనివాసుల భయముచేత పార్కారముగల
పురములలో నివసింపవలెను. 18

ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన
సావ్సథ్య్మును పొందువరకు మా యిండల్కు
తిరిగి రాము. 19 తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను
ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక
యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో
సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 20 అపుప్డు
మోషే వారితోమీరు మీ మాటమీద నిలిచి
యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్మునకు సిదధ్పడి
యెహోవా తన యెదుటనుండి తన శతుర్వులను
వెళల్ గొటుట్వరకు 21 యెహోవా సనిన్ధిని
మీరందరు యుదధ్ సనన్దుధ్లై యొరాద్ను
అవతలికి వెళిల్నయెడల 22 ఆ దేశము
యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత
మీరు తిరిగి వచిచ్ యెహోవా దృషిట్కిని
ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరోద్షులై
యుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము యెహోవా
సనిన్ధిని మీకు సావ్సథ్య్మగును. 23 మీరు
అటుల్ చేయని యెడల యెహోవా దృషిట్కి
పాపముచేసిన వారగుదురు గనుక మీ పాపము
మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసి కొనుడి.
24 మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందల
కొరకు దొడల్ను కటుట్కొని మీ నోటనుండి
వచిచ్న మాట చొపుప్న చేయుడనెను. 25

అందుకు గాదీయులును రూబే నీయులును మోషేతో
మా యేలినవాడు ఆజాఞ్పించి నటుల్ నీ
దాసులమైన మేము చేసెదము. 26 మా పిలల్లు
మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు
అకక్డ గిలాదు పురములలో ఉండును. 27 నీ
దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి
యోధుడును మా యేలినవాడు చెపిప్నటుల్
యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు
యొరాద్ను అవతలికివచెచ్దమనిరి. 28

కాబటిట్ మోషే వారినిగూరిచ్ యాజకుడైన
ఎలియాజరు కును, నూను కుమారుడైన
యెహోషువకును, ఇశార్యేలీ యుల
గోతర్ములలో పితరుల కుటుంబ ముల
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33

పర్ధానులకును ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను
29 గాదీయులును రూబే నీయులును అందరు యెహో
వా సనిన్ధిని యుదధ్మునకు సిదద్పడి మీతో
కూడ యొరాద్ను అవతలికి వెళిల్నయెడల ఆ
దేశము మీచేత జయింపబడిన తరువాత మీరు
గిలాదు దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా
ఇయయ్వలెను. 30 అయితే వారు మీతో కలిసి
యోధులై ఆవలికి వెళల్నియెడల వారు కనాను
దేశమందే మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను
పొందు దురనగా 31 గాదీయులును
రూబేనీయులునుయెహోవా నీ దాసులమైన మాతో
చెపిప్నటేల్ చేసెదము. 32 మేము యెహోవా
సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దుధ్లమై నది దాటి
కనానుదేశములోనికి వెళెల్దము. అపుప్డు
యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును
పొందెదమని ఉతత్ర మిచిచ్రి. 33 అపుప్డు
మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబే
నీయులకును యోసేపు కుమారుడైన మనషేష్
అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన
సీహోను రాజయ్మును, బాషాను రాజైన ఓగు
రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ
దేశమును చటుట్నుండు ఆ దేశపురములను
ఇచెచ్ను. 34 గాదీయులు దీబోను అతారోతు
అరోయేరు అతోర్తు షోపాను 35 యాజెరు
యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 36

అను పార్కారములుగల పురములను మందల
దొడల్ను కటుట్ కొనిరి. 37 రూబేనీయులు
మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే
కిరయ్తాయిము నెబో బయలెమ్యోను 38

షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న
ఆ పురములకు వేరు పేరులు పెటిట్రి. 39

మనషేష్ కుమారులైన మాకీరీయులు
గిలాదుమీదికి పోయి దాని పటుట్కొని
దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి.
40 మోషే మనషేష్ కుమారు డైన మాకీరుకు
గిలాదునిచెచ్ను 41 అతడు అకక్డ నివ సించెను.
మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళిల్ వారి
పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు
పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 42 నోబహు వెళిల్
కెనాతును దాని గార్మము లను పటుట్కొని
దానికి నోబహు అని తన పేరు పెటెట్ను.

మోషే అహరోనులవలన తమ తమ
సేనలచొపుప్న
ఐగుపుత్దేశములోనుండి

బయలుదేరివచిచ్న ఇశార్యేలీయులు చేసిన
పర్యాణములు ఇవి. 2 మోషే యెహోవా
సెలవిచిచ్న పర్కారము, వారి
పర్యాణములనుబటిట్ వారి
సంచారకర్మములను వార్సెను. వారి
సంచారకర్మ ముల పర్కారము వారి
పర్యాణములు ఇవి. 3 మొదటి నెల పదునయిదవ
దినమున వారు రామెసేసులో నుండి పర్యాణమై
పసాక్పండుగకు మరునాడు వారి మధయ్ను
యెహోవా హతము చేసిన తొలిచూలుల నందరిని
ఐగుపీత్యులు పాతిపెటుట్చుండగా
ఇశార్యేలీయులు ఐగుపీత్యులందరి
కనున్లయెదుట జయోతాస్హముతో బయలుదేరి
వచిచ్రి. 4 అపుప్డు ఐగుపీత్యుల దేవతలకు
యెహోవా తీరుప్ తీరెచ్ను. 5

ఇశార్యేలీయులు రామె సేసులోనుండి
బయలుదేరి సుకోక్తులో దిగిరి. 6 సుకోక్
తులోనుండి వారు బయలుదేరి అరణయ్పు
కడనునన్ ఏతా ములోదిగిరి. 7 ఏతాములోనుండి

బయలుదేరి బయలెస్ఫోను ఎదుటనునన్
పీహహీరోతుతటుట్ తిరిగి మిగోద్లు ఎదుట
దిగిరి. 8 పీహహీరోతులోనుండి బయలుదేరి
సముదర్ము మధయ్నుండి అరణయ్ములోనికి
చేరి ఏతాము అరణయ్మందు మూడుదినముల
పర్యాణము చేసి మారాలో దిగిరి.
మారాలోనుండి బయలుదేరి ఏలీముకు వచిచ్రి. 9

ఏలీములో పండెర్ండు నీటిబుగగ్ లును డెబబ్ది
యీతచెటుల్ను ఉండెను; అకక్డ దిగిరి. 10

ఏలీములోనుండి వారు బయలుదేరి ఎఱఱ్
సముదర్ము నొదద్ దిగిరి. 11

ఎఱఱ్సముదర్ము నొదద్నుండి బయలుదేరి
సీను అరణయ్మందు దిగిరి. 12 సీను
అరణయ్ములో నుండి బయలుదేరి దోపకాలో
దిగిరి 13 దోపకాలోనుండి బయలుదేరి ఆలూషులో
దిగిరి. 14 ఆలూషులోనుండి బయలుదేరి
రెఫీదీములో దిగిరి. అకక్డ జనులు తార్గుటకై
నీళుల్ లేకపోయెను. 15 రెఫీదీములోనుండి
బయలుదేరి సీనాయి అరణయ్మందు దిగిరి. 16

సీనాయి అరణయ్మునుండి బయలుదేరి
కిబోర్తుహతాత్వాలో దిగిరి. 17

కిబోర్తుహతా వాలోనుండి బయలుదేరి
హజేరోతులో దిగిరి. 18 హజే రోతులోనుండి
బయలుదేరి రితామ్లో దిగిరి. 19

రితామ్లోనుండి బయలుదేరి రిమోమ్ను
పారెసులో దిగిరి. 20 రిమోమ్ను పారె
సులోనుండి బయలు దేరి లిబాన్లో దిగిరి. 21

లిబాన్లో నుండి బయలుదేరి రీసాలో దిగిరి. 22

రీసాలోనుండి బయలు దేరి కెహేలా తాలో
దిగిరి. 23 కెహేలాతాలోనుండి బయలుదేరి
షాపెరు కొండనొదద్ దిగిరి. 24 షాపెరు కొండ
నొదద్నుండి బయలుదేరి హరాదాలో దిగిరి. 25

హరాదాలో నుండి బయలుదేరి మకెలోతులో
దిగిరి. 26 మకెలోతులో నుండి బయలుదేరి
తాహతులో దిగిరి. 27 తాహతులోనుండి
బయలుదేరి తారహులో దిగిరి. 28

తారహులోనుండి బయలుదేరి మితాక్లో దిగిరి.
29 మితాక్లోనుండి బయలు దేరి హషోమ్నాలో
దిగిరి. 30 హషోమ్నాలోనుండి బయలుదేరి
మొసేరోతులో దిగిరి. 31 మొసేరోతులో నుండి
బయలుదేరి బెనేయాకానులో దిగిరి. 32

బెనేయాకానులోనుండి బయలుదేరి
హోర్హగిగ్దాగ్దులో దిగిరి. 33

హోర్హగిగ్దాగ్ దులోనుండి బయలుదేరి
యొతాబ్తాలో దిగిరి. 34 యొతాబ్
తాలోనుండి బయలుదేరి ఎబోర్నాలో దిగిరి. 35

ఎబోర్ నాలోనుండి బయలుదేరి
ఎసోనెగ్బెరులో దిగిరి. 36 ఎసోనెగ్
బెరులోనుండి బయలుదేరి కాదేషు అనబడిన సీను
అరణయ్ ములో దిగిరి. 37 కాదేషులోనుండి
బయలుదేరి ఎదోము దేశముకడనునన్ హోరుకొండ
దగగ్ర దిగిరి. 38 యెహోవా సెలవిచిచ్న
పర్కారము యాజకుడైన అహరోను హోరు
కొండనెకిక్, ఇశార్యేలీయులు
ఐగుపుత్దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న
నలువదియవ సంవతస్రమున అయిదవ నెల మొదటి
దినమున అకక్డ మృతినొందెను. 39 అహ రోను
నూట ఇరువది మూడేండల్ యీడుగలవాడై హోరు
కొండమీద మృతినొందెను. 40 అపుప్డు
దకిష్ణదికుక్న కనాను దేశమందు నివసించిన
అరాదురాజైన కనానీయుడు ఇశార్యేలీయులు
వచిచ్న సంగతి వినెను. 41 వారు హోరు
కొండనుండి బయలుదేరి సలామ్నాలో దిగిరి. 42
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34

35

సలామ్నాలో నుండి బయలుదేరి పూనొనులో
దిగిరి. 43 పూనొనులో నుండి బయలుదేరి
ఓబోతులో దిగిరి. 44 ఓబోతులోనుండి
బయలుదేరి మోయాబు పొలిమేర యొదద్నునన్
ఈయెయ్ అబారీములో దిగిరి. 45 ఈయెయ్
అబారీములోనుండి బయలు దేరి దీబోనుగాదులో
దిగిరి. 46 దీబోనుగాదులోనుండి బయలుదేరి
అలోమ్ను దిబాల్తాయిములో దిగిరి. 47

అలోమ్ను దిబాల్ తాయిములోనుండి
బయలుదేరి నెబోయెదుటి అబా రీము కొండలలో
దిగిరి. 48 అబారీము కొండలలోనుండి బయలుదేరి
యెరికో దగగ్ర యొరాద్నుకు సమీపమైన
మోయాబు మైదానములలో దిగిరి. 49 వారు
మోయాబు మైదానములలో బెతేయ్షిమోతు
మొదలుకొని ఆబేలు షితీత్మువరకు
యొరాద్నుదగగ్ర దిగిరి. 50 యెరికోయొదద్,
అనగా యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు
మైదానములలో యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను. 51 నీవు ఇశార్యేలీయులతో
ఇటల్నుముమీరు యొరాద్నును దాటి
కనానుదేశమును చేరిన తరువాత 52 ఆ
దేశనివాసులందరిని మీ యెదుట నుండి
వెళల్గొటిట్, వారి సమసత్ పర్తిమలను
నాశనముచేసి వారి పోతవిగర్హములననిన్టిని
నశింపచేసి వారి ఉనన్త సథ్లములననిన్టిని
పాడుచేసి 53 ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని
దానిలో నివసింపవలెను; ఏలయనగా దాని
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ ఆ దేశమును
మీకిచిచ్తిని. 54 మీరు మీ వంశములచొపుప్న
చీటుల్వేసి ఆ దేశమును సావ్సథ్య్ములుగా
పంచుకొనవలెను. ఎకుక్వ మందికి ఎకుక్వ
సావ్సథ్య్మును తకుక్వమందికి తకుక్వ
సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. ఎవని చీటి యే
సథ్లమున పడునో వానికి ఆ సథ్లమే కలుగును. మీ
తండుర్ల గోతర్ముల చొపుప్న మీరు
సావ్సథ్య్ములు పొందవలెను. 55 అయితే
మీరు మీ యెదుటనుండి ఆ దేశనివాసులను
వెళల్గొటట్నియెడల, మీరు వారిలో ఎవరిని
ఉండనిచెచ్దరో వారు మీ కనున్లలో ముండుల్
గాను మీ పర్కక్లలో శూలములుగాను ఉండి, మీరు
నివసించు ఆ దేశములో మిముమ్ను
బాధపెటెట్దరు. 56 మరియు నేను వారికి చేయ
తలంచినటుల్ మీకు చేసెదనని వారితో
చెపుప్ము.

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెల విచెచ్నునీవు
ఇశార్యేలీయులతో 2 కనాను దేశమున,

అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి
సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనానుదేశమున 3

మీరు పర్వేశించుచుండగా, మీ దకిష్ణదికుక్
సీను అరణయ్ము మొదలుకొని ఎదోము
సరిహదుద్, అనగా 4 మీ దకిష్ణపు సరిహదుద్
ఉపుప్ సము దర్ముయొకక్ తూరుప్ తీరమువరకు
ఉండును. మీ సరి హదుద్ దకిష్ణము మొదలుకొని
అకర్బీబ్ము కనమయొదద్ తిరిగి సీనువరకు
వాయ్పించును. అది దకిష్ణమునుండి కాదేషు
బరేన్యవరకు వాయ్పించి, అకక్డనుండి
హసరదాద్రువరకు పోయి, అకక్డనుండి
అసోమ్నువరకు సాగును. 5 అసోమ్నునుండి
ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి
సముదర్మువరకు వాయ్పించును. 6 పడమటి
సరిహదుద్ ఏద నగా మహాసముదర్ము, అదే మీకు
పడమటి సరిహదుద్గా నుండును. 7 మీ ఉతత్రపు

సరిహదుద్ను మహాసముదర్ము యొదద్నుండి
హోరు కొండవరకు ఏరప్రచుకొనవలెను. 8 హోరు
కొండ యొదద్నుండి హమాతునకు
పోవుమారగ్ము వరకు ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ
సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 9

అకక్డనుండి సరిహదుద్ జిపోర్నువరకు
వాయ్పించును, దాని చివర హసరేనానునొదద్
ఉండును. అది మీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్. 10

తూరుప్ సరిహదుద్ హసరేనానునుండి
షెపామువరకు మీరు ఏరప్రచుకొన వలెను. 11

షెపామునుండి సరిహదుద్ అయీనుకు తూరుప్న
రిబాల్వరకు నుండును. ఆ సరిహదుద్ దిగి
తూరుప్న కినెన్ రెతు సముదర్మునొడుడ్ను
తగిలియుండును. 12 ఆ సరిహదుద్
యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్
సముదర్ముదనుక వాయ్పిం చును. ఆదేశము
చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్
దేశము మీదై యుండునని వారి కాజాఞ్పించుము.
13 మోషే ఇశార్యేలీయులతోమీరు చీటల్చేత
పొంద బోవుచునన్ దేశము ఇది. యెహోవా
తొమి◌్మది గోతర్ ములకును
అరధ్గోతర్మునకును దీని నియయ్వలెనని
ఆజాఞ్ పించెను; 14 ఏలయనగా తమ తమ పితరుల
కుటుంబముల పర్కారము రూబేనీయులును
గాదీయులును తమ తమ సావ్సథ్య్ముల
నొందిరి. 15 మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారు తమ
సావ్సథ్య్ము నొందిరి. ఆ రెండు
గోతర్పువారును అరధ్ గోతర్పువారును
సూరోయ్దయ దికుక్న, అనగా తూరుప్ దికుక్న
యెరికోయొదద్ యొరాద్ను ఇవతల తమ తమ
సావ్సథ్య్ములను పొందిరని చెపెప్ను. 16

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 17 ఆ దేశమును మీకు
సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలసినవా
రెవరనగా, యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను
కుమారు డైన యెహోషువయు. 18 మరియు ఆ
దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా
పంచిపెటుట్టకు పర్తి గోతర్ములో ఒకొక్క
పర్ధానుని ఏరప్రచుకొనవలెను. 19 వారెవ
రనగా, యూదావారి గోతర్ములో యెఫునెన్
కుమారు డైన కాలేబు. 20 షిమోయ్నీయుల
గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన
షెమూయేలు, 21 బెనాయ్మీనీయుల గోతర్
ములో కిసోల్ను కుమారుడైన ఎలీదాదు. 22

దానీయుల గోతర్ములో యొగిల్ కుమారుడైన
బుకీక్ పర్ధాని, 23 యోసేపు పుతుర్లలో
ఏఫోదు కుమారుడైన హనీన్యేలు మనషీష్యుల
గోతర్పర్ధాని, 24 ఎఫార్యిమీయుల గోతర్
ములో షిపాత్ను కుమారుడైన కెమూయేలు
పర్ధాని, 25 జెబూలూనీయుల గోతర్ములో
పరాన్కు కుమారుడైన ఎలీషాపాను పర్ధాని, 26

ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్ములో అజాను
కుమారుడైన పలీత్యేలు పర్ధాని, 27

ఆషేరీయుల గోతర్ములో షెలోమి కుమారుడైన
అహీహూదు పర్ధాని. 28 నఫాత్లీయుల
గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన పెదహేలు
పర్ధాని. 29 కనాను దేశములో
ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి
సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్ టకు
యెహోవా ఆజాఞ్పించినవారు వీరే.

మరియు యెరికో యొదద్
యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు
మైదానములలో యెహోవా మోషేకు
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ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 2 ఇశార్యేలీయులు
తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు
నివసించుటకు వారికి పురములను ఇయయ్వలెనని
వారి కాజాఞ్పించుము; ఆ పుర ముల
చుటుట్నునన్ పలెల్లను
లేవీయులకియయ్వలెను. 3 వారు నివసించుటకు ఆ
పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి
పశువులకును వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతు
వులకును ఉండవలెను. 4 మీరు లేవీయులకిచుచ్
పురముల పలెల్ల పర్తి పురముయొకక్ గోడ
మొదలుకొని చుటుట్ వెయియ్ మూరలు 5

మరియు మీరు ఆ పురముల వెలుపల నుండి తూరుప్
దికుక్న రెండువేల మూరలను, దకిష్ణ దికుక్న
రెండువేల మూరలను, పడమటి దికుక్న రెండు వేల
మూరలను, ఉతత్ర దికుక్న రెండువేల మూరలను
కొలవవలెను. ఆ నడుమ పురముండవలెను. అది వారి
పురములకు పలెల్లుగా నుండును. 6 మరియు మీరు
లేవీ యులకిచుచ్ పురములలో ఆరు
ఆశర్యపురములుండవలెను. నరహంతుకుడు
వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్గా వాటిని
నియమింపవలెను. అవియుగాక నలువదిరెండు
పురములను ఇయయ్వలెను. 7 వాటి వాటి
పలెల్లతోకూడ మీరు లేవీయులకు ఇయయ్వలసిన
పురములనిన్యు నలువదియెని మిది. 8 మీరు
ఇచుచ్ పురములు ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్
ములో నుండియే ఇయయ్వలెను. మీరు
ఎకుక్వైనదానిలో ఎకుక్వగాను,
తకుక్వైనదానిలో తకుక్వగాను ఇయయ్వలెను.
పర్తి గోతర్ము తాను పొందు సావ్సథ్య్ము
చొపుప్న, తన తన పురములలో కొనిన్టిని
లేవీయులకు ఇయయ్ వలెను. 9 మరియు
యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 10 మీరు
యొరాద్ను దాటి కనానుదేశములోనికి వెళిల్న
తరువాత 11 ఆశర్య పురములుగా ఉండుటకు మీరు
పురములను ఏరప్రచుకొన వలెను. 12 పొరబాటున
ఒకని చంపినవాడు వాటిలోనికి పారిపోవచుచ్ను.
తీరుప్ పొందుటకై నరహంతకుడు సమాజమునెదుట
నిలుచువరకు వాడు మరణశికష్ నొందకూడదు గనుక
పర్తిహతయ్ చేయువాడు రాకుండ అవి మీకు
ఆశర్యపురములుగా ఉండును. 13 మీరు ఇయయ్
వలసిన ఆ పురములలో ఆరు ఆశర్య
పురములుండవలెను. 14 వాటిలో యొరాద్ను
ఇవతల మూడు పురములను ఇయయ్ వలెను, కనాను
దేశములో మూడు పురములను ఇయయ్ వలెను. అవి
మీకు ఆశర్య పురములుగా ఉండును. 15

పొరబాటున ఒకని చంపిన యెవడైనను
వాటిలోనికి పారి పోవునటుల్ ఆ ఆరు పురములు
ఇశార్యేలీయులకును పర దేశులకును మీ మధయ్
నివసించువారికిని ఆశర్యమై యుండును. 16

ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిని ఇనుప ఆయుధ ముతో
కొటుట్వాడు నరహంతకుడు ఆ నరహంతకునికి
నిశచ్యముగా మరణశికష్ విధింపవలెను. 17

ఒకడు చచుచ్ నటుల్ మరియొకడు రాతితో వాని
కొటట్గా దెబబ్తినిన వాడు
చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు
నరహంతకుడగును. ఆ నరహంతకుడు నిశచ్యముగా
మరణశికష్ నొందును. 18 మరియు ఒకడు
చచుచ్నటుల్ మరియొకడు చేతికఱఱ్తో
కొటట్గా దెబబ్ తినినవాడు చనిపోయిన
యెడల కొటిట్న వాడు నర హంతకుడగును. ఆ
నరహంత కుడు నిశచ్యముగా మరణశికష్
నొందును. 19 హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్

చేయువాడు తానే నరహంత కుని చంపవలెను. 20

వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంప వలెను. ఒకడు
చచుచ్నటుల్ వాని పగపటిట్ పొడిచినను, లేక
పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను,
లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ వైరమువలన చేతితో
వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు,
నిశచ్యముగా వాని చంప వలెను. 21 నరహతయ్
విషయములో పర్తిహతయ్ చేయు వాడు ఆ
నరహంతకుని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను.
22 అయితే పగపటట్క హఠాతుత్గా వానిని
పొడిచి నను, పొంచియుండక వానిమీద ఏ
ఆయుధమునైన వేసినను, వాని చూడక ఒకడు
చచుచ్నటుల్ వానిమీద రాయి పడవేసినను, 23

దెబబ్తినినవాడు చనిపోయిన యెడల కొటిట్న
వాడు వానిమీద పగపటట్లేదు, వానికి
హానిచేయ గోరలేదు. 24 కాబటిట్ సమాజము ఈ
విధులనుబటిట్ కొటిట్న వానికిని
హతయ్విషయములో పర్తిహతయ్
చేయువానికిని తీరుప్తీరచ్వలెను. 25 అటుల్
సమాజము నరహతయ్ విషయ ములో పర్తిహతయ్
చేయువాని చేతిలోనుండి ఆ నరహంత కుని
విడిపింపవలెను. అపుప్డు సమాజము వాడు పారి
పోయిన ఆశర్య పురమునకు వాని మరల
పంపవలెను. వాడు పరిశుదధ్ తైలముతో
అభిషేకింపబడిన పర్ధాన యాజకుడు
మృతినొందువరకు అకక్డనే నివసింపవలెను. 26

అయితే ఆ నరహంతకుడు ఎపుప్డైనను తాను
పారిపోయి చొచిచ్న ఆశర్యపురముయొకక్
సరిహదుద్ను దాటి వెళుల్ నపుప్డు 27

నరహతయ్విషయములో పర్తిహతయ్
చేయువాడు ఆశర్యపురముయొకక్ సరిహదుద్
వెలుపల వాని కను గొనినయెడల, ఆ
పర్తిహంతకుడు ఆ నరహంతకుని చంపి నను
వానిమీద పార్ణముతీసిన దోషము ఉండదు. 28

ఏలయనగా పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు
అతడు ఆశర్యపురములోనే నివసింపవలెను.
పర్ధానయాజకుడు మృతినొందిన తరువాత ఆ
నరహంతకుడు తన సావ్సథ్య్మునన్ దేశము నకు
తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 29 ఇవి మీ సమసత్
నివాససథ్లము లలో మీ తరతరములకు మీకు
విధింపబడిన కటట్డ. 30 ఎవడైనను ఒకని
చావగొటిట్న యెడల సాకుష్ల నోటిమాట వలన
ఆ నరహంతకునికి మరణశికష్ విధింపవలెను. ఒక
సాకిష్మాటమీదనే యెవనికిని మరణశికష్
విధింప కూడదు. 31 చావతగిన నరహంతకుని
పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును
అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశికష్
విధింపవలెను. 32 మరియు ఆశర్యపుర మునకు
పారిపోయినవాడు యాజకుడు మృతినొందక మునుపు
సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత
విమోచన ధనమును అంగీకరింపకూడదు. 33 మీరుండు
దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్
దేశమును అపవితర్పర చును గదా. దేశములో
చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని
రకత్మువలననే పార్యశిచ్తత్ము కలుగును
గాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 34 మీరు నివసించు
దేశ మును అపవితర్ పరచకూడదు. అందులో నేను
మీ మధయ్ను నివసించుచునాన్ను. నిజముగా
యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్
నివసించుచునాన్ను.

యోసేపు పుతుర్లవంశములలో మాకీరు
కుమారు డును మనషేష్ మనుమడునైన
గిలాదుయొకక్ పుతుర్వంశముల
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పెదద్లు వచిచ్ మోషేయెదుటను
ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పర్ధానుల
యెదుటను మాటలాడి యిటల్నిరి 2 ఆ దేశమును
వంతు చీటల్చొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెనని యెహోవా
మా యేలినవాని కాజాఞ్పించెను. మరియు మా
సహోదరుడైన సెలోపెహాదు సావ్సథ్య్మును
అతని కుమారెత్లకు ఇయయ్ వలెనని మా
యేలినవాడు యెహోవాచేత ఆజఞ్నొందెను. 3

అయితే వారు ఇశార్యేలీయులలో వేరు
గోతర్ముల వారి నెవరినైనను
పెండిల్చేసికొనిన యెడల వారి
సావ్సథ్య్ము మా పితరుల
సావ్సథ్య్మునుండి తీయబడి, వారు
కలిసికొనినవారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో
కలుపబడి, మాకు వంతు చీటల్చొపుప్న కలిగిన
సావ్సథ్య్మునుండి విడిపోవును. 4 కాబటిట్
ఇశార్యేలీయులకు సునాద సంవతస్రము వచుచ్
నపుప్డు వారి సావ్సథ్య్ము వారు
కలిసికొనిన వారి గోతర్ సావ్సథ్య్ముతో
కలుపబడును గనుక ఆ వంతున మా పితరుల
గోతర్సావ్సథ్య్ము తగిగ్పోవుననగా 5

మోషే యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్
ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించి
యిటల్నెనుయోసేపు పుతుర్ల గోతిర్కులు
చెపిప్నది నాయ్యమే. 6 యెహోవా
సెలోపెహాదు కుమారెత్లను గూరిచ్
సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగావారు తమకు
ఇషుట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను

గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశ ములోనే
పెండిల్ చేసికొనవలెను. 7 ఇశార్యేలీయుల
సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక
గోతర్ములోనికి పోకూడదు.
ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన
పితరుల గోతర్సావ్సథ్య్మును హతుత్కొని
యుండవలెను. 8 మరియు ఇశార్యేలీయులకు
వారి వారి పితరుల సావ్సథ్య్ము
కలుగునటుల్, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ ములలో
సావ్సథ్య్ముగల పర్తి కుమారెత్యు తన
తండిర్ గోతర్వంశములోనే
పెండిల్చేసికొనవలెను. 9 సావ్సథ్య్ము ఒక
గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్మునకు
పోకూడదు. ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములు వారి
వారి సావ్సథ్య్ములో నిలిచియుండవలెను. 10

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించి నటుల్
సెలోపెహాదు కుమారెత్లు చేసిరి. 11

సెలోపెహాదు కుమారెత్లైన మహలా, తిరాస్,
హొగాల్, మిలాక్, నోయా తమ తండిర్
సహోదరుని కుమారులను పెండిల్చేసికొనిరి. 12

వారు యోసేపు కుమారులైన మనషీష్యులను
పెండిల్ చేసి కొనిరి గనుక వారి
సావ్సథ్య్ము వారి తండిర్ గోతర్వంశ
ములోనే నిలిచెను. 13 యెరికోయొదద్
యొరాద్నుకు సమీప మైన మోయాబు
మైదానములలో యెహోవా మోషేచేత
ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును
ఆజఞ్లును ఇవే.
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1

దివ్తీయోపదేశకాండమదివ్తీయోపదేశకాండమ

యొరాద్ను ఇదద్రినునన్
అరణయ్ములో, అనగా పారానుకును
తోపెలు, లాబాను, హజేరోతు,

దీజాహాబను సథ్లములకును మధయ్
ఎరర్సముదర్మునకు ఎదురుగానునన్
మైదానములలో మోషే
ఇశార్యేలీయులందరితో చెపిప్నమాటలు ఇవే.
2 హోరేబునుండి శేయీరు మనెన్పు
మారగ్ముగా కాదేషు బరేన్యవరకు పదకొండు
దినముల పర్యాణము. 3 హెషోబ్నులో
నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోనును
అషాత్రోతులో నివసించిన బాషాను రాజైన
ఓగును ఎదెర్యీలో హతము చేసినతరువాత 4

నలుబదియవ సంవతస్రములో పదకొండవ నెల
మొదటి తేదిని మోషే ఇశార్యేలీయులకు
బోధించుటకై యెహోవా తన
కాజాఞ్పించినదంతయు వారితో చెపెప్ను. 5

యొరాద్ను ఇదద్రినునన్ మోయాబు దేశమున
మోషే యీ ధరమ్శాసత్ర్మును పర్కటింప
మొదలుపెటిట్ ఇటల్నెను-- 6 మన దేవుడైన
యెహోవా హోరేబులో మనకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను-- ఈ పరవ్తమునొదద్ మీరు
నివసించిన కాలము చాలును; 7 మీరు తిరిగి
పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును,
అరాబాలోను, మనెన్ములోను, లోయలోను,
దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్
సథ్లములనిన్టికిని, కనానుదేశమునకును,
లెబానోనుకును, మహానదియైన ఫరాతువరకును
వెళుల్డి. 8 ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు
అపప్గించితిని మీరు వెళిల్ యెహోవా మీ
పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు
యాకోబులకును వారి తరువాత వారి
సంతానమునకును ఇచెచ్దనని నేను
పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీన
పరచుకొనుడి. 9 అపుప్డు నేను -- ఒంటరిగా
మిముమ్ను భరింపలేను. 10 మీ దేవుడైన
యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక
నేడు మీరు ఆకాశ నకష్తర్ములవలె
విసత్రించియునాన్రు. 11 మీ పితరుల దేవుడైన
యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్
ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్
మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 12

నేనొకక్డనే మీ కషట్మును మీ భారమును మీ
వివాదమును ఎటుల్ భరింపగలను? 13

జాఞ్నవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోతర్ములలో
పర్సిదిధ్చెందిన మనుషుయ్లను
ఏరప్రచుకొనుడి; వారిని మీమీద
నియమించెదనని మీతో చెపప్గా 14 మీరు--నీవు
చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయుట మంచిదని నాకు
ఉతత్రమిచిచ్తిరి. 15 కాబటిట్ బుదిధ్కలిగి
పర్సిదుధ్లైన మీ మీ గోతర్ములలోని
ముఖుయ్లను పిలిపించుకొని, మీ గోతర్ములకు
నాయ్యాధిపతులుగా ఉండుటకై

వెయియ్మందికి ఒకడుగాను, నూరుమందికి
ఒకడుగాను ఏబదిమందికి ఒకడుగాను, పదిమందికి
ఒకడుగాను వారిని, మీమీద నేను నియమించితిని.
16 అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో
చూచి--మీ సహోదరుల వాయ్జెయ్ములను
తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని
సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని
నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్
తీరచ్వలెను. 17 తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు
అలుప్ల సంగతి గాని ఘనుల సంగతి గాని
పకష్పాతములేకుండ వినవలెను;
నాయ్యపుతీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు
మనుషుయ్ని ముఖము చూచి భయపడవదుద్. మీకు
అసాధయ్మైన కఠినవాయ్జెయ్మును
నాయొదద్కు తీసి కొని రావలెను; నేను దాని
విచారించెదనని వారి కాజాఞ్పించితిని. 18

మరియు మీరు చేయవలసిన సమసత్కారయ్ములను
గూరిచ్ అపుప్డు మీకాజాఞ్పించితిని.

19 మనము హోరేబునుండి సాగి మన దేవుడైన
యెహోవా మనకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు చూచిన
ఆ ఘోరమైన మహారణయ్ములోనుండి వచిచ్,
అమోరీయుల మనెన్పు మారగ్మున కాదేషు
బరేన్యకు చేరితివిు. 20 అపుప్డు నేను--మన
దేవు డైన యెహోవా మనకిచుచ్చునన్
అమోరీయుల మనెన్మునకు వచిచ్ యునాన్ము.
21 ఇదిగో నీ దేవుడైన యెహోవా యీ దేశమును
నీకు అపప్గించెను. నీ పితరుల దేవుడైన
యెహోవా నీతో సెలవిచిచ్నటుల్ దాని
సావ్ధీనపరచుకొనుము, భయపడకుము,
అధైరయ్పడకుమని నీతో చెపిప్తిని. 22

అపుప్డు మీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్--
మనకంటె ముందుగా మనుషుయ్లను పంపుదము;
వారు మనకొరకు ఈ దేశమును వేగుజూచి, తిరిగి
వచిచ్ అందులోనికి మనము వెళల్వలసిన
తోర్వను గూరిచ్యు, మనము చేరవలసిన
పురములను గూరిచ్యు మనకు వరత్మానము
చెపుప్దురంటిరి. 23 ఆ మాట మంచిదనుకొని
నేను గోతర్మొకక్ంటికి ఒక మనుషుయ్ని
చొపుప్న పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను
పిలిపించితిని. 24 వారు తిరిగి ఆ మనెన్మునకు
పోయి ఎషోక్లు లోయకు వచిచ్ దాని వేగుజూచి
ఆ దేశఫలములను చేత పటుట్కొని 25

మనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్ -- మన దేవుడైన
యెహోవా మనకిచుచ్చునన్ దేశము మంచిదని
మనకు తెలియజెపిప్రి. 26 అయితే మీరు
వెళల్నొలల్క మీ దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాటకు తిరుగబడి 27 మీ
గుడారములలో సణుగుచు--యెహోవా మనయందు
పగపటిట్నందున మనలను సంహరించునటుల్
అమోరీయులచేతికి మనలను అపప్గించుటకు
ఐగుపుత్దేశములోనుండి మనలను
రపిప్ంచియునాన్డు. 28 మనమెకక్డికి
వెళల్గలము? మన సహోదరులు--అకక్డి జనులు
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మనకంటె బలిషుఠ్లును ఎతత్రులునై
యునాన్రు; ఆ పటట్ణములు గొపప్వై
ఆకాశమునంటు పార్కారములతో నునన్వి; అకక్డ
అనాకీయులను చూచితిమని చెపిప్ మా
హృదయములను కరగజేసిరని మీరు చెపిప్తిరి. 29

అపుప్డు నేను మిముమ్ను చూచి -- దిగులుపడకుడి,
వారికి భయపడకుడి, 30 మీకు ముందర నడుచుచునన్
మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కనున్లయెదుట 31

ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను మీకొరకు
చేసినటుట్ మీ పకష్ముగా యుదధ్ము చేయును,
మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచిచ్న
మారగ్మంతటిలోను మనుషుయ్డు తన కుమారుని
ఎతిత్కొనునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా
మిముమ్ను ఎతిత్కొని వచిచ్న సంగతి
మీరెరుగుదురని మీతో చెపిప్తిని. 32 అయితే
మీకు తోర్వ చూపించి మీ గుడారములను
వేయవలసిన సథ్లమును మీకు సిదధ్పరచునటుల్
33 రాతిర్ అగిన్లోను పగలు మేఘములోను మీకు
ముందర నడిచిన మీ దేవుడైన యెహోవాయందు
మీరు విశావ్సముంచలేదు. 34 కాగా యెహోవా
మీరు చెపిప్న మాటలు విని 35 బహుగా కోపపడి--
నేను మీ పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణముచేసిన
యీ మంచి దేశమును ఈ చెడడ్తరమువారిలో 36

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబేతపప్ మరి
ఎవడును చూడడు. అతడు పూరణ్మనసుస్తో
యెహోవాను అనుసరించెను గనుక అతడు దాని
చూచును. అతడు అడుగుపెటిట్న దేశమును నేను
అతనికిని అతని సంతానమునకును ఇచెచ్దనని
పర్మాణముచేసెను. 37 మరియు యెహోవా
మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి -- నీ
పరిచారకుడగు నూను కుమారుడైన యెహోషువ
దానిలో పర్వేశిం చునుగాని నీవు దానిలో
పర్వేశింపవు. 38 అతడు ఇశార్యేలీయులు దాని
సావ్ధీనపరచుకొనచేయును గనుక అతని
ధైరయ్పరచుము. 39 ఆ దినమున మంచి
చెడడ్లనెరుగని మీ కుమారులు, అనగా--
అపహరింపబడుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లు
దానిలో పర్వేశింతురు; దాని వారికిచెచ్దను;
వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 40 మీరు
తిరిగి ఎరర్సముదర్ మారగ్ముగా
అరణయ్మునకు పర్యాణము చేయుడని
చెపెప్ను. 41 అందుకు మీరు--మేము యెహోవాకు
విరోధముగా పాపము చేసితివిు; మా దేవుడైన
యెహోవా మా కాజాఞ్పించిన మాటలనిన్టి
ననుసరించి మేము పోయి యుదధ్ము చేసెదమని
నాతో ఉతత్రమిచిచ్, మీరందరు మీ
ఆయుధములను కటుట్కొని, ఆలోచింపక ఆ
మనెన్మునకు పోగా 42 యెహోవా నాతో
ఇటల్నెను--యుదధ్మునకు పోకుడి; నేను మీ
మధయ్నుండను గనుక వెళల్కుడి; మీరు
వెళిల్నను మీ శతుర్వులయెదుట హతము
చేయబడుదురని వారితో చెపుప్ము. 43 ఆ
మాటలు నేను మీతో చెపిప్నపుప్డు మీరు వినక
యెహోవా మాటకు తిరుగబడి మూరుఖ్లై ఆ
మనెన్మునకు వెళిల్తిరి. 44 అపుప్డు ఆ
మనెన్ములో నివసించిన అమోరీయులు
మీకెదురుగా బయలుదేరి వచిచ్, కందిరీగలవలె
మిముమ్ తరిమి హోరామ్వరకు శేయీరులో
మిముమ్ హతముచేసిరి. 45 తరువాత మీరు తిరిగి
వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని ఏడవ్గా,
యెహోవా మీ మొరర్ను లకష్య్పెటట్లేదు,
మీ మాట వినలేదు. 46 కాగా మీరు కాదేషులో

బహు దినములు నివసించితిరి. మీరు నివసించిన
దినములెనోన్ (మీకు తెలిసినవి.)

మరియు యెహోవా నాతో చెపిప్నటుల్
మనము తిరిగి ఎరర్సముదర్ మారగ్మున
అరణయ్మునకు పర్యాణమైపోయి బహు

దినములు శేయీరు మనెన్ములో సంచరించితివిు.
2 అంతట యెహోవా నాకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను--మీరు ఈ మనెన్ములో
సంచరించిన కాలము చాలును; 3 ఉతత్రదికుక్కు
తిరుగుడి. మరియు నీవు పర్జలతో ఇటల్నుము-- 4

శేయీరులో కాపురమునన్ ఏశావు సంతానమైన మీ
సహోదరుల పొలిమేరను దాటి
వెళల్బోవుచునాన్రు; వారు మీకు భయపడుదురు;
మీరు మికిక్లి జాగర్తత్గా ఉండుడి. 5 వారితో
కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు
సావ్సథ్య్ముగా శేయీరు మనెన్ము
నేనిచిచ్ యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది
ఒక అడిగెడైనను మీకియయ్ను. 6 మీరు
రూకలిచిచ్ వారియొదద్ ఆహారము కొని
తినవచుచ్ను. రూకలిచిచ్ వారియొదద్ నీళుల్
సంపాదించుకొని తార్గవచుచ్ను. 7 నీ చేతుల
పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా
నినున్ ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్
అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు
సంచరించిన సంగతి ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు
తకుక్వకాదు. 8 అపుప్డు శేయీరులో నివసించు
ఏశావు సంతానపువారైన మన సహోదరుల దేశపు
మారగ్మున, అనగా ఏలతు ఎసోనాగ్బెరు
మైదానపు మారగ్మున మనము పర్యాణము
చేయకపోతివిు.

9 మనము తిరిగి మోయాబు అరణయ్మారగ్మున
పర్యాణము చేయుచుండగా యెహోవా నాతో
ఇటల్నెను-- మోయాబీయులను బాధింపవదుద్;
వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్. లోతు
సంతానమునకు ఆరు దేశమును సావ్సథ్య్ముగా
ఇచిచ్తిని, వారి భూమిలో ఏదియు నీకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్ను.

10 పూరవ్కాలమున ఏమీయులనువారు ఆరు
దేశములో నివసించిరి. వారు అనాకీయులవలె,
ఉనన్త దేహులు, బలవంతులైన బహు జనులు. వారును
అనాకీయులవలె పరాకర్మశాలులుగా
ఎంచబడినవారు. 11 మోయాబీయులు వారికి
ఏమీయులని పేరు పెటిట్రి. 12 పూరవ్కాలమున
హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి.
ఇశార్యేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న
సావ్సథ్య్మైన దేశములో చేసినటుల్
ఏశావు సంతానపువారు హోరీయుల దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని
నశింపజేసి వారి దేశములో నివసించిరి. 13

కాబటిట్ -- మీరు లేచి జెరెదు ఏరుదాటుడి అని
(యెహోవా సెలవియయ్గా) జెరెదు ఏరు
దాటితివిు. 14 మనము కాదేషు బరేన్యలోనుండి
బయలుదేరి జెరెదు ఏరు దాటువరకు, అనగా
యెహోవా వారినిగూరిచ్ పర్మాణము
చేసినటుల్ సైనికులైన ఆ మనుషుయ్ల
తరమువారందరు సేనలోనుండకుండ నశించువరకు
మనము నడిచిన కాలము ముపప్ది యెనిమిది
సంవతస్రములు. అంతేకాదు, వారు నశించువరకు 15

సేన మధయ్నుండి వారిని సంహరించుటకు
యెహోవా బాహువు వారికి విరోధముగా నుండెను.
16 సైనికులైనవారందరు పర్జలలోనుండి
లయమైపోయిన తరువాత యెహోవా నాకు ఈలాగు
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సెలవిచెచ్ను. 17 -- నేడు నీవు మోయాబుకు
సరిహదుద్గానునన్ ఆరు దేశము
దాటబోవుచునాన్వు. 18 అమోమ్నీయుల
మారగ్మున వెళుల్నపుప్డు 19 వారిని
బాధింపవదుద్, వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్.
ఏలయనగా లోతు సంతానమునకు దానిని
సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్నందున
అమోమ్నీయుల దేశములో నీకు
సావ్సథ్య్ము నియయ్ను. 20 అదియు
రెఫాయీయుల దేశమని యెంచబడుచునన్ది.
పూరవ్మందు రెఫాయీయులు అందులో
నివసించిరి. అమోమ్నీయులు వారిని
జంజుమీమ్యులందురు. 21 వారు అనాకీయులవలె
ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు జనులు.
అయితే యెహోవా అమోమ్నీయుల
యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక
అమోమ్నీయులు వారి దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొని వారిచోట నివసించిరి. 22

అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు
సంతానముకొరకు చేసెను. ఎటల్నగా ఆయన వారి
యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక
వారు హోరీయుల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని
నేటి వరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు. 23

గాజవరకు గార్మములలో నివసించిన ఆవీయులను
కఫోత్రులోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న
కఫాత్రీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి.
24 మీరు లేచి సాగి అరోన్ను ఏరు దాటుడి;
ఇదిగో అమోరీయుడైన హెషోబ్ను రాజగు
సీహోనును అతని దేశమును నీ చేతికి
అపప్గించితిని. దాని సావ్ధీన పరచుకొన
మొదలుపెటిట్ అతనితో యుదధ్ము చేయుడి.
25 నేడు నేను నీవలని భయము నీవలని వెరపు
ఆకాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ దేశములవారికిని
పుటిట్ంప మొదలు పెటుట్చునాన్ను. వారు
నినున్గూరిచ్న సమాచారము విని నీయెదుట
వణకి మనోవేదన నొందుదురు.

26 అపుప్డు నేను కెదేమోతు
అరణయ్ములోనుండి హెషోబ్ను రాజైన
సీహోనునొదద్కు దూతలను పంపి 27 --ననున్ నీ
దేశముగుండ దాటిపోనిముమ్, కుడియెడమలకు
తిరుగక తోర్వనే నడిచిపోవుదును. 28

నాయొదద్రూకలు తీసికొని తినుటకు
భోజనపదారథ్ములు నాకిముమ్; నాయొదద్
రూకలు తీసికొని తార్గుటకు నీళిల్ముమ్. 29

శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానపువారును
ఆరులో నివసించు మోయాబీయులును నాకు
చేసినటుల్, మా దేవుడైన యెహోవా
మాకిచుచ్చునన్ దేశములో పర్వేశించుటకై
యొరాద్ను దాటువరకు కాలినడకచేతనే ననున్
వెళల్నిమమ్ని సమాధానపు మాటలు
పలికించితిని. 30 అయితే హెషోబ్ను రాజైన
సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున
వెళల్నిచుచ్టకు సమమ్తింపలేదు. నేడు
జరిగినటుల్ నీ చేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ
దేవుడైన యెహోవా అతని మనసుస్ను కఠినపరచి
అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను. 31

అపుప్డు యెహోవా--చూడుము; సీహోనును అతని
దేశమును నీకు అపప్గింప మొదలు
పెటిట్యునాన్ను. అతని దేశము నీదగునటుల్
నీవు దాని సావ్ధీనపరచుకొన
మొదలుపెటుట్మని నాతో చెపెప్ను. 32

సీహోనును అతని సమసత్ జనమును యాహసులో
యుదధ్ము చేయుటకై మనకు ఎదురుగా

బయలుదేరి రాగా 33 మన దేవుడైన యెహోవా
అతనిని మనకు అపప్గించెను గనుక మనము అతనిని
అతని కుమారులను అతని సమసత్ జనమును
హతముచేసి 34 ఆ కాలమున అతని సమసత్
పురములను పటుట్కొని, పర్తి పురమును అందలి
సీత్ర్ పురుషులను పిలల్లను నిశేశ్షముగా
నాశనము చేసితివిు. 35 పశువులను మనము
పటుట్కొనిన పురముల సొముమ్ను దోపిడిగా
దోచుకొంటిమి. 36 అరోన్ను ఏటిలోయ
దరినునన్ అరోయేరును ఆ యేటియొదద్నునన్
పురము మొదలుకొని గిలాదువరకు మనకు
అసాధయ్మైన నగర మొకటియు లేక పోయెను.
మన దేవుడైన యెహోవా అనిన్టిని మనకు
అపప్గించెను. 37 అయితే అమోమ్నీయుల
దేశమునకైనను యబోబ్కు ఏటిలోయలోని యే
పార్ంతమునకైనను ఆ మనెన్ములోని
పురములకైనను మన దేవు డైన యెహోవా
పోకూడదని చెపిప్న మరి ఏ సథ్లమునకైనను నీవు
సమీపింపలేదు.

మనము ఒక పర్కక్ను తిరిగి బాషాను
మారగ్మున వెళిల్నపుప్డు బాషాను
రాజైన ఓగును అతని పర్జలందరును

ఎదెర్యిలో మనతో యుదధ్ము చేయుటకు
బయలుదేరి యెదురుగా రాగా 2 యెహోవా
నాతో ఇటల్నెను-- అతనికి భయపడకుము, అతనిని
అతని సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీ చేతికి
అపప్గించియునాన్ను. హెషోబ్నులో
నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు
చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయవలెనని చెపెప్ను. 3

అటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా బాషాను
రాజైన ఓగును అతని సమసత్ జనమును మన చేతికి
అపప్గించెను; అతనికి శేషమేమియు లేకుండ
అతనిని హతము చేసితివిు. 4 ఆ కాలమున అతని
పురములనిన్టిని పటుట్కొంటిమి. వారి
పురములలో మనము పటుట్కొనని పురమొకటియు
లేదు. బాషానులో ఓగు రాజయ్మగు అరోగ్బు
పర్దేశమందంతటనునన్ అరువది పురములను
పటుట్కొంటిమి. 5 ఆ పురములనిన్యు గొపప్
పార్కారములు గవునులు గడియలునుగల దురగ్ములు.
అవియుగాక పార్కారములేని పురములనేకములను
పటుట్కొంటిమి. 6 మనము హెషోబ్ను రాజైన
సీహోనుకు చేసినటుల్ వాటిని నిరూమ్లము
చేసితివిు; పర్తి పురములోని సీత్ర్
పురుషులను పిలల్లను నిరూమ్లము చేసితివిు; 7

వారి పశువులననిన్టిని ఆ పురముల సొముమ్ను
దోపిడిగా తీసికొంటిమి. 8 ఆ కాలమున
అరోన్ను ఏరు మొదలుకొని హెరోమ్ను
కొండవరకు యొరాద్ను అవతలనునన్ దేశమును
అమోరీయుల యిదద్రు రాజులయొదద్నుండి
పటుట్కొంటిమి. 9 సీదోనీయులు హెరోమ్నును
షిరోయ్నని అందురు. అమోరీయులు దానిని
శెనీరని అందురు. 10 మైదానమందలి
పురములనిన్టిని బాషానునందలి ఓగు
రాజయ్పురములైన సలాక్ ఎదెర్యి
అనువాటివరకు గిలాదంతటిని బాషానును
పటుట్కొంటిమి. 11 రెఫాయీయులలో బాషాను
రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. అతని మంచము
ఇనుపమంచము. అది అమోమ్నీయుల
రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు
మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని
వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 12 అరోన్ను
లోయలోనునన్ అరోయేరు మొదలుకొని గిలాదు
మనెన్ములో సగమును, మనము అపుప్డు
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సావ్ధీనపరచుకొనిన దేశమును, దాని పురములను
రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 13

ఓగురాజు దేశమైన బాషాను యావతుత్ను
గిలాదులో మిగిలినదానిని, అనగా రెఫాయీయుల
దేశమనబడిన బాషాను అంతటిని అరోగ్బు
పర్దేశమంతటిని మనషేష్ అరధ్గోతర్మున
కిచిచ్తిని. 14 మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు
గెషూరీయులయొకక్యు మాయకాతీయు
యొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరోగ్బు
పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన
పేరునుబటిట్ వాటికి యాయీరు బాషాను
గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ
పేరుల్ వాటికునన్వి. 15 మాకీరీయులకు గిలాదు
నిచిచ్తిని. 16 గిలాదు మొదలుకొని అరోన్ను
లోయ మధయ్వరకును, యబోబ్కు నదివరకును
అమోమ్నీయుల పడమటి సరిహదుద్వరకును 17

కినెన్రెతు మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న
పిసాగ్కొండ చరియల దిగువగా, ఉపుప్
సముదర్ము అనబడివ అరాబా సముదర్మువరకును
వాయ్పించియునన్ అరాబా పర్దేశమును,
యొరాద్ను లోయ మధయ్భూమిని
రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని.

18 ఆ కాలమందు నేను మిముమ్ను చూచి -- మీరు
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ మీ దేవుడైన
యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచెచ్ను. మీలో
పరాకర్మవంతులందరు యుదధ్సనన్ధుద్లై మీ
సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల ముందర నది
దాటవలెను. 19 అయితే యెహోవా మీకు
విశార్ంతి నిచిచ్నటుల్ మీ సహోదరులకును,
విశార్ంతినిచుచ్వరకు, 20 అనగా మీ దేవుడైన
యెహోవా యొరాద్ను అదద్రిని
వారికిచుచ్చునన్ దేశమును వారును
సావ్ధీనపరచుకొనువరకు, మీ భారయ్లును మీ
పిలల్లును మీ మందలును నేను మీ కిచిచ్న
పురములలో నివసింపవలెను. తరువాత మీలో
పర్తివాడును నేను మీకిచిచ్న తన తన
సావ్సథ్య్మునకు తిరిగి రావలెనని మీకు
ఆజాఞ్పించితిని. మీ మందలు విసాత్రములని
నాకు తెలియును. 21 ఆ కాలమున నేను
యెహోషువతో ఇటల్ంటిని -- మీ దేవుడైన
యెహోవా ఈ యిదద్రు రాజులకు చేసినదంతయు
నీవు కనున్లార చూచితివి గదా. నీవు
వెళుల్చునన్ రాజయ్ములననిన్టికిని
యెహోవా ఆలాగుననే చేయును. 22 మీ దేవుడైన
యెహోవా మీ పకష్ముగా యుదధ్ముచేయువాడు
గనుక వారికి భయపడవదద్ని ఆజాఞ్పించితిని.

23 మరియు ఆ కాలమున నేను -- యెహోవా
పర్భువా, నీ మహిమను నీ బాహుబలమును నీ
దాసునికి కనుపరచ మొదలుపెటిట్ యునాన్వు.
24 ఆకాశమందే గాని భూమియందే గాని నీవు
చేయు కిర్యలను చేయగల దేవుడెవడు? నీవు
చూపు పరాకర్మమును చూపగల దేవుడెవడు? 25

నేను అదద్రికి వెళిల్ యొరాద్ను
అవతలనునన్ యీ మంచి దేశమును మంచి
మనెన్మును ఆ లెబానోనును చూచునటుల్
దయచేయుమని నేను యెహోవాను
బర్తిమాలుకొనగా 26 యెహోవా మీ మూలముగా
నామీద కోపపడి నా మనవి వినకపోయెను. మరియు
యెహోవా నాతో ఇటల్నెను -- చాలును; ఇకను ఈ
సంగతిని గూరిచ్ నాతో మాటలాడవదుద్. 27 నీవు
ఈ యొరాద్నును దాటకూడదు గాని నీవు
పిసాగ్కొండయెకిక్ కనున్లెతిత్
పడమటివైపును ఉతత్రవైపును దకిష్ణవైపును

తూరుప్వైపును తేరి చూడుము. 28 యెహోషువకు
ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము.
అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి
నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని
సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 29 అపుప్డు మనము
బేతప్యోరు ఎదుటనునన్ లోయలో
దిగియుంటిమి.

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు
బర్దికి మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా
మీకిచుచ్చునన్ దేశములోకి పోయి

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు
అనుసరింపవలసిన విధులను కటట్డలను నేను మీకు
బోధించుచునాన్ను వినుడి. 2 మీ దేవుడైన
యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీ
కాజాఞ్పించుచునాన్ను. వాటిని
గైకొనుటయందు నేను మీ కాజాఞ్పించిన
మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి
దేనిని తీసివేయకూడదు. 3 బయలెప్యోరు
విషయములో యెహోవా చేసినదానిని మీరు
కనున్లార చూచితిరి గదా. బయలెప్యోరు
వెంట వెళిల్న పర్తి మనుషుయ్ని నీ దేవుడైన
యెహోవా నీ మధయ్ను ఉండకుండ నాశనము
చేసెను. 4 మీ దేవుడైన యెహోవాను
హతుత్కొనిన మీరందరును నేటివరకు సజీవులై
యునాన్రు. 5 నా దేవుడైన యెహోవా
నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు
సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున
మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు
నేరిప్తిని. 6 ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు
గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ విను
జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే
మీకు వివేకము. వారు చూచి--నిశచ్యముగా ఈ
గొపప్ జనము జాఞ్నవివేచనలుగల జనమని
చెపుప్కొందురు. 7 ఏలయనగా మనము ఆయనకు
మొరర్ పెటుట్నపుప్డెలల్ మన దేవుడైన
యెహోవా మనకు సమీపముగానునన్టుట్ మరి ఏ
గొపప్ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా
నునాన్డు? 8 మరియు నేడు నేను మీకు
అపప్గించుచునన్ యీ
ధరమ్శాసత్ర్మంతటిలో నునన్ కటట్డలును
నీతివిధులునుగల గొపప్ జనమేది? 9 అయితే నీవు
జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని
మరువకయుండునటుల్ను, అవి నీ
జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి
తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు
జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును
నీ కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 10

నీవు హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని నిలిచియుండగా యెహోవా --
నాయొదద్కు పర్జలను కూరుచ్ము; వారు ఆ
దేశముమీద బర్దుకు దినములనిన్యు నాకు
భయపడ నేరుచ్కొని, తమ పిలల్లకు
నేరుప్నటుల్ వారికి నా మాటలను
వినిపించెదనని ఆయన నాతో చెపిప్న
దినమునుగూరిచ్ వారికి తెలుపుము. 11 అపుప్డు
మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి.
చీకటియు మేఘమును గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ
కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా 12

యెహోవా ఆ అగిన్ మధయ్నుండి మీతో
మాటలాడెను. మాటలధవ్ని మీరు వింటిరి గాని
యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు,
సవ్రముమాతర్మే వింటిరి. 13 మరియు మీరు
చేయవలెనని ఆయన విధించిన నిబంధనను, అనగా

దివ్తీయోపదేశకాండమ 3:13

144



పది ఆజఞ్లను మీకు తెలియజేసి రెండు రాతి
పలకలమీద వాటిని వార్సెను. 14 అపుప్డు మీరు
నదిదాటి సావ్ధీన పరచుకొనబోవు దేశములో
మీరు అనుసరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు
నేరప్వలెనని యెహోవా నాకాజాఞ్పించెను.
15 హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల
మధయ్ నుండి మీతో మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ
సవ్రూప మును చూడలేదు. 16 కావున మీరు
చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు
పర్తిమనైనను 17 ఆకాశమందు ఎగురు రెకక్లుగల
యే పకిష్ పర్తిమనైనను 18 నేలమీద పార్కు ఏ
పురుగు పర్తిమనైనను భూమి కిర్ందనునన్
నీళల్యందలి యే చేప పర్తిమనైనను ఆడు
పర్తిమనుగాని మగ పర్తిమనుగాని, యే
సవ్రూపముగలిగిన విగర్హమును మీకు
చేసికొనకుండునటుల్ను, ఆకాశమువైపు
కనున్లెతిత్ 19 సూరయ్ చందర్
నకష్తర్ములైన ఆకాశ సైనయ్మును చూచి
మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా
సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్
పర్జలకొరకు పంచి పెటిట్నవాటికి
నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను
మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 20 యెహోవా
మిముమ్ను చేపటిట్ నేడునన్టుల్ మీరు తనకు
సవ్కీయజనముగా నుండుటకై, యినుపకొలిమి
వంటి ఐగుపుత్లో నుండి మిముమ్ను
రపిప్ంచెను. 21 మరియు యెహోవా
మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నేను ఈ
యొరాద్ను దాటకూడదనియు, నీ దేవుడైన
యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్
యీ మంచి దేశములో పర్వేశింపకూడదనియు
పర్మాణము చేసెను. 22 కావున నేను ఈ
యొరాద్ను దాటకుండ ఈ దేశముననే
చనిపోదును; మీరు దాటి ఆ మంచి దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనెదరు. 23 మీ దేవుడైన
యెహోవా మీకు ఏరప్రచిన నిబంధనను మరచి, నీ
దేవు డైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఏ
సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను
చేసికొనకుండునటుల్ మీరు
జాగర్తత్పడవలెను. 24 ఏలయనగా నీ దేవుడైన
యెహోవా దహించు అగిన్యు రోషముగల
దేవుడునై యునాన్డు.

25 మీరు పిలల్లను పిలల్ల పిలల్లను కని ఆ
దేశమందు బహుకాలము నివసించిన తరువాత
మిముమ్ను మీరు పాడుచేసికొని, యే
సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసి నీ
దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి
ఆయన కనున్లయెదుట కీడుచేసినయెడల 26 మీరు
ఈ యొరాద్ను దాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు
దేశములో ఉండకుండ తవ్రలోనే బొతిత్గా
నశించిపోదురని భూమాయ్కాశములను మీమీద
సాకుష్లుగా ఉంచుచునాన్ను. ఆ దేశమందు బహు
దినములుండక మీరు బొతిత్గా నశించిపోదురు. 27

మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను
చెదరగొటుట్ను; యెహోవా ఎకక్డికి
మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో
మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 28 అకక్డ
మీరు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన కరర్
రాతిదేవతలను పూజించెదరు; అవి చూడవు, వినవు,
తినవు, వాసనచూడవు. 29 అయితే అకక్డనుండి నీ
దేవుడైన యెహోవాను మీరు వెదకినయెడల, నీ
పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్ తోను
వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు పర్తయ్కష్మగును.

30 ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత
నీకు బాధ కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు
నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట
వినినపకష్మందు 31 నీ దేవుడైన యెహోవా
కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్
విడువడు; నినున్ నాశనముచేయడు; తాను నీ
పితరులతో పర్మాణముచేసిన నిబంధనను
మరచిపోడు. 32 దేవుడు భూమిమీద నరుని
సృజించిన దినము మొదలుకొని నీకంటె
ముందుగానుండిన మునుపటి దినములలో
ఆకాశముయొకక్ యీ దికుక్నుండి
ఆకాశముయొకక్ ఆ దికుక్వరకు ఇటిట్ గొపప్
కారయ్ము జరిగెనా? దీనివంటి వారత్
వినబడెనా? అని నీవు అడుగుము 33 నీవు దేవుని
సవ్రము అగిన్ మధయ్నుండి మాటలాడుట
వినినటుల్ మరి ఏ జనమైనను విని బర్దికెనా?
34 మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా
కనున్లయెదుట చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ
దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను
మహ తాక్రయ్ములతోను యుదధ్ముతోను
బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా
భయంకరకారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను వచిచ్
ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన
యతన్ముచేసెనా? 35 అయితే యెహోవా
దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు లేడనియు
నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 36

నీకు బోధించుటకు ఆయన ఆకాశమునుండి తన
సవ్రమును నీకు వినిపించెను; భూమిమీద తన
గొపప్ అగిన్ని నీకు చూపినపుప్డు ఆ అగిన్
మధయ్నుండి ఆయన మాటలను నీవు వింటిని. 37

ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి
తరువాత వారి సంతానమును ఏరప్రచుకొనెను. 38

నీకంటె బలమైన గొపప్ జనములను నీ
ముందరనుండి వెళల్గొటిట్ నినున్
పర్వేశపెటిట్ ఆయన నేడు చేయుచునన్టుల్
వారి దేశమును నీకు సావ్సథ్య్ముగా
ఇచుచ్టకై నీకు తోడుగానుండి ఐగుపుత్లోనుండి
తన మహాబలముచేత నినున్ వెలుపలికి
రపిప్ంచెను. 39 కాబటిట్ పైనునన్
ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును
యెహోవాయే దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు
లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు
తెచుచ్కొనుము 40 మరియు నీకును నీ తరువాత నీ
సంతానపువారికిని కేష్మము కలుగుటకై నీ
దేవుడైన యెహోవా సరవ్కాలము
నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు
దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నేడు నేను నీ
కాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆజఞ్లను నీవు
గైకొనవలెను.

41 అంతకుముందొకడు పగపటట్క పరాకున తన
పొరుగువాని చంపినయెడల 42 చంపినవాడు
పారిపోవుటకు మోషే తూరుప్దికుక్న,
యొరాద్ను ఇదద్రిని మూడు పురములను
వేరుపరచెను. అటిట్వాడెవడైనను ఆ
పురములలో దేనిలోనికినైనను పారిపోయి
బర్దుకును. 43 అవేవనగా రూబేనీయులకు
మైదానపు దేశారణయ్మందలి బేసెరును,
గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును,
మనషీష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను
అనునవే.

44 మోషే ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న
ధరమ్శాసత్ర్ము ఇది. 45 ఇశార్యేలీయులు
ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి వచుచ్చుండగా 46
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యొరాద్ను ఇదద్రిని బేతప్యోరు ఎదుటి
లోయలో హెషోబ్నులో నివసించిన అమోరీయుల
రాజైన సీహోను దేశమందు 47 మోషే
ఇశార్యేలీయులకు నియమించిన శాసనములు
కటట్డలు నాయ్య విధులు ఇవి. 48 మోషేయు
ఇశార్యేలీయులును ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చు
ఆ సీహోనును హతముచేసి అతని దేశమును,
యొరాద్ను ఇవతల ఉదయదికుక్న నునన్ బాషాను
రాజైన ఓగుయొకక్ దేశమును, అరోన్ను ఏటి
దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని హెరోమ్నను
సీయోను కొండవరకునన్ అమోరీయుల యిదద్రు
రాజులదేశమును, 49 పిసాగ్ చరియలకు దిగువగా
అరాబా సముదర్మువరకు తూరుప్దికుక్న
యొరాద్ను ఇదద్రి ఆరాబా పర్దేశమంతయు
సావ్ధీనపరచుకొనిరి.

మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని
పిలిపించి యిటల్ నెను--
ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీ

వినికిడిలో నేడు చెపుప్చునన్ కటట్డలను
విధులను విని వాటిని నేరుచ్కొని వాటి
ననుసరించి నడువుడి. 2 మన దేవుడైన యెహోవా
హోరేబులో మనతో నిబంధనచేసెను. 3

యెహోవా మన పితరులతో కాదు, నేడు ఇకక్డ
సజీవులమైయునన్ మనతోనే యీ నిబంధన
చేసెను. 4 యెహోవా ఆ కొండమీద అగిన్
మధయ్నుండి ముఖాముఖిగా మీతో మాటలాడగా
మీరు ఆ అగిన్కి భయపడి ఆ కొండ యెకక్లేదు.
5 గనుక యెహోవామాట మీకు తెలియజేయుటకు
నేను యెహోవాకును మీకును మధయ్ను
నిలిచియుండగా యెహోవా ఈలాగున
సెలవిచెచ్ను.

6 -- దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్దేశములోనుండి
నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనైన యెహోవాను
నేనే.

7 నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు.
8 పైనునన్ ఆకాశమందే గాని, కిర్ందనునన్

భూమియందే గాని భూమి కిర్ందనునన్
నీళల్యందే గాని యుండు ఏ సవ్రూపము గలిగిన
విగర్హమునైనను చేసికొనకూడదు. 9 వాటికి
నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ
దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల
దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో
మూడు నాలుగు తరముల పరయ్ంతము తండుర్ల
దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 10 ననున్
పేర్మించి నా ఆజఞ్లను గైకొనువారి
విషయములో వేయితరముల పరయ్ంతము దయ
చూపుచు నుండువాడనై యునాన్ను.

11 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును
వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రింపకూడదు; యెహోవా తన
నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రింపువానిని
నిరోద్షిగా ఎంచడు.

12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ
కాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును
పరిశుదధ్ దినముగా ఆచరించుము. 13 ఆరుదినములు
నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను. 14

ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతి
దినము. అందులో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ
కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ
దాసియైనను నీ యెదద్యినను నీ
గాడిదెయైనను నీ పశువులలో ఏదైనను నీ
యిండల్లోనునన్ పరదేశియైనను ఏ పనియు
చేయకూడదు. నీవలె నీ దాసుడును నీ దాసియు
విశర్మింపవలెను. 15 నీవు ఐగుపుత్దేశమందు

దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన యెహోవా
బాహుబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను నినున్
అకక్డనుండి రపిప్ంచెనని జాఞ్పకము
చేసికొనుము. అందుచేతను విశార్ంతిదినము
ఆచరింపవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు
ఆజాఞ్పించెను.

16 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కిచుచ్చునన్
దేశములో నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు
కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ
కాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని
సనామ్నింపుము.

17 నరహతయ్ చేయకూడదు.
18 వయ్భిచరింపకూడదు.
19 దొంగిలకూడదు.
20 నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్ సాకష్య్ము
పలుకకూడదు.

21 నీ పొరుగువాని భారయ్ను ఆశింపకూడదు; నీ
పొరుగువాని యింటినైనను వాని పొలమునైనను
వాని దాసునినైనను వాని దాసినినైనను వాని
యెదుద్నైనను వాని గాడిదెనైనను నీ
పొరుగువానిదగు మరి దేనినైనను ఆశింపకూడదు.

22 ఈ మాటలను యెహోవా ఆ పరవ్తముమీద
అగిన్ మేఘ గాఢాంధకారముల మధయ్నుండి
గొపప్ సవ్రముతో మీ సమాజమంతటితో
చెపిప్, రెండు రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సి
నాకిచెచ్ను. ఆయన మరేమియు చెపప్లేదు.

23 మరియు ఆ పరవ్తము అగిన్వలన
మండుచునన్పుప్డు ఆ చీకటిమధయ్నుండి ఆ
సవ్రమును విని మీరు, అనగా మీ గోతర్ముల
పర్ధానులును మీ పెదద్లును నాయొదద్కు
వచిచ్ 24 -- మన దేవుడైన యెహోవా తన ఘనతను
మహాతమ్య్మును మాకు చూపించెను.
అగిన్మధయ్నుండి ఆయన సవ్రమును వింటిమి.
దేవుడు నరులతో మాటలాడినను వారు
బర్దుకుదురని నేడు తెలిసికొంటిమి. 25

కాబటిట్ మేము చావనేల? ఈ గొపప్ అగిన్
మముమ్ను దహించును; మేము మన దేవుడైన
యెహోవా సవ్రము ఇక వినినయెడల చనిపోదుము.
26 మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవు
డైన దేవుని సవ్రము అగిన్ మధయ్నుండి
పలుకుట విని బర్దికెను? 27 నీవే సమీపించి మన
దేవుడైన యెహోవా చెపుప్నది యావతుత్
వినుము. అపుప్డు మన దేవుడైన యెహోవా నీతో
చెపిప్నది యావతుత్ నీవే మాతో
చెపిప్నయెడల మేము విని దాని గైకొందుమని
చెపిప్తిరి. 28 మీరు నాతో మాటలాడినపుప్డు
యెహోవా మీ మాటలు వినెను. అపుప్డు
యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను--ఈ
జనులు నీతో చెపిప్న మాటలు నేను
వినియునాన్ను. వారు చెపిప్నదంతయు మంచిదే.
29 వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును
కేష్మము కలుగునటుల్ వారు నాయందు
భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని
అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన మేలు. 30 -- మీ
గుడారములలోకి తిరిగి వెళుల్డని నీవు వారితో
చెపుప్ము. 31 అయితే నీవు ఇకక్డ నాయొదద్
నిలిచియుండుము. నీవు వారికి బోధింపవలసిన
ధరమ్మంతటిని, అనగా కటట్డలను విధులను నేను
నీతో చెపెప్దను. 32 వారు
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారి
కిచుచ్చునన్ దేశమందు వారు ఆలాగు
పర్వరిత్ంపవలెను. 33 కాబటిట్ మీరు కుడికే
గాని యెడమకే గాని తిరుగక మీ దేవుడైన
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యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు
జాగర్తత్పడవలెను. మీరు
సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో మీరు
జీవించుచు మేలుకలిగి
దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ దేవుడైన
యెహోవా మీకు ఆజాఞ్పించిన
మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనవలెను.

నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని
కుమారుడును 2 నీ దేవుడైన యెహోవాకు
భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవిత
దినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు
దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ మీరు
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్
దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు
బోధింపవలెనని మీ దేవు డైన యెహోవా
ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు
విధులు ఇవే. 3 కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ
పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న
పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించుదేశములో
మేలు కలిగి బహుగా అభివృదిధ్ నొందునటుల్
నీవు వాటిని విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను.

4 ఇశార్యేలూ వినుము. మన దేవుడైన
యెహోవా అదివ్తీయుడగు యెహోవా. 5 నీ
పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ
పూరణ్శకిత్తోను నీ దేవుడైన యెహోవాను
పేర్మింపవలెను. 6 నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు
ఈ మాటలు నీ హృదయములో ఉండవలెను. 7 నీవు నీ
కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట
కూరుచ్ండునపుప్ డును తోర్వను
నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును
లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ మాటలాడవలెను;
సూచనగా వాటిని నీ చేతికి కటుట్కొనవలెను. 8

అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 9

నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ
గవునులమీదను వాటిని వార్యవలెను.

10 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన
అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో చేసిన
పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో
పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి
పురములను 11 నీవు నింపని మంచి
దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు
తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు
నాటని దార్కష్తోటలను ఒలీవల తోటలను
నీకిచిచ్న తరువాత నీవు తిని
తృపిత్పొందినపుప్డు 12 దాసులగృహమైన
ఐగుపుత్దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన
యెహోవాను మరువకుండ నీవు జాగర్తత్పడుము.
13 నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను
సేవించి ఆయన పేరట పర్మాణము చేయవలెను.
14 మీరు ఇతర దేవతలను, అనగా మీ చుటుట్నునన్
జనముల దేవతలను సేవింపకూడదు. 15 నీ మధయ్ను
నీ దేవుడైన యెహోవా రోషముగల దేవుడు గనుక
నీ దేవుడైన యెహోవా కోపాగిన్ ఒకవేళ నీమీద
రగులుకొని దేశములో నుండకుండ నినున్
నశింపజేయును.

16 మీరు మసాస్లో మీ దేవుడైన యెహోవాను
శోధించినటుల్ ఆయనను శోధింపకూడదు. 17 మీ
దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను, అనగా ఆయన నీకు
నియమించిన శాసనములను కటట్డలను
జాగర్తత్గా ఆచరింపవలెను. 18 నీకు మేలు
కలుగునటుల్ను, నీ యెదుటనుండి నీ సమసత్
శతుర్వులను వెళల్గొటెట్దనని 19 యెహోవా

చెపిప్న పర్కా రము నీ పితరులతో
పర్మాణముచేసిన ఆ మంచి దేశములో నీవు
పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను,
నీవు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనదియు
ఉతత్మమైనదియు చేయవలెను.

20 ఇకమీదట నీ కుమారుడు -- మన దేవుడైన
యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన శాసనములు
కటట్డలు విధులు ఏవని నినున్ అడుగునపుప్డు 21

నీవు నీ కుమారునితో ఇటల్నుము -- మనము
ఐగుపుత్లో ఫరోకుదాసులమైయుండగా
యెహోవా బాహుబలముచేత ఐగుపుత్లోనుండి
మనలను రపిప్ంచెను. 22 మరియు యెహోవా
ఐగుపుత్మీదను ఫరోమీదను అతని
యింటివారందరిమీదను బాధకరములైన గొపప్
సూచకకిర్యలను అదుభ్తములను మన
కనున్లయెదుట కనుపరచి, 23 తాను మన
పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశమును
మనకిచిచ్ మనలను దానిలో పర్వేశపెటుట్టకు
అకక్డనుండి మనలను రపిప్ంచెను. 24 మనకు
నితయ్ము మేలు కలుగుటకై యెహోవా నేటివలె
మనలను బర్దికించునటుల్ మన దేవుడైన
యెహోవాకు భయపడి యీ కటట్డలననిన్టిని
గైకొనవలెనని మనకాజాఞ్పించెను. 25 మన
దేవుడైన యెహోవా మన కాజాఞ్పించినటుల్
ఆయన సనిన్ధిని ఈ సమసత్మైన ఆజఞ్లను
అనుసరించి మనము నడుచుకొనునపుప్డు మనకు నీతి
కలుగును.

నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములోకి
నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ చేరిచ్
బహు జనములను, అనగా సంఖయ్కును

బలమునకును నినున్ మించిన హితీత్యులు
గిరాగ్షీయులు అమోరీయులు కనానీయులు
పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను
ఏడు జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న
తరువాత 2 నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని
నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని
హతముచేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము
చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు,
వారిని కరుణింపకూడదు, 3 నీవు వారితో
వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ
కుమారెత్ నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని
కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 4 ననున్
అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ
కుమారుని వారు మళిల్ంచుదురు, అందును బటిట్
యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన
నినున్ తవ్రగా నశింపజేయును. 5 కావున మీరు
వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను
పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్
వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి
పర్తిమలను అగిన్తో కాలచ్వలెను. 6 నీవు నీ
దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త జనము, నీ
దేవుడైన యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్
జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్
తనకు సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 7 మీరు
సరవ్జనములకంటె విసాత్రజనమని యెహోవా
మిముమ్ను పేర్మించి మిముమ్ను
ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు
లెకక్కు తకుక్ వే గదా. 8 అయితే యెహోవా
మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ
తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును
నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా
బాహుబలముచేత మిముమ్ను రపిప్ంచి దాసుల
గృహములోనుండియు ఐగుపుత్రాజైన ఫరో
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చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 9

కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే
దేవుడనియు, తనున్ పేర్మించి తన ఆజఞ్ల
ననుసరించి నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను
సిథ్రపరచువాడును వేయితరములవరకు
కృపచూపువాడును నమమ్తగిన దేవుడుననియు,
తనున్ దేవ్షించువారిలో పర్తివానిని
బహిరంగముగా నశింపచేయుటకు వానికి దండన
విధించువాడనియు నీవు తెలిసికొనవలెను. 10

ఆయన తనున్ దేవ్షించువాని విషయము
ఆలసయ్ముచేయక బహిరంగముగా వానికి దండన
విధించును 11 కాబటిట్ నేడు నేను
నీకాజాఞ్పించు ధరమ్ము, అనగా విధులను
కటట్డలను మీరనుసరించి నడుచుకొనవలెను.

12 మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి
నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా
తాను నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన నిబంధనను
నెరవేరిచ్ నీకు కృపచూపును 13 ఆయన నినున్
పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి,
నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన
దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ
ససయ్మును, నీ దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను,
నీ పశువుల మందలను, నీ గొరెర్ల మందలను, మేకల
మందలను దీవించును. 14 సమసత్ జనములకంటె
ఎకుక్వగా నీవు ఆశీరవ్దింపబడుదువు. నీలో
మగవానికేగాని ఆడు దానికేగాని
గొడుడ్తనముండదు, నీ పశువులలోనైననుండదు. 15

యెహోవా నీయొదద్నుండి సరవ్రోగములను
తొలగించి, నీవెరిగియునన్ ఐగుపుత్లోని
కఠినమైన కష్య వాయ్ధులనిన్టిని నీకు
దూరపరచి, నినున్ దేవ్షించు వారందరిమీదికే
వాటిని పంపించును. 16 మరియు నీ దేవు డైన
యెహోవా నీ కపప్గించుచునన్ సమసత్
పర్జలను నీవు బొతిత్గా నాశనముచేయుదువు.
నీవు వారిని కటాకిష్ంపకూడదు, వారి దేవతలను
పూజింపకూడదు, ఏలయనగా అది నీకు ఉరియగును. 17

ఈ జనములు నాకంటె విసాత్రముగా ఉనాన్రు,
నేను ఎటుల్ వారిని వెళల్గొటట్గల నని
నీవనుకొందువేమో, వారికి భయపడకుము. 18 నీ
దేవు డైన యెహోవా ఫరోకును
ఐగుపుత్దేశమంతటికిని చేసిన దానిని, అనగా నీ
దేవుడైన యెహోవా నినున్ రపిప్ంచినపుప్డు
19 నీ కనున్లు చూచిన ఆ గొపప్ శోధనలను
సూచకకిర్యలను మహతాక్రయ్ములను
బాహుబలమును, చాచిన చేతిని బాగుగ జాఞ్పకము
చేసికొనుము. నీకు భయము పుటిట్ంచుచునన్ ఆ
జనులకందరికి నీ దేవుడైన యెహోవా ఆలాగే
చేయును. 20 మరియు మిగిలినవారును నీ కంటబడక
దాగిన వారును నశించువరకు నీ దేవుడైన
యెహోవా వారి మీదికి పెదద్ కందిరీగలను
పంపును. 21 వారిని చూచి జడియవదుద్; నీ
దేవుడైన యెహోవా నీ మధయ్ నునాన్డు,
ఆయన భయంకరుడైన మహా దేవుడు. 22 నీ
దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి
కర్మకర్మముగా ఈ జనములను తొలగించును.
అడవి మృగములు విసత్రించి నీకు బాధకములుగా
నుండవచుచ్ను గనుక వారిని ఒకక్మారే నీవు
నాశనము చేయతగదు, అది నీకు కేష్మకరముకాదు.
23 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని
నీకపప్గించి వారిని నశింపజేయువరకు వారిని
బహుగా తలల్డిలల్చేయును. 24 ఆయన వారి
రాజులను నీ చేతికపప్గించును. నీవు
ఆకాశముకిర్ందనుండి వారి నామమును

నశింపజేయవలెను; నీవు వారిని నశింపజేయువరకు
ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేకపోవును.
25 వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత
కాలిచ్వేయవలెను; వాటి మీదనునన్
వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు
దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని
తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన
యెహోవాకు హేయము. 26 దానివలె నీవు
శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు
హేయమైన దాని నీయింటికి తేకూడదు. అది
శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి
దానియందు బొతిత్గా అసహయ్పడవలెను.

మీరు బర్దికి అభివృదిధ్నొంది
యెహోవా మీ పితరులతో
పర్మాణముచేసిన దేశమునకు పోయి

దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేడు నేను నీ
కాజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి
నడుచుకొనవలెను. 2 మరియు నీవు ఆయన
ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి
నీ హృదయములో నునన్ది తెలుసుకొనుటకు
నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ
నలువది సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా
నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము
చేసికొనుము. 3 ఆహారమువలననే గాక యెహోవా
సెలవిచిచ్న పర్తిమాటవలన నరులు
బర్దుకుదురని నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన
నినున్ అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి, నీవేగాని నీ
పితరులేగాని యెనన్డెరుగని మనాన్తో
నినున్ పోషించెను. 4 ఈ నలువది సంవతస్రములు
నీవు వేసికొనిన బటట్లు పాతగిలలేదు, నీ కాలు
వాయలేదు. 5 ఒకడు తన కుమారుని ఎటుల్
శికిష్ంచెనో అటేల్ నీ దేవుడైన యెహోవా
నినున్ శికిష్ంచువాడని నీవు తెలిసికొని 6

ఆయన మారగ్ములలో నడుచుకొనునటుల్ను
ఆయనకు భయపడునటుల్ను నీ దేవుడైన
యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనవలెను. 7 నీ
దేవుడైన యెహోవా నినున్ మంచి దేశములో
పర్వేశపెటుట్ను. అది నీటి వాగులును,
లోయలలో నుండియు కొండలలో నుండియు పారు
ఊటలును అగాధ జలములును గల దేశము. 8 అది
గోధుమలు యవలు దార్కష్చెటుల్
అంజూరపుచెటుల్ దానిమమ్పండుల్ను గల
దేశము, ఒలీవనూనెయు తేనెయు గల దేశము. 9

కరవు అనుకొనకుండ నీవు ఆహారము తిను దేశము;
అందులో నీకు ఏ లోపముండదు. అది యినుపరాళుల్
గల దేశము; దాని కొండలలో నీవు రాగి తర్వివ్
తీయవచుచ్ను. 10 నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ
దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి
దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 11

నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను
విధులను కటట్డలను నీవు అనుసరింపక నీ
దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 12

మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో
నివసింపగా, 13 నీ పశువులు నీ గొరెర్ మేకలును
వృదిధ్యై నీకు వెండి బంగారములు విసత్రించి
నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 14 నీ
మనసుస్ మదించి, దాసులగృహమైన
ఐగుపుత్దేశములో నుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ
దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 15

తాపకరమైన పాములును తేళుల్ను కలిగి
యెడారియై నీళుల్లేని భయంకరమైన ఆ
గొపప్ అరణయ్ములో ఆయన నినున్
నడిపించెను, రాతిబండనుండి నీకు నీళుల్
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తెపిప్ంచెను, 16 తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని
నినున్ అణుచుటకును శోధించుటకును నీ పితరులు
ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్
పోషించెను. 17 అయితే మీరు -- మా
సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత భాగయ్ము
మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 18 కాగా
నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము
చేసికొనవలెను. ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో
పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె
సాథ్పింపవలెనని మీరు భాగయ్ము
సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము
కలుగజేయువాడు ఆయనే. 19 నీవు
ఏమాతర్మైనను నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి
యితరదేవతల ననుసరించి పూజించి నమసక్రించిన
యెడల మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోదురని
నేడు మిముమ్నుగూరిచ్ నేను సాకష్య్ము
పలికియునాన్ను. 20 నీ యెదుట నుండకుండ
యెహోవా నశింపజేయుచునన్ జనములు
వినకపోయినటుట్ మీ దేవు డైన యెహోవా
మాట మీరు వినకపోయినయెడల మీరును
వారివలెనే నశించెదరు.

ఇశార్యేలూ వినుము; నీకంటె గొపప్
బలముగల జనములను ఆకాశమంటు
పార్కారములు గల గొపప్ పటట్ణములను

సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నేడు నీవు
యొరాద్నును దాటబోవుచునాన్వు. 2 ఆ
పర్జలు గొపప్వారు ఉనన్త దేహులు, వారు నీవు
ఎరిగిన అనాకీయుల వంశసుథ్లు. అనాకీయుల
యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అనుమాట నీవు వింటివి
గదా. 3 కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే
దహించు అగిన్వలె నీ ముందర దాటి
పోవుచునాన్డని నేడు నీవు తెలిసికొ నుము.
ఆయన వారిని నశింపజేసి నీ యెదుట వారిని
కూలదోర్యును. యెహోవా నీతో
చెపిప్నటుల్ నీవు వారిని వెళల్గొటిట్
వేగమే వారిని నశింప జేసెదవు. 4 నీ దేవుడైన
యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని
తోలివేసినతరువాత-- నేను ఈ దేశమును
సావ్ధీన పరచుకొనునటుల్గా యెహోవా నా
నీతినిబటిట్ ననున్ పర్వేశపెటెట్నని
అనుకొనవదుద్. ఈ జనముల
చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ
యెదుటనుండి వారిని
వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 5 నీవు వారి
దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు
నీ నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను
హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమును
బటిట్యే యెహోవా నీ పితరులైన
అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో
పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై నీ
దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి
వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 6 మీరు లోబడ
నొలల్నివారు గనుక ఈ మంచి దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన
యెహోవా నీ నీతినిబటిట్ నీకియయ్డని నీవు
తెలిసికొనవలెను. 7 అరణయ్ములో నీవు నీ
దేవు డైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిన
సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని
మరువవదుద్. నీవు ఐగుపుత్దేశములోనుండి
బయలుదేరిన దినము మొదలుకొని యీ సథ్లమందు
మీరు పర్వేశించువరకు మీరు యెహోవా మీద
తిరుగుబాటు చేయుచునే వచిచ్తిరి. 8

హోరేబులో మీరు యెహోవాకు కోపము

పుటిట్ంచినపుప్డు యెహోవా మిముమ్
నశింపజేయునంత కోపము మీ మీద
తెచుచ్కొనెను. 9 ఆ రాతిపలకలు, అనగా
యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధనసంబంధమైన
పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు,
అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద నలువది
పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 10 అపుప్డు
దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రెండు రాతి
పలకలను యెహోవా నాకపప్గించెను. మీరు
కూడివచిచ్న దినమున ఆ కొండమీద అగిన్
మధయ్నుండి యెహోవా మీతో పలికిన
వాకయ్ములనిన్యు వాటిమీద ఉండెను. 11 ఆ
నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లు గడచినపుప్డు
యెహోవా నిబంధన సంబంధమైన పలకలైన ఆ
రెండు రాతిపలకలను నాకపప్గించి 12 --నీవు లేచి
యికక్డ నుండి తవ్రగా దిగుము; నీవు
ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నీ జనము
చెడిపోయి, నేను వారి కాజాఞ్పించిన
తోర్వలో నుండి తవ్రగా తొలగి తమకు
పోతబొమమ్ను చేసికొనిరని నాతో చెపెప్ను.
13 మరియు యెహోవా -- నేను ఈ పర్జలను
చూచితిని; ఇదిగో వారు లోబడనొలల్ని పర్జలు.
14 నాకు అడడ్ము రాకుము, నేను వారిని
నశింపజేసి వారి నామమును ఆకాశము కిర్ంద
నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె
బలముగల బహు జనముగా చేసెదనని నాతో
చెపప్గా. 15 నేను తిరిగి ఆ కొండ దిగి
వచిచ్తిని. కొండ అగిన్చేత కాలుచుండెను, ఆ
రెండు నిబంధన పలకలు నా రెండు చేతులలో
ఉండెను. 16 నేను చూచినపుప్డు మీరు మీ
దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి పాపము
చేసియుంటిరి. పోతదూడను చేయించుకొని
యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన తోర్వనుండి
తవ్రగా తొలగిపోయి యుంటిరి. 17 అపుప్డు
నేను ఆ రెండు పలకలను పటుట్కొని, నా రెండు
చేతులలోనుండి మీకనున్ల యెదుట వాటిని
కిర్ందపడవేసి పగులగొటిట్ 18 మీరు
యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన
మీ సమసత్ పాపములవలన ఆయనకు కోపము
పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె
అనన్పానములు మాని నలువది పగళుల్ నలువది
రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని
సాగిలపడితిని. 19 ఏలయనగా మిముమ్
నశింపజేయవలెనని కోపపడిన యెహోవా
కోపోదేర్కమును చూచి భయపడితిని. ఆ
కాలమందును యెహోవా నా మనవి ఆలకించెను. 20

మరియు యెహోవా అహరోనును నశింపజేయుటకు
అతనిమీద బహుగా కోపపడగా నేను అహరోనుకై
అపుప్డే బర్తిమాలు కొంటిని 21 అపుప్డు
మీరు చేసిన పాపమును, అనగా ఆ దూడను నేను
పటుట్కొని అగిన్తో దాని కాలిచ్,
నలుగగొటిట్, అది ధూళియగునంత మెతత్గా
నూరి, ఆ కొండనుండి పారు ఏటిలో ఆ ధూళిని
పారపోసితిని. 22 మరియు మీరు తబేరాలోను
మసాస్లోను కిబోర్తు హతాత్వాలోను
యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచితిరి. 23

యెహోవా -- మీరు వెళిల్ నేను మీకిచిచ్న
దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడని చెపిప్
కాదేషు బరేన్యలోనుండి మిముమ్
పంపినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను
నముమ్కొనక ఆయన నోటిమాటకు తిరుగబడితిరి,
ఆయన మాటను వినలేదు. 24 నేను మిముమ్ను
ఎరిగిన దినము మొదలుకొని మీరు యెహోవామీద
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తిరుగుబాటు చేయుచునాన్రు. 25 కాగా నేను
మునుపు సాగిలపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని
నలు వది పగళుల్ నలువది రాతుర్లు
సాగిలపడితిని. యెహోవా--మిముమ్ను
నశింపజేసెదననగా 26 నేను యెహోవాను
పార్రిథ్ంచుచు ఈలాగు చెపిప్తిని--పర్భువా
యెహోవా, నీవు నీ మహిమవలన విమోచించి
బాహుబలమువలన ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నీ
సావ్సథ్య్మైన జనమును నశింపజేయకుము. 27

నీ సేవకులైన అబార్హాము ఇసాస్కు
యాకోబులను జాఞ్పకముచేసికొనుము. ఈ
పర్జల కాఠినయ్మునైనను వారి
చెడుతనమునైనను వారి పాపమునైనను చూడకుము;
28 ఏలయనగా నీవు ఏ దేశములోనుండి మముమ్ను
రపిప్ంచితివో ఆ దేశసుథ్లు -- యెహోవా తాను
వారితో చెపిప్న దేశములోకి వారిని
చేరచ్లేకపోవుట వలనను, వారిని
దేవ్షించుటవలనను, అరణయ్ములో వారిని
చంపుటకు వారిని రపిప్ంచెనని
చెపుప్కొందురేమో. 29 నీవు నీ
అధికబలముచేతను నీవు చాపిన నీ బాహువుచేతను
రపిప్ంచిన నీ సావ్సథ్య్మును నీ పర్జలును
వీరే.

ఆ కాలమందు యెహోవా -- మునుపటి
వాటి వంటి రెండు రాతిపలకలను నీవు
చెకుక్కొని కొండ యెకిక్ నా

యొదద్కు రముమ్. మరియు నీవు ఒక
కరర్మందసమును చేసికొనవలెను. 2 నీవు
పగులగొటిట్న మొదటి పలకలమీదనునన్
మాటలను నేను ఈ పలకలమీద వార్సిన తరువాత
నీవు ఆ మందసములో వాటిని ఉంచవలెనని నాతో
చెపెప్ను. 3 కాబటిట్ నేను తుమమ్కరర్తో
ఒక మందసమును చేయించి మునుపటివాటివంటి
రెండు రాతి పలకలను చెకిక్ ఆ రెండు పలకలను
చేత పటుట్కొని కొండ యెకిక్తిని. 4 ఆ
సమాజదినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి
తాను మీతో పలికిన పది ఆజఞ్లను మునుపు
వార్సినటుట్ యెహోవా ఆ పలకలమీద
వార్సెను. యెహోవా వాటిని నాకిచిచ్న
తరువాత నేను తిరిగి కొండ దిగివచిచ్ 5 నేను
చేసిన మందసములో ఆ పలకలను ఉంచితిని.
యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ వాటిని
దానిలో నుంచితిని. 6 ఇశార్యేలీయులు
యహకానీయులదైన బెయేరోతునుండి
బయలుదేరి మోసేరుకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ
అహరోను చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. అతని
కుమారుడైన ఎలజారు అతనికి పర్తిగా
యాజకుడాయెను. 7 అకక్డనుండి వారు
గుదోగ్దకును గుదోగ్దనుండి నీటివాగులుగల
దేశమైన యొతాబ్తాకును పర్యాణము చేసిరి.
8 నేటివరకు (జరుగునటుల్) యెహోవా నిబంధన
మందసమును మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని
నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన
నామమునుబటిట్ దీవించుటకును, లేవి
గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా
ఏరప్రచుకొనెను. 9 కాబటిట్ తమ
సహోదరులతోపాటు లేవీయులు
సావ్సథ్య్మునైనను పొందలేదు. నీ దేవుడైన
యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్
యెహోవాయే వారికి సావ్సథ్య్ము. 10 నేను
మునుపటివలె నలువది పగళుల్ను నలువది
రాతుర్లును కొండమీద ఉండగా యెహోవా ఆ
కాలమున నా మనవి ఆలకించి నినున్ నశింపజేయుట

మానివేసెను. 11 మరియు యెహోవా నాతో
ఇటల్నెను-- ఈ పర్జలు నేను వారికిచెచ్దనని
వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశమున
పర్వేశించి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీవు
లేచి వారి ముందర సాగుమని చెపెప్ను.

12 కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన
యెహోవాకు భయపడి ఆయన
మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను
పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ
పూరణ్మనసుస్తోను నీ పూరాణ్తమ్తోను
సేవించి, 13 నీ మేలుకొరకు నేడు నేను
నీకాజాఞ్పించు యెహోవా ఆజఞ్లను
కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొందునను మాట
కాక నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మరి ఏమి
అడుగుచునాన్డు? 14 చూడుము; ఆకాశము,
మహాకాశము, భూమియు, అందునన్దంతయు నీ
దేవుడైన యెహోవావే. 15 అయితే యెహోవా
నీ పితరులను పేర్మించి వారియందు ఆనందపడి
సమసత్ జనములలో వారి సంతానమైన మిముమ్ను
నేటివలె ఏరప్రచుకొనెను. 16 కాబటిట్ మీరు
లోబడనొలల్ని సవ్భావము రోసివేసి
యికమీదట ముషక్రులు కాకుండుడి 17 ఏలయనగా
నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ
పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహాదేవుడు
పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన
నరుల ముఖమును లకష్య్పెటట్నివాడు, లంచము
పుచుచ్కొననివాడు. 18 ఆయన తలిదండుర్లు
లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము తీరిచ్,
పరదేశియందు దయయుంచి అనన్వసత్ర్ముల
ననుగర్హించువాడు. 19 మీరు ఐగుపుత్దేశములో
పరదేశులై యుంటిరి గనుక పరదేశిని జాలి
తలచుడి. 20 నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి
ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొని ఆయన
నామమున పర్మాణము చేయవలెను. 21 ఆయనే
నీకు కీరత్నీయుడు. నీవు కనున్లార చూచుచుండగా
భీకరమైన ఆ గొపప్ కారయ్ములను నీ కొరకు
చేసిన నీ దేవుడు ఆయనే. 22 నీ పితరులు
డెబబ్ది మందియై ఐగుపుత్కు వెళిల్రి.
ఇపుప్డు నీ దేవుడైన యెహోవా
ఆకాశనకష్తర్ములవలె నినున్
విసత్రింపజేసియునాన్డు.

కాబటిట్ నీవు నీ దేవుడైన
యెహోవాను పేర్మించి ఆయన
విధించినవాటిని అనుసరించి ఆయన

కటట్డలను విధులను ఆజఞ్లను ఎలల్పుప్డు
గైకొనవలెను. 2 నీ దేవుడైన యెహోవా చేసిన
శికష్ను ఆయన మహి మను ఆయన బాహుబలమును
ఆయన చాపిన బాహువును 3 ఐగుపుత్లో
ఐగుపుత్రాజైన ఫరోకును అతని సమసత్
దేశమునకును ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను
కారయ్ములను 4 ఆయన ఐగుపుత్దండుకును దాని
గురర్ములకును రథములకును చేసినదానిని, వారు
మిముమ్ను తరుముచుండగా ఆయన ఎరర్సముదర్
జలమును వారిమీద పర్వహింపజేసినదానిని 5

యెహోవా నేటివరకు వారిని నశింపజేసినరీతిని,
మీరు ఈ సథ్లమునకు వచుచ్వరకు ఎడారిలో
మీకొరకు చేసినదానిని 6 రూబేనీయుడైన
ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములకు
చేసిన పనిని, భూమి నోరు తెరచి వారిని వారి
ఇండల్ను గుడారములను వారియొదద్నునన్
సమసత్ జీవరాసులను ఇశార్యేలీయులందరి
మధయ్ను మింగివేసిన రీతిని, చూడకయు
ఎరుగకయునునన్ మీ కుమారులతో నేను
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మాటలాడుట లేదని నేడు తెలిసికొనుడి. 7

యెహోవా చేసిన ఆ గొపప్ కారయ్మంతయు మీ
కనున్లే చూచినవి గదా. 8 మీరు బలముగలిగి
సావ్ధీనపరచుకొనుటకై (నది) దాటి
వెళుల్చునన్ ఆ దేశమందు పర్వేశించి దాని
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను 9 యెహోవా
వారికిని వారి సంతానమునకును దయచేసెదనని మీ
పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమున, అనగా
పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున మీరు
దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ను నేను ఈ
దినమున మీకాజాఞ్పించు ఆజఞ్లననిన్టిని
మీరు గైకొనవలెను. 10 మీరు
సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశము మీరు బయలు
దేరి వచిచ్న ఐగుపుత్దేశమువంటిది కాదు.
అకక్డ నీవు వితత్నములు వితిత్ కూరతోటకు
నీరు కటుట్టకై నీ కాళల్తో నీ చేలకు నీరు
కటిట్తివి. 11 మీరు నది దాటి
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు వెళుల్చునన్ దేశము
కొండలు లోయలు గల దేశము. 12 అది
ఆకాశవరష్జలము తార్గును. అది నీ దేవుడైన
యెహోవా కనుపెటుట్ దేశము. నీ దేవు డైన
యెహోవా కనున్లు సంవతస్రాది మొదలుకొని
సంవతస్రాంతమువరకు ఎలల్పుప్డు దానిమీద
ఉండును.

13 కాబటిట్ మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ
పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన యెహోవాను
పేర్మించి ఆయనను సేవింపవలెనని నేడు నేను
మీకిచుచ్ ఆజఞ్లను మీరు జాగర్తత్గా
వినినయెడల 14 మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా
తొలకరివానను కడవరివానను దానిదాని కాలమున
కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ
దార్కాష్రసమును నీ నూనెను కూరుచ్కొందువు.
15 మరియు నీవు తిని తృపిత్పొందునటుల్ నీ
పశువులకొరకు నీ చేలయందు గడిడ్
మొలిపించెదను. 16 మీ హృదయము మాయలలో
చికిక్ తోర్వవిడిచి యితర దేవతలను పూజించి
వాటికి నమసక్రింపకుండ మీరు జాగర్తత్పడుడి.
17 లేనియెడల యెహోవా మీమీద కోపపడి
ఆకాశమును మూసివేయును; అపుప్డు వాన
కురియదు, భూమి పండదు, యెహోవా
మీకిచుచ్చునన్ ఆ మంచి దేశమున ఉండకుండ మీరు
శీఘర్ముగా నశించెదరు. 18 కాబటిట్ మీరు ఈ
నామాటలను మీ హృదయములోను మీ మనసుస్లోను
ఉంచుకొని వాటిని మీ చేతులమీద సూచనలుగా
కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ
బాసికములుగా ఉండవలెను. 19 నీవు నీ యింట
కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు
పండుకొనునపుప్డు లేచునపుప్డు
వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ
పిలల్లకు నేరిప్ 20 నీ యింటి
దావ్రబంధములమీదను నీ గవు నులమీదను వాటిని
వార్యవలెను. 21 ఆలాగు చేసినయెడల
యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని
పర్మాణముచేసిన దేశమున మీ దినములును మీ
సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము
నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 22 మీరు మీ
దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి, ఆయన
మారగ్ములనిన్టిలోను నడుచుచు, ఆయనను
హతుత్కొని, మీరు చేయవలెనని నేను
మికాజాఞ్పించు ఈ ఆజఞ్లనిన్టిని
అనుసరించి జాగర్తత్గా నడుచుకొనవలెను. 23

అపుప్డు యెహోవా మీ యెదుటనుండి ఈ
సమసత్ జనములను వెళల్గొటుట్ను; మీరు

మీకంటె బలిషుఠ్లైన గొపప్ జనముల దేశములను
సావ్ధీనపరచుకొందురు. 24 మీరు అడుగుపెటుట్
పర్తి సథ్లము మీది అగును; అరణయ్ము
మొదలుకొని లెబానోనువరకును ఫరాతునది
మొదలుకొని పడమటి సముదర్మువరకును మీ
సరిహదుద్ వాయ్పించును. 25 ఏ మనుషుయ్డును
మీ యెదుట నిలువడు. తాను మీతో చెపిప్నటుల్
మీ దేవుడైన యెహోవా మీరు అడుగుపెటుట్
దేశమంతటిమీద మీ బెదురు మీ భయము
పుటిట్ంచును. 26 చూడుడి; నేడు నేను మీ
యెదుట దీవెనను శాపమును పెటుట్చునాన్ను.
27 నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మీ దేవుడైన
యెహోవా ఆజఞ్లను మీరు వినినయెడల
దీవెనయు, మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా
ఆజఞ్లను వినక 28 నేడు నేను మికాజాఞ్పించు
మారగ్మును విడిచి మీరెరుగని యితర దేవతలను
అనుసరించినయెడల శాపమును మీకు కలుగును.

29 కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు
దేశమున నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్
చేరిచ్న తరువాత గెరిజీమను కొండమీద ఆ
దీవెన వచనమును, ఏబాలు కొండమీద ఆ
శాపవచనమును పర్కటింపవలెను. 30 అవి
యొరాద్ను అదద్రిని సూరుయ్డు అసత్మించు
మారగ్ము వెనుక మోరేలోని సింధూర
వృకష్ములకు దాపున గిలాగ్లుకు ఎదురుగానునన్
మైదానములో నివసించు కనానీయుల
దేశమందునన్వి గదా. 31 మీరు చేరి మీ దేవుడైన
యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఈ యొరాద్నును
దాటబోవుచునాన్రు. మీరు దాని
సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించెదరు. 32

అపుప్డు నేడు నేను మీకు నియమించుచునన్
కటట్డలనిన్టిని విధులనిన్టిని మీరు
అనుసరించి గైకొనవలెను.

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ పితరుల
దేవుడైన యెహోవా నీ కిచిచ్న
దేశమున మీరు భూమిమీద బర్దుకు

దినములనిన్టను మీరు అనుసరించి గైకొనవలసిన
కటట్డలును విధులును ఇవి. 2 మీరు
సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు గొపప్
పరవ్తముల మీదనేమి మెటట్ల మీదనేమి
పచచ్ని చెటల్నిన్టికిర్ందనేమి,
యెకక్డెకక్డనైతే తమ దేవతలను
పూజించెనో ఆ సథ్లములనిన్టిని మీరు
బొతిత్గా పాడుచేయవలెను. 3 వారి
బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను
పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను
అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను
కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట లేకుండ
నశింపజేయవలెను. 4 వారు తమ దేవతలకు
చేసినటుట్ మీరు మీ దేవుడైన
యెహోవానుగూరిచ్ చేయకూడదు. 5 మీ
దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో
తన నామమును సాథ్పించుకొనుటకు
నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును
వెదకి అకక్డికే యాతర్లు చేయుచుండవలెను.
6 అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను,
మీ దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు
చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి
అరప్ణములను, మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను,
పశువులలోను గొరెర్ మేకలలోను
తొలిచూలువాటిని తీసికొని రావలెను. 7 మీరును
మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి
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మీకు కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన
యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి మీ
చేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 8

నేడు మనమికక్డ చేయుచునన్టుల్ మీలో
పర్తి మనుషుయ్డు తన కంటికి యుకత్
మైనదంతయు చేయకూడదు. 9 నీ దేవుడైన
యెహోవా నీ కిచుచ్చునన్ విశార్ంతిని
సావ్సథ్య్మును మీరు ఇదివరకును పొందలేదు.
10 మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన
యెహోవా మీకు సావ్సథ్య్ముగా
ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన
మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు లేకుండ మీకు
విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది
పొందునపుప్డు 11 నేను మికాజాఞ్పించు
సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను మీ బలులను
మీ దశమభాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా మీరు
చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు
మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన
మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవు డైన యెహోవా తన
నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను
సథ్లమునకే మీరు తీసికొని రావలెను. 12 మీరు,
మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ
పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను
సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో
ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 13 నీవు చూచిన
పర్తి సథ్లమున నీ దహనబలులను
అరిప్ంపకూడదు. 14 యెహోవా నీ గోతర్ములలో
ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీ
దహనబలులను అరిప్ంచి నేను
మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే
జరిగింపవలెను. 15 అయితే నీ దేవుడైన
యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది
యిండల్నిన్టిలో నీ మనసుస్ కోరుదానిని
చంపి తినవచుచ్ను. పవితుర్లేమి
అపవితుర్లేమి యెరర్జింకను చినన్ దుపిప్ని
తినినటుల్ తినవచుచ్ను. 16 మీరు రకత్ము
మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద
పారబోయవలెను. 17 నీ ధానయ్ములోనేమి నీ
దార్కాష్రసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి
దశమభాగమును, నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొరెర్
మేకల మందలోనిదేమి తొలిచూలు పిలల్లను నీవు
మొర్కుక్కొను మొర్కుక్బళల్లో దేనిని నీ
సేవ్చాచ్éరప్ణమును పర్తిషాఠ్రప్ణమును
నీ యింట తినక 18 నీ దేవు డైన యెహోవా
ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు నీ కుమారుడు నీ
కుమారెత్ నీ దాసుడు నీ దాసి నీ యింటనుండు
లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు
పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన
యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషించుదువు. 19 నీవు
నీ దేశములోనునన్ నీ దినములనిన్టను
లేవీయులను విడువకూడదు.

20 నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న
మాటచొపుప్న నీ సరిహదుద్లను విశాలపరచిన
తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి
మాంసము తినెదననుకొందువు. అపుప్డు
నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 21 నీ
దేవుడైన యెహోవా తన నామమును
పర్కటించుటకు ఏరప్రచుకొను సథ్లము మీకు
దూరముగా ఉండినయెడల 22 యెహోవా
నీకిచిచ్న గోవులలోనిదేగాని మీ గొరెర్
మేకలలోనిదేగాని నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్

చంపి నీవు ఆశించినదాని నీ యింట తినవచుచ్ను.
జింకను దుపిప్ని తినునటుల్ దాని తినవచుచ్ను.
పవితార్పవితుర్లు భేదములేకుండ
తినవచుచ్ను. 23 అయితే రకత్మును తిననే
తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. ఏలయనగా రకత్ము
పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని
తినకూడదు; 24 నీవు దాని తినక భూమిమీద
నీళల్వలె పారబోయవలెను. 25 నీవు యెహోవా
దృషిట్కి యుకత్మైనదానిని చేసినందున నీకు నీ
తరువాత నీ సంతతివారికి మేలుకలుగునటుల్ దాని
తినకూడదు. 26 నీకు నియమింపబడిన
పర్తిషిట్తములను మొర్కుక్బళల్ను
మాతర్ము యెహోవా ఏరప్రచుకొను
సథ్లమునకు నీవు తీసికొని పోవలెను. 27 నీ
దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ
దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద
అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన
యెహోవా బలిపీఠముమీద పోయవలెను; వాటి
మాంసము నీవు తినవలెను. 28 నీ దేవుడైన
యెహోవా దృషిట్కి యుకత్మును
యథారథ్మునగుదానిని నీవు చేసినందున నీకును
నీ తరువాత నీ సంతతివారికిని నితయ్ము మేలు
కలుగునటుల్ నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ
మాటలనిన్టిని నీవు జాగర్ తత్గా వినవలెను.

29 నీవు (వారి దేశమును)
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు వెళుల్చునన్ జనములను
నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి
నాశముచేసినతరువాత, నీవు వారి
సావ్సథ్య్మును సావ్ధీనపరచుకొని, వారి
దేశములో నివసించునపుప్డు, వారు నీ
యెదుటనుండి నశింపజేయబడిన తరువాత నీవు
వారి వెంట వెళిల్ చికుక్బడి, 30 వారి
దేవతలను ఆశర్ యింపగోరి--ఈ జనములు తమ
దేవతలను కొలిచినటుల్ నేనును చేసెదనని
అనుకొనకుండ జాగర్తత్గా ఉండవలెను. 31 తమ
దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవు డైన
యెహోవాను గూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా
యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను
వారు తమ దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ
దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ
కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో
కాలిచ్వేయుదురు గదా. 32 నేను మీ
కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి
చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు
దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు.

పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని
నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట
సూచకకిర్యనైనను

మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 2 నీవు ఎరుగని
యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము రమమ్ని
చెపిప్నయెడల 3 అతడు నీతో చెపిప్న
సూచకకిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని
సంభవించినను ఆ పర్వకత్మాటలను కలలు కనువాని
మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ
దేవుడైన యెహోవాను మీ
పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను
పేర్మించుచునాన్రో లేదో తెలిసికొనుటకు
మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను
పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 4 మీరు మీ దేవుడైన
యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి ఆయన
ఆజఞ్ల ననుసరించి ఆయన మాట విని ఆయనను
సేవించి ఆయనను హతుత్కొని యుండవలెను. 5

నీవు నడవవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా
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14
నీకాజాఞ్పించిన మారగ్ములోనుండి నినున్
తొలగించునటుల్ ఐగుపుత్దేశములోనుండి
మిముమ్ను రపిప్ంచి దాసయ్గృహములోనుండి
మిముమ్ను విడిపించిన మీ దేవుడైన
యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుటకు
మిముమ్ను పేర్రేపించెను గనుక ఆ
పర్వకత్కేమి ఆ కలలు కనువానికేమి మరణశికష్
విధింపవలెను. అటుల్ నీ మధయ్నుండి ఆ
చెడుతనమును పరిహరింపవలెను.

6 నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని
నీ కుమారుడేగాని నీ కుమారెత్యేగాని నీ
కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ
పార్ణసేన్హితుడేగాని 7 భూమియొకక్ యీ
కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకు నీకు సమీపముగా
నుండినను నీకు దూరముగానుండినను, నీ
చుటుట్నుండు జనముల దేవతలలో నీవును నీ
పితరులును ఎరుగని యితర దేవతలను పూజింతము
రమమ్ని రహసయ్ముగా నినున్
పేర్రేపించినయెడల 8 వారి మాటకు
సమమ్తింపకూడదు; వారి మాట వినకూడదు, వారిని
కటాకిష్ంపకూడదు; వారియందు జాలి పడకూడదు,
వారిని మాటుపరచకూడదు; అవశయ్ముగా వారిని
చంపవలెను. 9 చంపుటకు నీ జనులందరికి
ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట వారిమీద
పడవలెను. 10 రాళల్తో వారిని
చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా
ఐగుపుత్దేశములోనుండియు
దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన
నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి వారు
నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 11 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ
మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను
చేయకుందురు.

12 నీవు నివసించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా
నీకిచుచ్చునన్ నీ పురములలో
ఏదోయొకదానియందు 13 పనికిమాలిన కొందరు
మనుషుయ్లు నీ మధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని
యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ
పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు
వినినయెడల, నీవు ఆ సంగతిని శోధించి
పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 14 అది
నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయమైనది నీ
మధయ్ జరిగినయెడల 15 ఆ పురనివాసులను
అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని
దానిలోనునన్ సమసత్మును దాని పశువులను
కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను. 16 దాని
కొలల్సొమమ్ంతటిని విశాలవీధిలో చేరిచ్,
నీ దేవుడైన యెహోవా పేరట ఆ పురమును దాని
కొలల్సొమమ్ంతటిని అగిన్తో బొతిత్గా
కాలిచ్వేయవలెను. అది తిరిగి కటట్బడక
యెలల్పుప్డును పాడుదిబబ్యై యుండును. 17

నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన
ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 18 నీ దేవుడైన
యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనదాని
చేయుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా మాట
వినునపుప్డు యెహోవా తన కోపాగిన్నుండి
మళుల్కొని నీయందు కనికరపడి నినున్ కరుణించి
నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన రీతిని నినున్
విసత్రింపజేయునటుల్, నిరూమ్లము
చేయవలసినదానిలో కొంచెమైనను నీయొదద్
ఉంచుకొనకూడదు.

మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు
బిడడ్లు గనుక
చనిపోయినవాడెవనినిబటిట్

మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ
కనుబొమమ్లమధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 2

ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు
పర్తిషిట్తజనము. మరియు యెహోవా
భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా
తనకు సవ్కీయజనమగునటుల్ నినున్
ఏరప్రచుకొనెను.

3 నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు
తిన దగిన జంతువులు ఏవేవనగా 4 ఎదుద్,
గొరెర్పిలల్, మేక పిలల్, దుపిప్, 5 ఎరర్
చినన్జింక, దుపిప్, కారుమేక, కారుజింక, లేడి,
కొండగొరెర్ అనునవే. 6 జంతువులలో రెండు
డెకక్లు గలదై నెమరువేయు జంతువును
తినవచుచ్ను. 7 నెమరువేయువాటిలోనిదేకాని
రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదేకాని నెమరువేసి
ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్
కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు
హేయములు. 8 మరియు పంది రెండు డెకక్లు
గలదైనను నెమరువేయదు గనుక అది మీకు
హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి
కళేబరములను ముటట్కూడదు.

9 నీట నివసించువాటనిన్టిలో మీరు వేటిని
తినవచుచ్ననగా, రెకక్లు
పొలుసులుగలవాటిననిన్టిని తినవచుచ్ను. 10

రెకక్లు పొలుసులు లేనిదానిని మీరు తినకూడదు
అది మీకు హేయము. 11 పవితర్మైన పర్తి
పకిష్ని మీరు తినవచుచ్ను. మీరు తినరానివి
ఏవనగా--పకిష్రాజు, పెదద్బోరువ, కొరమీను,
పిలిల్గదద్, గదద్, తెలల్గదద్,
పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, కపిరిగాడు,
కోగిలె, పర్తివిధమైన డేగ, పైగిడికంటె,
గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, తెలల్బందు,
చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపకిష్,
పర్తివిధమైన సంకుబుడికొంగ, కొంగ,
కుకుడుగువవ్, గబిబ్లము అనునవి. ఎగురు పర్తి
పురుగు మీకు హేయము; వాటిని తినకూడదు,
పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని తినవచుచ్ను.

21 చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింట
నునన్ పరదేశికి దాని ఇయయ్వచుచ్ను. వాడు
దాని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని
అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ దేవు డైన
యెహోవాకు నీవు పర్తిషిఠ్తజనము.
మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు.

22 పర్తి సంవతస్రమున నీ వితత్నముల
పంటలో దశమ భాగమును అవశయ్ముగా
వేరుపరచవలెను. 23 నీ దినము లనిన్టిలో నీ
దేవుడైన యెహోవాకు నీవు భయపడ
నేరుచ్కొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తన
నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను
సథ్లమున ఆయన సనిన్ధిని నీ పంటలోగాని నీ
దార్కాష్రసములోగాని నీ నూనెలోగాని
పదియవ పంతును, నీ పశువులలోగాని గొరెర్
మేకలలోగాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను. 24

మారగ్ము దీరఘ్ముగానునన్ందున, అనగా
యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా
ఏరప్రచుకొను సథ్లము మికిక్లి దూరముగా
నునన్ందున, నీవు వాటిని మోయలేనియెడల నీ
దేవుడైన యెహోవా నినున్
ఆశీరవ్దించునపుప్డు, వాటిని వెండికి మారిచ్
ఆ వెండిని చేత పటుట్కొని, 25 నీ దేవుడైన
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యెహోవా యేరప్రచుకొను సథ్లమునకు
వెళిల్ నీవు కోరు దేనికైనను 26 ఎదుద్లకేమి
గొరెర్ల కేమి దార్కాష్రసమునకేమి
మదయ్మునకేమి నీవు కోరు దానికి ఆ వెండి
నిచిచ్, అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని భోజనముచేసి, నీవును నీ
యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయులును
సంతోషింపవలెను. 27 లేవీయులను విడువకూడదు;
నీ మధయ్ను వారికి పాలైనను
సావ్సథ్య్మైనను లేదు.

28 నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు నీ చేతి
పని అంతటిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్
మూడేసి సంవతస్రముల కొకసారి, ఆ యేట నీకు
కలిగిన పంటలో పదియవ వంతంతయు బయటికి
తెచిచ్ నీ యింట ఉంచవలెను. 29 అపుప్డు నీ
మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్ మైనను లేని
లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును,
తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్
భోజనముచేసి తృపిత్పొందుదురు.

ఏడవ సంవతస్రాంతమున గడువు
ఇయయ్వలెను. ఆ గడువురీతి యేదనగా
2 తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న

పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు
ఇయయ్వలెను. అది యెహోవాకు గడువు అనబడును
గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను
తన సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు. 3

పరదేశిని నిరబ్ంధింప వచుచ్ను గాని నీ
సహోదరుని యొదద్నునన్ నీ సొముమ్కు నీవు
గడువు ఇయయ్వలెను. 4 నీవు
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా
ఇచుచ్చునన్ దేశములో యెహోవా నినున్
నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించును. 5 కావున నేడు
నేను నీ కాజాఞ్పించుచునన్ యీ
ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనుటకు నీ
దేవుడైన యెహోవా మాటను జాగర్తత్గా
వినినయెడల మీలో బీదలు ఉండనే ఉండరు. 6

ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో
చెపిప్యునన్టుల్ నినున్ ఆశీరవ్దించును
గనుక నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవుగాని
అపుప్చేయవు; అనేక జనములను ఏలుదువు గాని
వారు నినున్ ఏలరు.

7 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్
దేశమందు నీ పురములలో ఎకక్డనైనను నీ
సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల
బీదవాడైన నీ సహోదరుని కరుణింపకుండ నీ
హృదయమును కఠినపరచు కొనకూడదు. 8 నీ
చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు
అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, వాని
అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత
అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 9

విడుదల సంవతస్రమైన యేడవసంవతస్రము
సమీపమైనదని చెడడ్తలంపు నీ మనసుస్లో
పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము.
బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల కటాకష్ము
చూపక నీవు వానికేమియు
ఇయయ్కపోయినపకష్మందు వాడొకవేళ
నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు మొరర్పెటుట్ను;
అది నీకు పాపమగును. 10 నీవు నిశచ్యముగా వాని
కియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు మనసుస్లో
విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన
యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు
చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్

ఆశీరవ్దించును. 11 బీదలు దేశములో ఉండక
మానరు. అందుచేత నేను--నీ దేశములోనునన్ నీ
సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా
నీ చెయియ్ చాపవలెనని నీ
కాజాఞ్పించుచునాన్ను. 12 నీ సహోదరులలో
హెబీర్యుడే గాని హెబీర్యు రాలే గాని నీకు
అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము
చేసినయెడల ఏడవ సంవతస్రమున వాని విడిపించి
నీయొదద్నుండి పంపివేయవలెను. 13 అయితే
వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి
పంపివేయునపుప్డు నీవు వటిట్చేతులతో వాని
పంపివేయకూడదు. 14 నీవు ఐగుపుత్దేశములో
దాసుడవై యునన్పుప్డు నీ దేవుడైన
యెహోవా నినున్ విమోచించెనని
జాఞ్పకముచేసికొని, నీ మందలోను నీ
కళల్ములోను నీ దార్కష్గానుగలోను కొంత
అవశయ్ముగా వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన
యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్ దించి నీ
కనుగర్హించిన దానిలో కొంత
వానికియయ్వలెను. 15 ఆ హేతువుచేతను నేను
ఈ సంగతి నేడు నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 16

అయితే నీయొదద్ వానికి మేలు కలిగినందున--
నినున్ను నీ యింటివారిని పేర్మించుచునాన్ను
గనుక నేను నీయొదద్నుండి వెళిల్పోనని అతడు
నీతో చెపిప్నపకష్మున 17 నీవు శలాకను
పటుట్కొని, తలుపులోకి దిగునటుల్గా వాని
చెవికి దానిగుచచ్వలెను. ఆ తరువాత అతడు
నితయ్ము నీకు దాసుడై యుండును. ఆలాగుననే
నీవు నీ దాసికిని చేయవలెను. 18 వానిని
సవ్తంతుర్నిగా పోనిచుచ్ట కషట్మని నీవు
అనుకొనకూడదు. ఏలయనగా వాడు ఆరు
సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినందున
జీతగానికి రావలసిన రెండు జీతముల లాభము నీకు
కలిగెను. ఆలాగైతే నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు
చేయువాటనిన్టి విషయములో నినున్
ఆశీరవ్దించును.

19 నీ గోవులలో నేమి నీ గొరెర్
మేకలలోనేమి తొలిచూలు పర్తి మగదానిని నీ
దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. నీ
కోడెలలో తొలిచూలుదానితో పనిచేయకూడదు.
నీ గొరెర్ మేకలలో తొలిచూలు దాని బొచుచ్
కతిత్రింపకూడదు. 20 యెహోవా
యేరప్రచుకొను సథ్లమున నీవును నీ
యింటివారును నీ దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని పర్తి సంవతస్రము దానిని
తినవలెను. 21 దానిలో లోపము, అనగా దానికి
కుంటితనమైనను గుడిడ్తనమైనను మరి ఏ చెడడ్
కళంకమైన ఉండినయెడల నీ దేవుడైన
యెహోవాకు దాని అరిప్ంపకూడదు. 22 జింకను
దుపిప్ని తినునటుల్ నీ పురములలో
పవితార్పవితుర్లు దాని తినవచుచ్ను. 23 వాటి
రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె
భూమిమీద దాని పారబోయవలెను.

ఆబీబు నెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన
యెహోవాకు పసాక్పండుగ
జరిగింపవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు నెలలో

రాతిర్వేళ నీ దేవుడైన యెహోవా
ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ రపిప్ంచెను. 2

యెహోవా తన నామమునకు మందిరము
ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీ దేవుడైన
యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొరెర్
మేకలలో గాని గోవులలోగాని బలి
అరిప్ంపవలెను. 3 పసాక్ పండుగలో
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పొంగినదేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి
ఐగుపుత్దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు
ఐగుపుత్దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ
జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము
చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్
పొంగని ఆహారమును ఏడు దినములు తినవలెను. 4

నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు
పొంగినదేదైనను కనబడకూడదు. మరియు నీవు
మొదటితేది సాయంకాలమున వధించిన దాని
మాంసములో కొంచెమైనను ఉదయపరయ్ంతము
మిగిలియుండకూడదు. 5 నీ దేవుడైన యెహోవా
నీకిచుచ్చునన్ పురములలో దేనియందైనను
పసాక్పశువును వధింపకూడదు. 6 నీ దేవుడైన
యెహోవా తన నామమును నివాససాథ్నముగా
ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు
ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవేళను,
అనగా సూరుయ్డు అసత్మించు సాయంకాలమున
పసాక్పశువును వధించి 7 నీ దేవుడైన యెహోవా
ఏరప్రచుకొను సథ్లమున దానిని కాలిచ్
భుజించి, ఉదయమున తిరిగి నీ గుడారములకు
వెళల్వలెను. ఆరు దినములు నీవు పొంగని
రొటెట్లు తినవలెను. 8 ఏడవ దినము నీ
దేవుడైన యెహోవాకు వర్తదినము, అందులో
నీవు జీవనోపాధియైన యేపనియు చేయకూడదు.

9 ఏడు వారములను నీవు లెకిక్ంపవలెను. పంట
చేనిపైని కొడవలి మొదట వేసినది మొదలుకొని
యేడు వారములను లెకిక్ంచి 10 నీ దేవుడైన
యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై నీ
చేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును
సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా
నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది దాని
నియయ్వలెను. 11 అపుప్డు నీవును నీ
కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ దాసుడును నీ
దాసి యును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును
నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును తలిదండుర్లు
లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన
యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా
ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన
యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 12 నీవు
ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండిన సంగతిని
జాఞ్పకముచేసికొని, యీ కటట్డలను ఆచరించి
జరుపుకొనవలెను.

13 నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ
తొటిట్లోనుండి రసమును సమకూరిచ్నపుప్డు
పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు
ఆచరింపవలెను. 14 ఈ పండుగలో నీవును నీ
కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ దాసుడును నీ
దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును
పరదేశులును తలిదండుర్లు లేనివారును
విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 15 నీ
దేవుడైన యెహోవా నీ వచుచ్బడి అంతటిలోను
నీ చేతిపను లనిన్టిలోను నినున్
ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను
సథ్లమును నీ దేవుడైన యెహోవాకు
ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు
నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను. 16 ఏటికి
మూడుమారులు, అనగా పొంగని
రొటెట్లపండుగలోను వారములపండుగలోను
పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా
ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ మగవారందరు ఆయన
సనిన్ధిని కనబడవలెను. 17 వారు
వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక,
నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కనుగర్హించిన

దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది
యియయ్వలెను.

18 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ
గార్మములనిన్టను నీ గోతర్ములకు
నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు
ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్
జనులకు తీరుప్తీరచ్వలెను. 19 నీవు
నాయ్యము తపిప్ తీరుప్తీరచ్కూడదు;
పకష్పాతము చేయకూడదు; లంచము
పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల
కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేయును
నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును.
20 నీవు జీవించి నీ దేవుడైన యెహోవా
నీకిచుచ్చునన్ దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ కేవలము
నాయ్యమునే అనుసరించి నడుచుకొనవలెను.

21 నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు కటుట్
బలిపీఠము సమీపమున ఏవిధమైన వృకష్మును
నాటకూడదు, దేవతాసత్ంభమును ఏరప్రచకూడదు.
22 నీ దేవుడైన యెహోవా విగర్హమును
దేవ్షించువాడు గనుక నీవు ఏ సత్ంభమునైన
నిలువబెటట్కూడదు.

నీవు కళంకమైనను మరి ఏ
అవలకష్ణమైననుగల యెదుద్నేగాని
గొరెర్ మేకలనేగాని నీ దేవుడైన

యెహో వాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ
దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 2 నీ దేవుడైన
యెహోవా నిబంధనను మీరి ఆయన దృషిట్కి
చెడడ్దానిని చేయుచు, నేనిచిచ్న ఆజఞ్కు
విరోధముగా అనయ్దేవతలకు, అనగా
సూరుయ్నికైనను చందుర్నికైనను ఆకాశ
నకష్తర్ములలోని దేనికైనను నమసక్రించి
మొర్కుక్ పురుషుడేగాని సీత్ర్యేగాని నీ
దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ
గార్మములలో దేనియందైనను నీ మధయ్
కనబడినపుప్డు 3 అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత
నీవు విని బాగుగా విచారణ చేయవలెను. అది
నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య
ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట
వాసత్వమైనయెడల 4 ఆ చెడడ్కారయ్ము
చేసిన పురుషునిగాని సీత్ర్నిగాని నీ
గార్మముల వెలుపలికి తీసికొని పోయి
రాళల్తో చావగొటట్వలెను. 5 ఇదద్రు
ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన
వానికి మరణశికష్ విధింపవలెను. 6 ఒకక్ సాకిష్
మాటమీద వానికి విధింపకూడదు. 7 వాని చంపుటకు
మొదట సాకుష్లును తరువాత జనులందరును
వానిమీద చేతులు వేయవలెను. అటుల్ నీ
మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను.
8 హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు
వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు నీ
గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి
భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకాని యెడల
9 నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా
ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ యాజకులైన
లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు
నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి
తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 10

యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు
తెలుపు తీరుప్చొపుప్న నీవు జరి గించి వారు
నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న
తీరుప్తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 11

వారు నీకు తేటపరచు భావముచొపుప్నను వారు
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నీతో చెపుప్ తీరుప్చొపుప్నను నీవు
తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి
కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు తిరుగకూడదు. 12

మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ
దేవుడైన యెహోవాకు పరిచరయ్చేయుటకు
నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ
నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని
విననొలల్నియెడల వాడు చావవలెను. అటుల్
చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి
పరిహరింపవలెను. 13 అపుప్డు జనులందరు విని
భయపడి మూరఖ్వరత్నము విడిచి పెటెట్దరు.

14 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్
దేశమున నీవు పర్వేశించి దాని
సావ్ధీనపరచుకొని అందులో నివసించి -- నా
చుటుట్నునన్ సమసత్ జనములవలె నా మీద
రాజును నియమించుకొందుననుకొనినయెడల. నీ
దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచువానిని
అవశయ్ముగా నీమీద రాజుగా
నియమించుకొనవలెను. 15 నీ సహోదరులలోనే
ఒకని నీమీద రాజుగా నియమించుకొనవలెను. నీ
సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద
నియమించుకొనకూడదు. 16 అతడు గురర్ములను
విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; తాను
గురర్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను
జనులను ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు;
ఏలయనగా యెహోవా-- ఇకమీదట మీరు ఈ
తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 17

తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక
సీత్ర్లను వివాహము చేసికొనకూడదు; వెండి
బంగారములను అతడు తనకొరకు బహుగా
విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 18 మరియు అతడు
రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత
లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్
గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్ర్మునకు ఒక
పర్తిని తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 19 అది
అతనియొదద్ ఉండవలెను. తన రాజయ్మందు
తానును తన కుమారులును ఇశార్యేలు మధయ్ను
దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై 20 తాను తన
సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును
విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను
తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు
భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర్
వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను
అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను
బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును
చదువుచుండవలెను.

యాజకులైన లేవీయులకు, అనగా
లేవీగోతీర్యులకందరికి
ఇశార్యేలీయులతో పాలైనను

సావ్సథ్య్మైనను ఉండదు, వారు యెహోవా
హోమదర్వయ్ములను తిందురు; అది వారి హకుక్.
2 వారి సహోదరులతో వారికి సావ్సథ్య్ము
కలుగదు; యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్
ఆయనే వారికి సావ్సథ్య్ము. జనులవలన, అనగా
ఎదుద్గాని గొరెర్గాని మేకగాని బలిగా
అరిప్ంచువారివలన 3 యాజకులు పొందవలసిన
దేదనగా, కుడిజబబ్ను రెండు దవడలను కుకిష్ని
యాజకుని కియయ్వలెను. 4 నీ ధానయ్ములోను
నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ
ఫలములను నీ గొరెర్ల మొదటి బొచుచ్ను
అతనికియయ్వలెను. 5 నితయ్ము యెహోవా
నామమున నిలిచి సేవచేయుటకు నీ
గోతర్ములనిన్టిలోను అతనిని అతని

సంతతివారిని నీ దేవుడైన యెహోవా
ఏరప్రచుకొని యునాన్డు.

6 ఒక లేవీయుడు ఇశార్యేలీయుల దేశమున
తాను విదేశిగా నివసించిన నీ గార్మములలో
ఒకదానినుండి యెహోవా ఏరప్రచుకొను
సథ్లమునకు మికిక్లి మకుక్వతో
వచిచ్నపుప్డు 7 అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని
నిలుచు లేవీయులైన తన గోతర్పువారు
చేయునటుల్ అతడు తన దేవుడైన యెహోవా
నామమున సేవచేయవలెను. 8 అమమ్బడిన తన
పితార్రిజ్తమువలన తనకు వచిచ్నది గాక అతడు
ఇతరులవలె వంతు అనుభవింపవలెను.

9 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్
దేశమున నీవు పర్వేశించిన తరువాత ఆ జనముల
హేయకృతయ్ములను నీవు చేయ
నేరుచ్కొనకూడదు. 10 తన కుమారునైనను తన
కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము
దాటించువానినైనను, శకునముచెపుప్
సోదెగానినైనను, మేఘశకునములనుగాని
సరప్శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను,
చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను,
ఇందర్జాలకునినైనను 11 కరణ్పిశాచి
నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్
విచారణచేయు వానినైనను మీ మధయ్
ఉండనియయ్కూడదు. 12 వీటిని చేయు
పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ
హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన
యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను
వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 13 నీవు నీ దేవుడైన
యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై
యుండవలెను. 14 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు
జనములు మేఘశకునములను చెపుప్వారి మాటను
సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన
యెహోవా నినున్ ఆలాగున చేయనియయ్డు. 15

హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు -- నేను
చావకయుండునటుల్ మళిల్ నా దేవుడైన
యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 16

ఈ గొపప్ అగిన్ నాకు ఇకను కనబడకుండుగాక అని
చెపిప్తివి. ఆ సమయమున నీ దేవుడైన
యెహోవాను నీవు అడిగిన వాటనిన్టిచొపుప్న
నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధయ్ను నావంటి
పర్వకత్ను నీ సహోదరులలో నీకొరకు
పుటిట్ంచును, ఆయన మాట నీవు వినవలెను. 17

మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను. --వారు
చెపిప్న మాట మంచిది; 18 వారి
సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను
వారికొరకు పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా
మాటల నుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది
యావతుత్ను అతడు వారితో చెపుప్ను. 19 అతడు
నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని
దానిగూరిచ్ విచారణచేసెదను. 20 అంతేకాదు, ఏ
పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను
చెపుప్మని తన కాజాఞ్పించనిమాటను నా
నామమున చెపుప్నో, యితరదేవతల నామమున
చెపుప్నో ఆ పర్వకత్యును చావవలెను. 21

మరియు -- ఏదొకమాట యెహోవా
చెపిప్నదికాదని మేమెటుల్
తెలిసికొనగలమని మీరనుకొనినయెడల, 22

పర్వకత్ యెహోవా నామమున చెపిప్నపుప్డు
ఆ మాట జరుగకపోయిన పకష్మునను ఎనన్డును
నెరవేరకపోయిన పకష్మున అది యెహోవా
చెపిప్న మాట కాదు, ఆ పర్వకత్
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అహంకారముచేతనే దాని చెపెప్ను గనుక దానికి
భయపడవదుద్.

నీ దేవుడైన యెహోవా యెవరి
దేశమును నీకిచుచ్చునాన్డో ఆ
జనములను నీ దేవుడైన యెహోవా

నాశనముచేసిన తరువాత నీవు వారి దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొని, వారి పటట్ణములలోను
వారి యిండల్లోను నివసించునపుప్డు 2 నీవు
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో మూడు
పురములను వేరుపరచవలెను. 3 పర్తి నరహంతకుడు
పారిపోవునటుల్గా నీవు తోర్వను
ఏరప్రచుకొని, నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్
నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్
దేశముయొకక్ సరిహదుద్లలోగా ఉనన్
పురములను మూడు భాగములు చేయవలెను. 4

పారిపోయి బర్దుకగల నరహంతకునిగూరిచ్న
పదధ్తి యేదనగా, ఒకడు అంతకుముందు తన
పొరుగువానియందు పగపటట్క 5 పొరబాటున
వాని చంపిన పకష్మున, అనగా ఒకడు చెటుల్
నరుకుటకు తన పొరుగువానితోకూడ అడవికిపోయి
చెటుల్ నరుకుటకు తన చేతితో గొడడ్లిదెబబ్
వేసినపుప్డు, గొడడ్లి పిడి ఊడి వాని పొరుగు
వానికి తగిలి వాడు చనిపోయిన పకష్మున, వాడు
అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు
పగపటట్లేదు గనుక 6 వానికి మరణదండన
విధిలేదు. అయితే హతయ్విషయములో
పర్తిహతయ్చేయువాని మనసుస్ కోపముతో
మండుచుండగా, మారగ్ము దూరమైనందున వాడు
నరహంతకుని తరిమి వాని కలిసికొని వాని
చావగొటట్కయుండునటుల్ ఆ నరహంతకుడు
పారిపోయి ఆ పురములలో ఒకదానియందు జొచిచ్
బర్దుకును. 7 అందుచేతను--మూడు పురములను నీకు
ఏరప్రచుకొనవలెనని నేను
నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 8 మరియు నీ
దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో
పర్మాణముచేసినటుల్ ఆయన నీ సరిహదుద్లను
విశాలపరచి, నీ పితరులకు ఇచెచ్దనని చెపిప్న
సమసత్దేశమును నీకిచిచ్న యెడల నీవు నీ
దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించుచు 9

నితయ్మును ఆయన మారగ్ములలో నడుచుటకు
నేడు నేను నీకాజాఞ్పించిన యీ
ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి నడుచుచు, ఈ మూడు
పురములు గాక మరి మూడు పురములను
ఏరప్రచుకొనవలెను. 10 పార్ణము తీసిన దోషము
నీమీద మోపబడకుండునటుల్ నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ ముగా
ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరోద్షియొకక్
పార్ణము తీయకుండవలెను. 11 ఒకడు తన
పొరుగువానియందు పగపటిట్ వానికొరకు
పొంచియుండి వానిమీదపడి వాడు చచుచ్నటుల్
కొటిట్ 12 ఆ పురములలో ఒకదానిలోకి
పారిపోయినయెడల, వాని ఊరిపెదద్లు
మనుషుయ్లను పంపి అకక్డనుండి వానిని
రపిప్ంచి వాని చంపుటకై హతయ్విషయములో
పర్తిహతయ్చేయువాని చేతికి వాని
నపప్గింపవలెను. 13 వాని కటాకిష్ంపకూడదు;
నీకు మేలుకలుగునటుల్ ఇశార్యేలీయుల
మధయ్నుండి నిరోద్షి పార్ణవిషయమైన
దోషమును పరిహరింపవలెను.

14 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీకు కలుగు
నీ సావ్సథ్య్ములో పూరివ్కులు నియమించిన

నీ పొరుగువాని సరిహదుద్రాతిని నీవు
తీసివేయకూడదు.

15 ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ
అపరాధమునుగూరిచ్యే గాని యే
పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్
సాకష్య్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు
సాకుష్లమాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల
మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును.
16 అనాయ్యపు సాకష్య్ము ఒకనిమీద
చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి నేరము మోపుటకై
అబదధ్మాడినయెడల 17 ఆ వివాదముగల
యిదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని,
అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను
నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 18 ఆ
నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన
తరువాత వాని సాకష్య్ము
అబదధ్సాకష్య్మై తన సహోదరునిమీద వాడు
అబదధ్సాకష్య్ము చెపిప్న సంగతి
వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి
చేయ తలంచినటేల్ వానికి చేయవలెను. 19

అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును
పరిహరించుదురు. 20 మిగిలినవారు విని భయపడి నీ
దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము ఇకను
చేయకుందురు. 21 నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు,
పార్ణమునకు పార్ణము కంటికి కనున్ పంటికి
పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి.

నీవు నీ శతుర్వులతో యుదధ్మునకు
పోయి గురర్ములను రథములను మీకంటె
విసాత్రమైన జనమును చూచునపుప్డు

వారికి భయపడవదుద్; ఐగుపుత్దేశములోనుండి
నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు
తోడైయుండును. 2 అంతేకాదు, మీరు
యుదధ్మునకు సమీపించునపుప్డు యాజకుడు
దగెగ్రకు వచిచ్ పర్జలతో ఈలాగు
చెపప్వలెను 3 -- ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి;
నేడు మీరు మీశతుర్వులతో యుదధ్ము
చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు
జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 4 వణకకుడి, వారి
ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ
శతుర్వులతో యుదధ్ము చేసి మిముమ్ను
రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 5

మరియు నాయకులు జనులతో
చెపప్వలసినదేమనగా, కొర్తత్ యిలుల్
కటుట్కొనినవాడు గృహపర్వేశము కాకమునుపే
యుదధ్ములో చనిపోయినయెడల వేరొకడు
దానిలో పర్వేశించును గనుక అటిట్వాడు తన
యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 6

దార్కష్తోటవేసి యింక దాని పండుల్ తినక
ఒకడు యుదధ్ములో చనిపోయినయెడల వేరొకడు
దాని పండుల్ తినును గనుక అటిట్వాడును తన
యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 7 ఒకడు
సీత్ర్ని పర్ధానముచేసికొని ఆమెను ఇంకను
పరిగర్హింపకమునుపే యుధధ్ములో
చనిపోయినయెడల వేరొకడు ఆమెను
పరిగర్హించును గనుక అటిట్వాడును తన
యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 8 నాయకులు
జనులను చూచి -- యెవడు భయపడి మెతత్ని
గుండెగలవాడగునో వాడు తాను అధైరయ్పడిన
రీతిగా తన సహోదరుల గుండెలు
అధైరయ్పరచకుండునటుల్ తన యింటికి తిరిగి
వెళల్వచుచ్నని చెపప్వలెను. 9 నాయకులు
జనులతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత జనులను
నడిపించుటకు సేనాధిపతులను నియమింపవలెను.
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10 యుధద్ము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి
సమీపించునపుప్డు సమాధానము నిమితత్ము
రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు
ఉతత్ర మిచిచ్ 11 గుమమ్ములను
తెరచినయెడల దానిలోనునన్ జనులందరు నీకు
పనున్ చెలిల్ంచి నీ దాసులగుదురు. 12 అది
మీతో సమా ధానపడక యుదధ్మే మంచిదని
యెంచినయెడల దాని ముటట్డివేయుడి. 13 నీ
దేవుడైన యెహోవా దాని నీ
చేతికపప్గించునపుప్డు దానిలోని
మగవారినందరిని కతిత్వాత హతముచేయవలెను.
14 అయితే సీత్ర్లను చినన్వారిని పశువులను ఆ
పురములో నునన్ది యావతుత్ను దాని
కొలల్సొమమ్ంతటిని నీవు తీసికొనవచుచ్ను;
నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ శతుర్వుల
కొలల్సొముమ్ను నీవు అనుభవించుదువు. 15 ఈ
జనముల పురములు గాక నీకు బహుదూర ముగా ఉండిన
సమసత్ పురములకు మాతర్మే యీలాగున
చేయవలెను. అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా
సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ యీ జనముల
పురములలో ఊపిరిగల దేనిని
బర్దుకనియయ్కూడదు. వీరు, అనగా
హీతీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు
పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు
యెబూసీయులనువారు తమ తమ దేవతల విషయమై
చేసిన సమసత్ హేయకృతయ్ములరీతిగా మీరు
చేసి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా
పాపము చేయుటకు వారు మీకు నేరప్కుండునటుల్
నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కాజాఞ్పించిన
పర్కారముగా వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను.

19 నీవు ఒక పురమును లోపరచుకొనుటకు
దానిమీద యుదధ్ము చేయుచు అనేక దినములు
ముటట్డివేయునపుప్డు, దాని చెటుల్
గొడడ్లిచేత పాడుచేయకూడదు; వాటి పండుల్
తినవచుచ్నుగాని వాటిని నరికివేయకూడదు; నీవు
వాటిని ముటట్డించుటకు పొలములోని చెటుల్
నరులా? అటిట్ చెటల్ను నీవు కొటట్కూడదు.
20 ఏ చెటుల్ తినతగిన ఫలములనిచుచ్నవి కావని
నీవెరుగుదువో వాటిని పాడుచేసి నరికి, నీతో
యుదధ్ముచేయు పురము పడువరకు వాటితో
దానికి ఎదురుగా ముటట్డిదిబబ్ కటట్
వచుచ్ను.

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్
దేశములో ఒకడు చంపబడి పొలములో
పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని

చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండిన
పకష్మున 2 నీ పెదద్లును నీ
నాయ్యాధిపతులును వచిచ్ చంపబడినవాని
చుటుట్నునన్ పురముల దూరము కొలిపింపవలెను.
3 ఏ ఊరు ఆ శవమునకు సమీపముగా ఉండునో ఆ ఊరి
పెదద్లు ఏ పనికిని పెటట్బడక కాడి యీడవ్ని
పెయయ్ను తీసికొని 4 దునన్బడకయు
వితత్బడకయునునన్ యేటి లోయలోకి ఆ
పెయయ్ను తోలుకొనిపోయి అకక్డ, అనగా ఆ
లోయలో ఆ పెయయ్మెడను
విరుగతియయ్వలెను. 5 అపుప్డు యాజకులైన
లేవీయులు దగెగ్రకు రావలెను. యెహోవాను
సేవించి యెహోవా నామమున దీవించుటకు ఆయన
వారిని ఏరప్రచుకొనెను గనుక వారి
నోటిమాటచేత పర్తి వివాదమును
దెబబ్విషయమైన పర్తి వాయ్జెయ్మును
విమరిశ్ంపబడవలెను. 6 అపుప్డు ఆ శవమునకు
సమీపమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లందరు ఆ

యేటిలోయలో మెడ విరుగతీయబడిన ఆ
పెయయ్పైని తమ చేతులు కడుగుకొని 7 మా
చేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా
కనున్లు ఇది చూడలేదు. 8 యెహోవా, నీవు
విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్;
నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద
నిరోద్షియొకక్ పార్ణము తీసిన దోషమును
మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు
పార్ణముతీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము కలుగును. 9 అటుల్ నీవు
యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనది
చేయునపుప్డు నీ మధయ్నుండి
నిరోద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన
దోషమును పరిహరించెదవు.

10 నీవు నీ శతుర్వులతో యుదధ్ముచేయ
బోవునపుప్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ చేతికి
వారిని అపప్గించిన తరువాత 11 వారిని
చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో
రూపవతియైనదాని చూచి ఆమెను మోహించి
ఆమెను పెండిల్చేసికొన మనసస్యి 12 నీ
యింట ఆమెను చేరుచ్కొనిన తరువాత ఆమె
తలకౌష్రము చేయించుకొని 13 గోళల్ను
తీయించుకొని తన చెరబటట్లు తీసివేసి నీ
యింట నివసించి యొక నెలదినములు తన
తండుర్లనుగూరిచ్ పర్లాపనచేయుటకు నీవు
ఆమెకు సెలవియయ్వలెను. తరువాత నీవు
ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను
పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను; ఆమె నీకు
భారయ్యగును. 14 నీవు ఆమెవలన సంతుషిట్
నొందనియెడల ఆమె మనసుస్వచిచ్న చోటికి
ఆమెను సాగనంపవలెనే గాని ఆమెను
ఎంతమాతర్మును వెండికి అమమ్కూడదు; నీవు
ఆమెను అవమానపరచితివి గనుక ఆమెను దాసివలె
చూడకూడదు.

15 పేర్మింపబడునదొకతెయు
దేవ్షింపబడునదొకతెయు ఇదద్రు భారయ్లు
ఒక పురుషునికి కలిగియుండి,
పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు
వానివలన బిడడ్లు కని 16 జేయ్షఠ్కుమారుడు
దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్
తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు
దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన
జేయ్షుఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని
కుమారుని జేయ్షుఠ్నిగా చేయకూడదు. 17

దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన
ఆసిత్ అంతటిలో రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్
వానినే జేయ్షుఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని
బలపార్రం భము గనుక జేయ్షఠ్తావ్ధికారము
వీనిదే.

18 ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి
తండిర్మాట గాని తలిల్మాటగాని వినకయుండి,
వారు అతని శికిష్ం చిన తరువాతయును అతడు
వారికి విధేయుడు కాకపోయినయెడల 19 అతని
తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి
గవినియొదద్ కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు
అతని తీసికొనివచిచ్ 20 --మా కుమారుడైన వీడు
మొండివాడై తిరుగ బడియునాన్డు; మా మాట
వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని
ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 21 అపుప్డు
ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని
చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ
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మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు.

22 మరణశికష్కు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా
అతని చంపి మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల
23 అతని శవము రాతిర్ వేళ ఆ మార్నుమీద
నిలువకూడదు. వేర్లాడదీయబడినవాడు దేవునికి
శాపగర్సుత్డు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా
సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ దేశమును
నీవు అపవితర్పరచకుండునటుల్ అగతయ్ముగా ఆ
దినమున వానిని పాతిపెటట్వలెను.

నీ సహోదరుని యెదుద్గాని
గొరెర్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట
చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్

కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ
సహోదరునియొదద్కు మళిల్ంపవలెను. 2 నీ
సహోదరుడు నీ దగెగ్ర లేకపోయినయెడలను,
నీవు అతని నెరుగకపోయినయెడలను దానిని నీ
యింటికి తోలుకొనిపోవలెను. నీ సహోదరుడు
దాని వెదకుచువచుచ్వరకు అది నీ
యొదద్నుండవలెను, అపుప్డు అతనికి దాని
మరల అపప్గింపవలెను. 3 అతని గాడిదెను
గూరిచ్యు వసత్ర్మును గూరిచ్యు నీవు
ఆలాగుననే చేయవలెను. నీ సహోదరుడు
పోగొటుట్కొనినది ఏదైనను నీకు
దొరకినయెడల అతడు పోగొటుట్కొనిన
దానినిగూరిచ్ ఆలాగుననే చేయవలెను; నీవు
దాని చూచి చూడనటుట్గా ఉండకూడదు. 4 నీ
సహోదరుని గాడిదెగాని యెదుద్గాని
తోర్వలో పడియుండుట నీవు చూచినయెడల
వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక వాటిని
లేవనెతుత్టకు అగతయ్ముగా సహాయము
చేయవలెను.

5 సీత్ర్ పురుషవేషము వేసికొనకూడదు;
పురుషుడు సీత్ర్ వేషము ధరింపకూడదు; ఆలాగు
చేయువారందరు నీ దేవుడైన యెహోవాకు
హేయులు.

6 గుడల్యినను పిలల్లైననుగల పకిష్గూడు
చెటుట్మీదనే గాని నేలమీదనేగాని
తోర్వలోనేగాని నీకు కనబడిన యెడల తలిల్ ఆ
పిలల్లనైనను ఆ గుడల్నైనను పొదిగియునన్
యెడల పిలల్లతోకూడ తలిల్ని తీసికొనక నీకు
మేలు కలుగునటుల్ను 7 నీవు
దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ను
అగతయ్ముగా తలిల్ని విడిచి పిలల్లనే
తీసికొనవచుచ్ను.

8 కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు
దానిమీదనుండి యెవ డైనను పడుటవలన నీ
యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ
యింటి పైకపుప్కు చుటుట్ పిటట్గోడ
కటిట్ంపవలెను. 9 నీవు వితుత్ వితత్నముల
పైరును నీ దార్కష్తోట వచుచ్బడియు
పర్తిషిట్తములు కాకుండునటుల్ నీ
దార్కష్తోటలో వివిధమైనవాటిని
వితత్కూడదు.

10 ఎదుద్ను గాడిదను జతచేసి భూమిని
దునన్కూడదు. 11 ఉనిన్యు జనుపనారయు కలిపి
నేసిన బటట్ను వేసికొనకూడదు.

12 నీవు కపుప్కొను నీ బటట్ నాలుగు చెంగులకు
అలిల్కలను చేసికొనవలెను.

13 ఒకడు సీత్ర్ని పెండిల్చేసికొని ఆమెను
కూడిన తరువాత ఆమెను ఒలల్క ఆమెమీద అవమాన
కిర్యలు మోపి 14 ఆమె చెడడ్దని
పర్చురపరచి--ఈ సీత్ర్ని నేను పరిగర్హించి

యీమె దగెగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఈమెయందు
కనాయ్తవ్ము నాకు కనబడలేదని
చెపిప్నయెడల 15 ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లు
దావ్రమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లయొదద్కు ఆ
చినన్దాని కనాయ్తవ్లకష్ణములను తీసికొని
రావలెను. 16 అపుప్డు ఆ చినన్దాని తండిర్--
నా కుమారెత్ను ఈ మనుషుయ్నికి
పెండిల్చేయగా 17 ఇదిగో ఇతడీమెనొలల్క--నీ
కుమారెత్యందు కనాయ్తవ్ము నాకు
కనబడలేదనియు అవమానకిర్యలు చేసినదనియు
ఆమెమీద నింద మోపెను; అయితే నా కుమారెత్
కనాయ్తవ్మునకు గురుతులివే అని పెదద్లతో
చెపిప్ పటట్ణపు పెదద్లయెదుట ఆ బటట్ను
పరచవలెను. 18 అపుప్డు ఆ ఊరి పెదద్లు ఆ
మనుషుయ్ని పటుట్కొని శికిష్ంచి నూరు వెండి
రూకలు అపరాధముగా వానియొదద్ తీసికొని 19

ఆ చినన్దాని తండిర్కియయ్వలెను. ఏలయనగా
అతడు ఇశార్యేలీయురాలైన కనయ్కను
అవమానపరచియునాన్డు. అపుప్డామె అతనికి
భారయ్యై యుండును; అతడు తాను బర్దుకు
దినములనిన్టను ఆమెను విడువకూడదు. 20

అయితే ఆ మాట నిజమైనయెడల, అనగా ఆ
చినన్దానియందు కనయ్కా లకష్ణములు
కనబడనిపకష్మందు 21 వారు ఆమె తండిర్
యింటియొదద్కు ఆ చినన్దాని తీసికొని
రావలెను. అపుప్డు ఆమె ఊరివారు ఆమెను
రాళల్తో చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఆమె
తన తండిర్యింట వయ్భిచరించి
ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్ము చేసెను.
అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీ మధయ్నుండి మీరు
పరిహరించుదురు.

22 ఒకడు మగనాలితో శయనించుచుండగా కనబడిన
యెడల వారిదద్రు, అనగా ఆ సీత్ర్తో
శయనించిన పురు షుడును ఆ సీత్ర్యును
చంపబడవలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును
ఇశార్యేలులోనుండి పరిహరించుదురు.

23 కనయ్కయైన చినన్ది పర్ధానము
చేయబడిన తరువాత ఒకడు ఊరిలో ఆమెను
కలిసికొని ఆమెతో శయనించినయెడల 24 ఆ ఊరి
గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్,
ఆ చినన్ది ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున
ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను
అవమానపరచినందున ఆ మనుషుయ్ని, రాళల్తో
చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును
మీలోనుండి పరిహరించుదురు.

25 ఒకడు పర్ధానముచేయబడిన చినన్దానిని
పొలములో కలిసికొనినపుఫ్డు ఆ మనుషుయ్డు
ఆమెను బలిమిని పటిట్ ఆమెతో
శయనించినయెడల ఆమెతో శయనించిన
మనుషుయ్డు మాతర్మే చావవలెను. 26 ఆ
చినన్దాని నేమియు చేయకూడదు, ఆ చినన్దాని
యందు మరణపాతర్మైన పాపములేదు. ఒకడు తన
పొరుగువానిమీదికి లేచి పార్ణహాని
చేసినటేట్ యిది జరిగినది. 27 అతడు ఆమెను
పొలములో కలిసికొనగా పర్ధానము చేయబడిన
ఆ చినన్ది కేకలువేసినను ఆమెకు రకష్కుడు
లేకపోయెను. 28 ఒకడు పర్ధానము చేయబడని
కనయ్కయైన చినన్దానిని కలిసికొని ఆమెను
పటుట్కొని ఆమెతో శయనింపగా వారు కనబడిన
యెడల 29 ఆమెతో శయనించినవాడు ఆ
చినన్దాని తండిర్కి ఏబది వెండి రూకలిచిచ్
ఆమెను పెండిల్చేసి కొనవలెను. అతడు ఆమెను
ఆవమానపరచెను గనుక అతడు తాను బర్దుకు
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దినములనిన్టను ఆమెను విడిచి పెటట్కూడదు.
30 ఎవడును తన తండిర్భారయ్ను

పరిగర్హింపకూడదు, తన తండిర్ విపప్తగిన
కోకను విపప్కూడదు.

గాయమునొందిన వృషణములు
గలవాడేగాని మరామ్ంగము
కోయబడినవాడేగాని యెహోవా

సమాజములో చేరకూడదు. కుండుడు యెహోవా
సమాజములో చేరకూడదు. 2 వానికి పదియవ
తరమువాడైనను యెహోవా సమాజములో
చేరకూడదు.

3 అమోమ్నీయుడేగాని మోయాబీయుడేగాని
యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. వారిలో
పదియవ తరమువారైనను ఎనన్డును యెహోవా
సమాజములో చేరకూడదు. 4 ఏలయనగా మీరు
ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు
అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను
ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు
బహుమానమునిచిచ్ నదుల యరాములోని
పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు
కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 5 అయితే నీ
దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట
విననొలల్కుండెను. నీ దేవుడైన యెహోవా
నినున్ పేర్మిం చెను గనుక నీ దేవుడైన
యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును
ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 6 నీ దినములనిన్ట
ఎనన్ డును వారి కేష్మమునైనను మేలునైనను
విచారింపకూడదు.

7 ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని
దేవ్షింపకూడదు. ఐగుపుత్దేశములో నీవు
పరదేశివై యుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను
దేవ్షింపకూడదు. 8 వారికి పుటిట్న పిలల్లలో
మూడవ తరమువారు యెహోవా సమాజములో
చేరవచుచ్ను. 9 నీ సేన శతుర్వులతో
యుదధ్మునకు బయలుదేరునపుప్డు ఏ
దుషాక్రయ్మును చేయకుండ జాగర్తత్
పడవలెను.

10 రాతిర్ జరిగినదానివలన మైలపడినవాడు
మీలో ఉండినయెడల వాడు పాలెము వెలుపలికి
వెళిల్పోవలెను. 11 అతడు పాలెములో
చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు నీళల్తో
సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన
తరువాత పాలెములో చేరవచుచ్ను. 12 పాలెము
వెలపట నీకు ఒక చోటు ఉండవలెను, ఆ
బహిరూభ్మికి నీవు వెళల్వలెను. 13 మరియు నీ
ఆయుధములుగాక గసిక యొకటి నీ యొదద్
ఉండవలెను. నీవు బహిరూభ్మికి వెళుల్నపుప్డు
దానితో తర్వివ్ వెనుకకు తిరిగి నీ మలమును
కపిప్వేయవలెను. 14 నీ దేవుడైన యెహోవా
నినున్ విడిపించుటకును నీ శతుర్వులను నీకు
అపప్గించుటకును నీ పాలెములో
సంచరించుచుండును గనుక ఆయన నీలో
అసహయ్మైన దేనినైనను చూచి నినున్
విడువకుండునటుల్ నీ పాలెము పరిశుదథ్ముగా
ఉండవలెను.

15 తన యజమానునియొదద్నుండి
తపిప్ంచుకొని నీయొదద్కు వచిచ్న దాసుని
వాని యజమానునికి అపప్గింపకూడదు. 16 అతడు
తన యిషట్పర్కారము నీ గార్మములలో
ఒకదానియందు తాను ఏరప్రచుకొనిన చోట మీతో
కలిసి మీ మధయ్ నివసింపవలెను; నీవు వాని
బాధింపకూడదు.

17 ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు
వేశయ్గా ఉండకూడదు. ఇశార్యేలు
కుమారులలో ఎవడును పురుష గామిగా ఉండకూడదు.
18 పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని
మొర్కుక్బడిగా నీ దేవుడైన యెహోవా
యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ
దేవు డైన యెహోవాకు హేయములు.

19 నీవు వెండినేగాని
ఆహారదర్వయ్మునేగాని, వడిడ్కి వేయబడు
దేనిని నీ సహోదరులకు వడిడ్కియయ్కూడదు. 20

అనుయ్నికి వడిడ్కి బదులు
ఇయయ్వచుచ్నుగాని నీవు
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ చేరబోవుచునన్
దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు
పర్యతన్ములనిన్టి విషయములోను నినున్
ఆశీరవ్దించునటుల్ నీ సహోదరులకు వడిడ్కి
బదులు ఇయయ్కూడదు.

21 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు
మొర్కుక్కొనిన తరువాత ఆ మొర్కుక్బడిని
చెలిల్ంచుటకు తడవుచేయకూడదు. నీ దేవుడైన
యెహోవా తపప్క నీవలన దాని
రాబటుట్కొనును, అది నీకు పాపమగును. 22 నీవు
మొర్కుక్కొననియెడల నీయందు ఆ
పాపముండదు. 23 నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన
మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ దేవుడైన
యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు
నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము
నరిప్ంపవలెను.

24 నీవు నీ పొరుగువాని దార్కష్తోటకు
వచుచ్నపుప్డు నీ యిషట్పర్కారము నీకు
చాలినంతవరకు దార్కష్పండుల్ తినవచుచ్ను
గాని నీ పాతర్లో వాటిని వేసికొనకూడదు. 25 నీ
పొరుగువాని పంటచేనికి వచుచ్నపుప్డు నీ
చేతితో వెనున్లు తుర్ంచుకొనవచుచ్ను గాని
నీ పొరుగువాని పంటచేనిమీద కొడవలి
వేయకూడదు.

ఒకడు సీత్ర్ని పరిగర్హించి ఆమెను
పెండిల్చేసి కొనిన తరువాత
ఆమెయందు మానభంగసూచన ఏదో ఒకటి

అతనికి కనబడినందున ఆమెమీద అతనికి ఇషట్ము
తపిప్నయెడల, అతడు ఆమెకు పరితాయ్గ
పతర్ము వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన
యింటనుండి ఆమెను పంపివేయవలెను. 2 ఆమె
అతని యింటనుండి వెళిల్నతరువాత ఆమె
వేరొక పురుషుని పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 3

ఆ రెండవ పురుషుడు ఆమెను ఒలల్క ఆమెకు
పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి ఆమె
చేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను
పంపివేసినయెడల నేమి, ఆమెను
పెండిల్చేసికొనిన పిమమ్ట ఆ రెండవ
పురుషుడు చనిపోయినయెడల నేమి 4 ఆమెను
పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను
పెండిల్చేసికొనుటకై ఆమెను మరల
పరిగర్హింపకూడదు. ఏలయనగా ఆమె తనున్
అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా
సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా
ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు పాపము
కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు.

5 ఒకడు కొర్తత్గా ఒకదానిని
పెండిల్చేసికొని సేనలో చేరిపోకూడదు.
అతనిపైన యే వాయ్పారభారమును మోపకూడదు.
ఏడాదివరకు తీరికగా అతడు తన యింట ఉండి తాను

దివ్తీయోపదేశకాండమ 22:30

160



25

పరిగర్హించిన భారయ్ను
సంతోషపెటట్వలెను.

6 తిరగటినైనను తిరగటిమీద దిమమ్నైనను
తాకటుట్ పటట్కూడదు. అది ఒకని
జీవనాధారమును తాకటుట్ పటిట్నటేల్.

7 ఒకడు ఇశార్యేలు కుమారులైన తన
సహోదరులలో నొకని దొంగిలుట
కనుగొనబడినయెడల అతడు వానిని తన దాసునిగా
చేసికొనినను అమిమ్నను ఆ దొంగ చావవలెను.
ఆలాగు చేసినయెడల ఆ చెడుతనమును మీ
మధయ్నుండి పరిహరించుదురు.

8 కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు
మీకు బోధించు సమసత్మును చేయుటకు బహు
జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను
వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు
జాగర్తత్గానుండుడి. 9 మీరు ఐగుపుత్లోనుండి
వచిచ్నపుప్డు తోర్వలో నీ దేవుడైన
యెహోవా మిరాయ్మునకు చేసినదానిని
జాఞ్పకముంచుకొనుడి.

10 నీ పొరుగువానికి ఏదైనను నీవు
ఎరువిచిచ్నయెడల అతనియొదద్ తాకటుట్
వసుత్వు తీసికొనుటకు అతని యింటికి
వెళల్కూడదు 11 నీవు బయట నిలువవలెను. నీవు
ఎరువిచిచ్నవాడు బయటనునన్ నీయొదద్కు ఆ
తాకటుట్ వసుత్వును తెచిచ్యిచుచ్ను. 12 ఆ
మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని
తాకటుట్ను ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు
తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్
దీవించునటుల్ సూరుయ్డు అసత్మించునపుప్డు
నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి
మరల అపప్గింపవలెను. 13 అది నీ దేవుడైన
యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతి యగును.

14 నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ
గార్మములలోనునన్ పరదేశులలోనేమి
దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు.
ఏనాటికూలి ఆనాడియయ్వలెను. 15 సూరుయ్డు
అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు
బీదవాడు గనుక దానిమీద
ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్
యెహోవాకు మొరర్పెటుట్ నేమో అది నీకు
పాపమగును.

16 కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు
మరణశికష్ విధింపకూడదు, తండుర్ల
దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశికష్
విధింపకూడదు. ఎవనిపాపము నిమితత్మువాడే
మరణశికష్ నొందును.

17 పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని
నాయ్యము తపిప్ తీరుప్తీరచ్కూడదు.
విధవరాలి వసత్ర్మును తాకటుట్గా
తీసికొనకూడదు. 18 నీవు ఐగుపుత్లో
దాసుడవైయుండగా నీ దేవుడైన యెహోవా
నినున్ అకక్డనుండి విమోచించెనని జాఞ్పకము
చేసికొనవలెను. అందుచేత ఈ కారయ్ము
చేయవలెనని నీ కాజాఞ్పించుచునాన్ను.

19 నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు
పొలములో ఒక పన మరచిపోయినయెడల అది
తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగి పోకూడదు. నీ
దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు
పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్
అది పరదేశులకును తండిర్ లేనివారికిని
విధవరాండర్కును ఉండవలెను.

20 నీ ఒలీవపండల్ను ఏరునపుప్డు నీ
వెనుకనునన్ పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; అవి

పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని
విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 21 నీ
దార్కష్పండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ
వెనుకనునన్ పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; అది
పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని
విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 22 నీవు
ఐగుపుత్దేశమందు దాసుడవై యుంటివని
జాఞ్పకముచేసికొనుము. అందుచేత ఈ
కారయ్ము చేయవలెనని
నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను.

మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి
నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు
నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి

నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని
దోషియనియు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 2 ఆ దోషి
శికష్కు పాతుర్డుగా కనబడినయెడల
నాయ్యాధిపతి వాని పండుకొనబెటిట్ వాని
నేరముకొలది దెబబ్లు లెకక్పెటిట్
తనయెదుట వాని కొటిట్ంపవలెను. 3 నలువది
దెబబ్లు కొటిట్ంపవచుచ్ను అంతకు
మించకూడదు. వీటికంటే విసాత్రమైన దెబబ్లు
కొటిట్ంచినయెడల నీ సహోదరుడు నీ దృషిట్కి
నీచుడుగా కనబడునేమో.

4 నూరెచ్డియెదుద్ మూతికి చికక్ము
వేయకూడదు.

5 సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో
ఒకడు సంతానములేక చనిపోయినయెడల
చనిపోయిన వాని భారయ్ అనుయ్ని
పెండిల్చేసికొనకూడదు; ఆమె దేవరుడు
ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను
పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా
ఆమెయెడల భరత్ ధరమ్ము జరపవలెను. 6

చనిపోయిన సహోదరుని పేరు
ఇశార్యేలీయులలోనుండి
తుడిచివేయబడకుండునటుల్ ఆమె కను
జేయ్షఠ్కుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి
వారసుడుగా ఉండవలెను. 7 అతడు తన సహోదరుని
భారయ్ను పరిగర్హింప నొలల్నియెడల వాని
సహోదరుని భారయ్ పటట్ణపుగవినికి, అనగా
పెదద్లయొదద్కు, పోయి -- నా పెనిమిటి
సహోదరుడు ఇశార్యేలీయులలో తన
సహోదరునికి పేరు సాథ్పింపనని చెపిప్
దేవరధరమ్ము చేయనొలల్డని
తెలుపుకొనవలెను. 8 అపుప్డు అతని యూరి
పెదద్లు అతని పిలిపించి అతనితో మాటలాడిన
తరువాత అతడు నిలువబడి -- ఆమెను
పరిగర్హించుటకు నా కిషట్ము లేదనినయెడల
అతని సహోదరుని భారయ్ 9 ఆ పెదద్లు
చూచుచుండగా, అతని దాపుకు పోయి అతని
కాలినుండి చెపుప్ ఊడదీసి అతని ముఖము నెదుట
ఉమిమ్వేసి--తన సహోదరుని యిలుల్ నిలుపని
మనుషుయ్నికి ఈలాగు చేయబడునని
చెపప్వలెను. 10 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో
చెపుప్ ఊడదీయబడిన వాని యిలల్ని వానికి
పేరు పెటట్బడును.

11 మనుషుయ్లు ఒకనితో నొకడు
పోటాల్డుచుండగా వారిలో ఒకని భారయ్ వాని
కొటుట్చునన్వాని చేతిలోనుండి తన
పెనిమిటిని విడిపించుటకు వచిచ్
చెయియ్చాచి వానిమానము
పటుట్కొనినయెడల ఆమె చేతిని
ఛేదింపవలెను. 12 నీ కనున్ కటాకిష్ంపకూడదు.
13 హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరువేరు తూనికె
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రాళుల్ నీ సంచిలో నుంచుకొనకూడదు. 14

హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూములు నీ
యింట ఉంచుకొనకూడదు. 15 నీ దేవు డైన
యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు
దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని
నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు
ఉంచుకొనవలెను. తకుక్వదికాని నాయ్యమైన
తూము నీకు ఉండవలెను. 16 ఆలాగు చేయని
పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు
పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు
హేయుడు.

17 మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా
మారగ్మున అమాలేకీయులు నీకు చేసినదానిని
జాఞ్పకము చేసికొనుము. అతడు దేవునికి
భయపడక మారగ్మున నీ కెదురుగా వచిచ్ 18 నీవు
పర్యాసవడి అలసియునన్పుప్డు నీవారిలో నీ
వెనుక నునన్ బలహీనులనందరిని హతముచేసెను.
19 కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ
దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ ముగా
నీకిచుచ్చునన్ దేశములో చుటుట్పటల్నునన్
నీ సమసత్ శతుర్వులను లేకుండచేసి, నీ
దేవుడైన యెహోవా నీకు విశార్ంతి దయచేసిన
తరువాత ఆకాశము కిర్ంద నుండి అమాలేకీయుల
పేరు తుడిచివేయవలెను. ఇది మరచిపోవదుద్.

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్
దేశమునకు నీవు వచిచ్ దాని

సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో
నివసించుచునన్పుప్డు 2 నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ భూమిలోనుండి
నీవు కూరుచ్కొను భూఫలములనిన్టిలోను
పర్థమ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ
దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును
ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ 3 ఆ
దినములలోనుండు యాజకునియొదద్కు పోయి--
యెహోవా మన పితరుల కిచెచ్దనని పర్మాణము
చేసిన దేశమునకు నేను వచిచ్యునన్ సంగతి
నేడు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని
ఒపుప్కొనుచునాన్నని అతనితో చెపప్వలెను. 4

యాజకుడు ఆ గంపను నీ చేతిలోనుండి తీసికొని నీ
దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠమునెదుట ఉంచగా 5

నీవు--నా తండిర్ నశించుచునన్
అరామీదేశసుథ్డు; అతడు ఐగుపుత్కు వెళెల్ను.
కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై,
గొపప్దియు బలమైనదియు
విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 6

ఐగుపీత్యులు మనలను హింసపెటిట్ మనలను
బాధపరచి మనమీద కఠిన దాసయ్ము మోపగా 7

మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు
మొరర్పెటిట్నపుప్డు యెహోవా మన
మొరర్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు
కలిగిన హింసను చూచెను. 8 అపుప్డు యెహోవా
హసత్బలమువలనను చాపిన బాహువువలనను మహా
భయమువలనను సూచకకిర్యలవలనను
మహతాక్రయ్ములవలనను ఐగుపుత్లోనుండి
మనలను రపిప్ంచి 9 యీ సథ్లమునకు మనలను
చేరిచ్, పాలు తేనెలు పర్వహించు
దేశమైయునన్ యీ దేశమును మనకిచెచ్ను. 10

కాబటిట్ యెహోవా, నీవే నాకిచిచ్న
భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను నేను
తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవు డైన యెహోవా
సనిన్ధిని చెపిప్ 11 నీ దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని దాని పెటిట్, నీ దేవుడైన

యెహోవా సనిన్ధిని నమసాక్రముచేసి, నీకును
నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా
దయచేసిన మేలంతటి విషయము నీవును
లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును
సంతోషింపవలెను.

12 పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా
మూడవ సంవతస్రమున నీ వచుచ్బడిలో పదియవ
వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును
పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని
విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ
గార్మములలో తిని తృపిత్పొందినతరువాత 13

నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని--నీవు
నాకాజాఞ్పించిన నీ ఆజఞ్లనిన్టిచొపుప్న
నా యింటనుండి పర్తిషిట్తమైనదానిని
తీసివేసి, లేవీయులకును పరదేశులకును
తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును
నేనిచిచ్ యునాన్ను. నీ ఆజఞ్లలో దేనిని
నేను మీరలేదు, దేనిని మరచిపోలేదు. 14 నేను
అశుచిగా నుండగా దానిలో కొంచెమైనను
తినలేదు, అపవితుర్డనై యుండగా దానిలో
దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి
విషయమై దానిలో ఏదియు నేనియయ్లేదు, నా
దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నా
కాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము
జరిపియునాన్ను. 15 నీ పరిశుదాధ్లయమగు
ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన
ఇశార్యేలీయులను--పాలు తేనెలు పర్వహించు
దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము
చేసినటుల్ మాకిచిచ్యునన్ దేశమును
ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.

16 ఈ కటట్డలను విధులను గైకొనుమని నీ
దేవుడైన యెహోవా
నీకాజాఞ్పించియునాన్డు గనుక నీవు నీ
పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను
వాటి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. 17

యెహోవాయే నీకు దేవుడై యునాన్డనియు,
నీవు ఆయన మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన
కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను
అనుసరించి, ఆయన మాట విందుననియు నేడు
ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 18 మరియు
యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవే తనకు
సవ్కీయ జనమైయుండి తన ఆజఞ్లనిన్టిని
గైకొందువనియు, 19 తాను సృజించిన సమసత్
జనములకంటె నీకు కీరిత్ ఘనత సౌందరయ్ములు
కలుగునటుల్ నినున్ హెచిచ్ం చుదునని ఆయన
సెలవిచిచ్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహో
వాకు పర్తిషిఠ్త జనమై యుందువనియు
యెహోవా ఈ దినమున పర్కటించెను.

మోషేయు ఇశార్యేలీయుల
పెదద్లును పర్జలతో ఇటల్నిరి--
నేడు నేను మీకు విధించుచునన్

ధరమ్మును మీరాచరింపవలెను. 2 మీ దేవుడైన
యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశమున
పర్వేశించుటకు మీరు యొరాద్ను దాటు
దినమున మీరు పెదద్రాళల్ను నిలువబెటిట్
వాటిమీద సునన్ము పూసి 3 నీ పితరుల దేవుడైన
యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు నీ
దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పాలు
తేనెలు పర్వహించు దేశమున పర్వేశించుటకు
నీవు ఏరు దాటినతరువాత ఈ ధరమ్
శాసత్ర్వాకయ్ములనిన్టిని వాటిమీద
వార్యవలెను. 4 మీరు ఈ యొరాద్ను దాటిన
తరువాత నేను నేడు మీ కాజాఞ్పించినటుట్ ఈ
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రాళల్ను ఏబాలు కొండమీద నిలువబెటిట్
వాటిమీద సునన్ము పూయవలెను. 5 అకక్డ నీ
దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును
కటట్వలెను. ఆ బలిపీఠమును రాళల్తో
కటట్వలెను; వాటిమీద ఇనుపపనిముటుట్
పడకూడదు. 6 చెకక్ని రాళల్తో నీ దేవుడైన
యెహోవాకు బలిపీఠమును కటిట్ దానిమీద నీ
దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలుల
నరిప్ంపవలెను. 7 మరియు నీవు
సమాధానబలులనరిప్ంచి అకక్డ భోజనముచేసి నీ
దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని
సంతోషింపవలెను. 8 ఈ విధికి సంబంధించిన
వాకయ్ములనిన్టిని ఆ రాళల్మీద బహు
విరళముగా వార్యవలెను.

9 మరియు మోషేయు యాజకులైన లేవీయులును
ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నిరి --
ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఊరకొని
ఆలకించుడి. 10 నేడు మీరు మీ దేవుడైన
యెహోవాకు సవ్జనమైతిరి గనుక మీ దేవుడైన
యెహోవా మాట విని, నేడు నేను నీకు
ఆజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను
గైకొనవలెను.

11 ఆ దినమందే మోషే పర్జలకు
ఆజాఞ్పించినదేమనగా -- మీరు యొరాద్ను
దాటినతరువాత షిమోయ్ను లేవి యూదా
ఇశాశ్ఖారు యోసేపు 12 బెనాయ్మీను
గోతర్ములవారు పర్జలనుగూరిచ్
దీవెనవచనములను పలుకుటకై గెరిజీము కొండమీద
నిలువవలెను. 13 రూబేను గాదు ఆషేరు జెబూలూను
దాను నఫాత్లి గోతర్ములవారు శాపవచనములను
పలుకుటకై ఏబాలు కొండమీద నిలువవలెను. 14

అపుప్డు లేవీయులు -- యెహోవాకు హేయముగా
శిలిప్చేతులతో 15 మలిచిన విగర్హమునేగాని
పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున నుంచువాడు
శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్
ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గాఆమేన్
అనవలెను.

16 -- తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను
నిరల్కష్య్ము చేయువాడు శాపగర్సుత్డని
చెపప్గా పర్జలందరు-- ఆమేన్ అనవలెను.

17 --తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని
తీసివేయువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా
పర్జలందరు--ఆమేన్ అనవలెను.

18 --గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు
శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు--
ఆమేన్ అనవలెను.

19 -- పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని
విధవరాలికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్
తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా
పర్జలందరు--ఆమేన్ అనవలెను. 20 --తన తండిర్
భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను
విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని
చెపప్గా పర్జలందరు--ఆమేన్ అనవలెను.

21 ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు
శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు--
ఆమేన్ అనవలెను. 22 --తన సహోదరితో, అనగా
తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన
తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు
శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు--
ఆమేన్ అనవలెను.

23 --తన అతత్తో శయనించువాడు
శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు--
ఆమేన్ అనవలెను.

24 --చాటున తన పొరుగువాని కొటుట్వాడు
శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా పర్జలందరు--
ఆమేన్ అనవలెను.

25 --నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు
లంచము పుచుచ్కొనువాడు శాపగర్సుత్డని
చెపప్గా పర్జలందరు--ఆమేన్ అనవలెను.

26 --ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను
గైకొనక పోవుటవలన వాటిని సిథ్రపరచనివాడు
శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు--
ఆమేన్ అనవలెను.

నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట
శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు
ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన

ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి
నడుచుకొనినయెడల నీ దేవు డైన యెహోవా
భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్
హెచిచ్ంచును. 2 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా
మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు నీమీదికి
వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 3 నీవు
పటట్ణములో దీవింపబడుదువు; పొలములో
దీవింపబడుదువు; 4 నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ
పశువుల మందలు నీ దుకిక్ టెదుద్లు నీ గొరెర్
మేకల మందలును దీవింపబడును; 5 నీ గంపయు పిండి
పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 6 నీవు
లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు;
వెలుపలికి వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 7

నీమీద పడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట
హతమగునటుల్ చేయును; వారొక తోర్వను
నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ
యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 8 నీ కొటల్లోను
నీవు చేయు పర్యతన్ము లనిన్టి లోను నీకు
దీవెనకలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును.
నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్
దేశములో ఆయన నినున్ ఆశీరవ్దించును. 9 నీవు
నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ల ననుసరించి
ఆయన మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల
యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్
ఆయన తనకు పర్తిషిట్తజనముగా నినున్
సాథ్పించును. 10 భూపర్జలందరు యెహోవా
నామమున నీవు పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు
భయపడుదురు. 11 మరియు యెహోవా
నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన
దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ
పశువుల విషయములోను నీ నేలపంట విషయములోను
నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 12

యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని
కాలమందు కురిపించుటకును నీవు చేయు
కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను
తన మంచి ధననిధిని తెరచును. నీవు అనేకజనములకు
అపిప్చెచ్దవుకాని అపుప్చేయవు 13 నేడు
నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో
దేనివిషయములోను కుడికిగాని యెడమకుగాని
తొలగి 14 అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు
వాటిని పూజింపకయు నునన్యెడల, నీవు
అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను
నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన యెహోవా
ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి
గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా
నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు
పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా
ఉండవు.

15 నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన
సమసత్మైన ఆజఞ్లను కటట్డలను నీవు
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అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన
యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల ఈ
శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 16

పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో
నీవు శపింపబడుదువు; 17 నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ
తొటిట్యు శపింపబడును; 18 నీ గరభ్ఫలము నీ
భూమి పంట నీ ఆవులు నీ గొరెర్ మేకలమందలు
శపింపబడును; 19 నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు
శపింపబడుదువు; వెలుపలికి వెళుల్నపుప్డును
శపింపబడుదువు. 20 నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ
దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము చేయబడి
వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయ బూనుకొను
కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా
శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీమీదికి
తెపిప్ంచును. 21 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు
దేశములో నుండకుండ నినున్
కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్
వెంటాడును. 22 యెహోవా కష్యరోగముచేతను
జవ్రముచేతను మంటచేతను మహాతాపముచేతను
ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను
నినున్ కొటుట్ను; నీవు నశించువరకు అవి నినున్
తరుమును. 23 నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె
ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల యినుమువలె
ఉండును. 24 యెహోవా నీ దేశపు వరష్ మును
ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; నీవు నశించువరకు
అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 25

యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్
ఓడించును. ఒకక్మారగ్మున వారి యెదుటికి
బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి
యెదుటనుండి పారిపోయి,
భూరాజయ్ములనిన్టిలోకి కొనిపోబడుదువు.
26 నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును
భూజంతువులకును ఆహారమగును; వాటిని
బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 27 యెహోవా
ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను
కుషుట్చేతను గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును;
నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 28

వెరిర్తనముచేతను గుడిడ్తనముచేతను హృదయ
విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్
బాధించును. 29 అపుప్డు గుడిడ్వాడు చీకటిలో
తడువులాడురీతిగా నీవు మధాయ్హన్మందు
తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను
వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి
నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్
తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 30 సీత్ర్ని
పర్ధానము చేసికొందువుగాని వేరొకడు ఆమెను
కూడును. ఇలుల్ కటుట్దువుగాని దానిలో
నివసింపవు. దార్కష్తోట నాటుదువుగాని దాని
పండుల్ తినవు. 31 నీ యెదుద్ నీ
కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని మాంసము
నీవు తినవు. నీ గాడిదె నీ యెదుటనుండి
బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీ యొదద్కు
మరల తేబడదు. నీ గొరెర్ మేకలు నీ శతుర్వులకు
ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును
ఉండడు. 32 నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును
అనయ్జనమునకు ఇయయ్బడుదురు. వారి
నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్చూచిచూచి
కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత నేమియు
కాకపోవును. 33 నీ వెరుగని జనము నీ పొలము
పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు తినివేయును.
నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము
పొందుదువు. 34 నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని
చూచుటవలన నీకు వెరిర్యెతుత్ను. 35

యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ
నడినెతిత్వరకు మోకాళల్మీదను తొడలమీదను
కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్
బాధించును. 36 యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద
నియమించుకొను నీ రాజును, నీవేగాని నీ
పితరులేగాని యెరుగని జనమున కపప్గించును.
అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను రాతిదేవతలను
పూజించెదవు 37 యెహోవా నినున్
చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు
సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 38

విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోకి
తీసికొనిపోయి కొంచెమే యింటికి
తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలు దాని
తినివేయును. 39 దార్కష్తోటలను నీవు నాటి
బాగుచేయుదువుగాని ఆ దార్కష్లరసమును
తార్గవు, దార్కష్పండల్ను సమకూరుచ్కొనవు;
ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 40

ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో
నుండును గాని తైలముతో తల నంటుకొనవు; నీ
ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 41 కుమారులను
కుమారెత్లను కందువుగాని వారు నీయొదద్
నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 42 మిడతల
దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను
ఆకర్మించుకొనును. 43 నీ మధయ్నునన్ పరదేశి
నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి
తగిగ్పోదువు. 44 అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని
నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. అతడు
తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 45 నీవు
నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు
నీమీదికి వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్
పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన ఆజఞ్లను
ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్
నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 46 మరియు అవి
చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ సంతానముమీదను
సూచనగాను విసమ్య కారణముగాను ఉండును. 47

నీకు సరవ్సమృదిధ్కలిగియుండియు నీవు
సంతోషముతోను హృదయానందముతోను నీ
దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 48

గనుక ఆకలి దపుప్లతోను వసత్ర్హీనతతోను
అనిన్ లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి
రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు
నినున్ నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి
యుంచుదురు. 49 యెహోవా దూరమైయునన్
భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, అనగా నీకు రాని
భాష కలిగిన జనమును, 50 కూర్రముఖము కలిగి
వృదుధ్లను యౌనసుథ్లను కటాకిష్ంపని
జనమును గదద్ యెగిరి వచుచ్నటుల్ నీమీదికి
రపిప్ం చును. 51 నినున్ నశింపజేయువరకు నీ
పశువులను నీ పొలముల ఫలములను వారు తినివేతురు
నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని
దార్కాష్రసమునేగాని తైలమునేగాని పశువుల
మందలనేగాని గొరెర్ మేకల మందలనేగాని నీకు
నిలువనియయ్రు. 52 మరియు నీవు ఆశర్యించిన
ఉనన్త పార్కారములుగల నీ కోటలు పడువరకు నీ
దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను
వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ
గార్మములనిన్టిలోను నినున్
ముటట్డివేయుదురు. 53 అపుప్డు
ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్
ఇబబ్ందిలోను నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ
దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ
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కుమారులయొకక్యు నీ కుమారెత్లయొకక్యు
మాంసమును తిందువు. 54 మీలో బహు మృదువైన
సవ్భావమును అతి సుకుమారమునుగల మను షుయ్ని
కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి
భారయ్యెడలను తాను చంపక విడుచు తన కడమ
పిలల్లయెడలను చెడడ్దైనందున 55 అతడు
తాను తిను తన పిలల్ల మాంసములో
కొంచెమైనను వారిలో నెవనికిని పెటట్డు;
ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ
గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను
ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను
వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 56 నీ
గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్
ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను
ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును
అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి
సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప
తెగింపని సీత్ర్ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు
మావిని తాను కనబోవు పిలల్లను తాను
రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి
పెనిమిటియెడలనైనను తన
కుమారునియెడలనైనను తన
కుమారెత్యెడలనైనను కటాకష్ము
చూపకపోవును. 58 నీవు జాగర్తత్పడి యీ
గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర్
వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ
దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన
నామమునకు భయపడని యెడల 59 యెహోవా
నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను
కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్
తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును. 60

నీవు భయపడిన ఐగుపుత్
కష్యవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి
తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 61

మరియు నీవు నశించువరకు ఈ
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథములో వార్యబడని
పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు
కలుగజేయును. 62 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా
మాట వినలేదు గనుక ఆకాశనకష్తర్ములవలె
విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై
కొదిద్మందే మిగిలి యుందురు. 63 కాబటిట్
మీకు మేలుచేయుచు మిముమ్ను
విసత్రింపజేయుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా
మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్
మిముమ్ నశింపజేయుటకును మిముమ్
సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక
నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్
దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 64

దేశముయొకక్ యీ కొనమొదలు కొని ఆ
కొనవరకును సమసత్జనములలోనికి యెహోవా
నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ
పితరులైనను ఎరుగని కొయయ్వియు
రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 65

ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి
విశార్ంతి కలుగదు. అకక్డ యెహోవా
హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు
మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 66 నీకు
ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగి యుండును. 67

నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము
నీకు దకుక్నను నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ
హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్
చూచువాటిచేతను ఉదయమున -- అయోయ్
యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు,

సాయంకాలమున-- అయోయ్ యెపుప్డు
ఉదయమగునా అనియు అనుకొందువు. 68 మరియు
నీవు మరి ఎపుప్డును దీని చూడకూడదని నేను
నీతో చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా
ఐగుపుత్కు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును.
అకక్డ మీరు దాసులగాను దాసీలగాను నీ
శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్
జూపుకొనువారుందురుగాని మిముమ్ను
కొనువాడొకడైన నుండడు.

యెహోవా హోరేబులో
ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన
గాక ఆయన మోయాబుదేశములో

వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన
నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే.

2 మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి
వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా మీ
కనున్లయెదుట ఐగుపుత్ దేశమున ఫరోకును
అతని సేవకులందరికిని అతని సమసత్ జనమనకును
చేసినదంతయు, అనగా 3 ఆ గొపప్ శోధనలను
సూచకకిర్యలను మహతాక్రయ్ములను మీరు
కనున్లార చూచితిరి. 4 అయినను గర్హించు
హృదయమును చూచు కనున్లను విను చెవులను
యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 5

నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు
తెలిసికొనునటుల్ నలువది సంవతస్రములు నేను
మిముమ్ను అరణయ్ములో నడిపించితిని. మీ
బటట్లు మీ ఒంటిమీద పాతగిలిపోలేదు; మీ
చెపుప్లు మీ కాళల్ను పాతగిలిపోలేదు. 6 మీరు
రొటెట్ తినలేదు, దార్కాష్రసమేగాని
మదయ్మేగాని తార్గలేదని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 7 మీరు ఈ చోటికి
చేరినపుప్డు హెషోబ్ను రాజైన సీహోనును
బాషాను రాజైన ఓగును యుదధ్మునకు మనమీదికి
రాగా 8 మనము వారిని హతముచేసి వారి దేశ
మును సావ్ధీనపరచుకొని రూబేనీయులకును
గాదీయులకును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారికిని
దాని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివిు. 9

కాబటిట్ మీరు చేయునదంతయు చకక్గా
జరుగునటుల్ ఈ నిబంధన వాకయ్ములను
అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 10 నీ దేవుడైన
యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ
పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో
పర్మాణముచేసిన పర్కారముగాను, నేడు నినున్
తనకు సవ్జనముగా నియమించుకొని తానే నీకు
దేవుడైయుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా
నేడు నీకు నియమించుచునన్ నీ దేవుడైన
యెహోవా నిబంధనలోను ఆయన పర్మాణము
చేసినదానిలోను నీవు పాలుపొందుటకై
ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడు, అనగా మీలో
ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ
పెదద్లేమి, మీ నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి,
మీ భారయ్లేమి, నీ పాలెములోనునన్
పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు
మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును
మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని నిలిచియునాన్రు. 14 నేను మీతో
మాతర్ముకాదు, ఇకక్డ మనతో కూడను ఉండి,
నేడు మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని
నిలుచుచునన్వారితోను 15 ఇకక్డ నేడు
మనతోకూడ నుండనివారితోను ఈ నిబంధనను
పర్మాణమును చేయుచునాన్ను. 16 మనము
ఐగుపుత్దేశమందు ఎటుల్ నివసించితిమో, మీరు
దాటి వచిచ్న జనముల మధయ్నుండి మనమెటుల్
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దాటి వచిచ్తిమో మీరెరుగుదురు. 17 వారి
హేయకిర్యలను, కరర్తోను రాతితోను
వెండితోను బంగారముతోను చేయబడిన వారి
విగర్హములను మీరు చూచితిరి గదా. 18 ఆ జనముల
దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన
యెహోవాయొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల
పురుషుడేగాని సీత్ర్యేగాని కుటుంబమేగాని
గోతర్మేగాని నేడు మీలో ఉండకుండునటుల్ను,
మరణకరమైన దుషక్ృతయ్మునకు అటిట్
మూలమైనది మీలో ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ
నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 19 (అటిట్
పనులను చేయు) వాడు ఈ శాపవాకయ్ములను
వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్
తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా
హృదయకాఠినయ్మున నడుచుచుండినను నాకు
కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము
నొందెదనని అనుకొనును. 20 అయితే యెహోవా
వాని కష్మింపనొలల్డు; అటిట్వాడు
మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా
కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద
పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన
శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా
అతని పేరు ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ
తుడిచివేయును. 21 ఈ
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథములో వార్యబడిన
నిబంధన శాపములనిన్టినిబటిట్ వానికి కీడు
కలుగజేయుటకై యెహోవా ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును.
22 కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ
సంతతివారును దూరదేశమునుండి వచుచ్
పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ
దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా
దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 23

వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత
నశింపజేసిన సొదొమ గొమొరార్ అదామ్
సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకము
చేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, వితత్బడకయు
దానిలో ఏదియు పుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు
మొలవకయు ఉండుట చూచి 24 -- యెహోవా దేని
బటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ
మహా కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని
చెపుప్కొందురు. 25 మరియు వారు --వారి పితరుల
దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ దేశములోనుండి
వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన
నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 26 తామెరుగని
అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని
దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్ రించిరి 27

గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన
శాపములనిన్టిని యీ దేశముమీదికి
తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము
రవులుకొనెను. 28 యెహోవా తన
కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ
దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి,
నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్
పరదేశము పాలుచేసెను. 29 రహసయ్ములు మన
దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే మనము
ఈ ధరమ్శాసత్ర్ వాకయ్ములనిన్టి
ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి
యెలల్పుప్డు మనవియు మన సంతతివారివియు
నగునని చెపుప్దురు.

నేను నీకు వినిపించిన యీ
సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు
శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ

దేవుడైన యెహోవా నినున్
వెళల్గొటిట్ంచిన 2 సమసత్ జనముల
మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ
దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరిగి, నేడు నేను నీ
కాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ
పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను
ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల
3 నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను
తిరిగి రపిప్ంచును. ఆయన మిముమ్ను కరుణించి,
నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోకి
మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో వారిలోనుండి
తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 4

మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు
వెళళ్గొటట్బడినను అకక్డనుండి నీ దేవుడైన
యెహోవా మిముమ్ను సమకూరిచ్ అకక్డనుండి
రపిప్ం చును. 5 నీ పితరులకు సావ్ధీనపరచిన
దేశమున నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్
చేరుచ్ను, నీవు దాని సావ్ధీనపరచుకొందువు;
ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నినున్
విసత్రింపజేయును. 6 మరియు నీవు
బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ
పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన యెహో వాను
పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు
లోబడుటకు నీ హృదయమునకును నీ సంతతివారి
హృదయమునకును సునన్తి పుటిట్ంచును. 7

అపుప్డు నినున్ హింసిం చిన నీ
శతుర్వులమీదికిని నినున్
దేవ్షించినవారిమీదికిని నీ దేవుడైన
యెహోవా ఆ సమసత్ శాపములను తెపిప్ంచును.
8 నీవు తిరిగి వచిచ్ యెహోవా మాట విని, నేను
నేడు నీ కాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని
గైకొనుచుందువు. 9 మరియు నీ దేవుడైన
యెహోవా నీ చేతిపనులనిన్టి విషయములోను,
నీ గరభ్ఫలవిషయములోను, నీ పశువుల
విషయములోను, నీ భూమి పంట విషయములోను నీకు
మేలగునటుల్ నినున్ వరిధ్లల్జేయును. ఈ
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమందు వార్యబడిన
ఆయన ఆజఞ్లను కటట్డలను నీవు గైకొని, నీ
దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నీ
పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ
దేవుడైన యెహోవా వైపు మళుల్నపుప్డు
యెహోవా నీ పితరులయందు ఆనందించినటుల్
నీకు మేలు చేయుటకు నీయందును ఆనందించి
నీవైపు మళుల్ను.

11 నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ ధరమ్మును
గర్హించుట నీకు కఠినమైనది కాదు, దూరమైనది
కాదు. 12 మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు
ఆకాశమునకు ఎకిక్పోయి మనయొదద్కు దాని
తెచుచ్ను? అని నీవనుకొనుటకు అది ఆకాశమందు
ఉండునది కాదు; 13 మనము దాని విని
గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి
మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని
నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి
మించునదికాదు. 14 నీవు దాని ననుసరించుటకు ఆ
మాట నీకు బహు సమీపముగానునన్ది; నీ
హృదయమున నీ నోటనునన్ది.

15 చూడుము; నేడు నేను జీవమును మేలును
మరణమును కీడును నీ యెదుట ఉంచియునాన్ను.
16 నీవు బర్దికి విసత్రించునటుల్గా నీ
దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన
మారగ్ములందు నడుచుకొని ఆయన ఆజఞ్లను
కటట్డలను విధులను ఆచరించుమని నేడు నేను
నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. అటుల్
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చేసినపకష్మున నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు
పర్వేశించు దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా
నినున్ ఆశీరవ్దించును. 17 అయితే నీ హృదయము
తిరిగి పోయి, నీవు విననొలల్క
యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు
నమసక్రించి పూజించిన యెడల 18 మీరు
నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు,
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్ నును
దాటబోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు
ఉండరనియు నేడు నేను నీకు
తెలియజెపుప్చునాన్ను. 19 నేడు జీవమును
మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను నీ
యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీ మీద
సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 20 నీ పితరులైన
అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన
పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు
నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ
పార్ణమునకును నీ దీరాఘ్యుషుష్కును
మూలమై యునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ
సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు
మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి
ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను
హతుత్కొనునటుల్ను జీవమును కోరుకొనుడి.

మోషే ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ
మాటలు చెపుప్ట చాలించి వారితో
మరల ఇటల్నెను-- నేడు నేను నూట

ఇరువది యేండల్వాడనై యునాన్ను. 2 ఇకమీదట
నేను మీ మధయ్నుండను, యెహోవా ఈ
యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను.
3 నీ దేవు డైన యెహోవా నీకు ముందుగా
దాటిపోయి ఆ జనములను నీ యెదుట నుండకుండ
నశింపజేయును, నీవు వారి దేశ మును
సావ్ధీనపరచుకొందువు. యెహోవా
సెలవిచిచ్యునన్టుల్ యెహోషువ నీ
ముందుగా దాటిపోవును. 4 యెహోవా
నశింపజేసిన అమోరీయుల రాజులైన సీహోనుకును
ఓగుకును వారి దేశమునకును ఏమి చేసెనో ఆ
పర్కారముగానే యీ జనములకును చేయును. 5

నేను మీ కాజాఞ్పించిన దానినంతటినిబటిట్
మీరు వారికి చేయునటుల్ యెహోవా నీ చేతికి
వారిని అపప్గించును. నిబబ్రము గలిగి
ధైరయ్ముగా నుండుడి 6 భయపడకుడి, వారిని
చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచుచ్వాడు నీ
దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు
నినెన్డ బాయడు. 7 మరియు మోషే
యెహోషువను పిలిచి -- నీవు నిబబ్రము గలిగి
ధైరయ్ముగా నుండుము. యెహోవా ఈ పర్జల
కిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన
దేశమునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని
వారికి సావ్ధీనపరచవలెను. 8 నీ ముందర
నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు
తోడైయుండును, ఆయన నినున్ విడువడు నినున్
ఎడబాయడు. భయపడకుము విసమ్యమొందకుమని
ఇశార్యేలీయు లందరియెదుట అతనితో
చెపెప్ను.

9 మోషే ఈ ధరమ్శాసత్ర్మును వార్సి
యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు
యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల
పెదద్లందరికిని దాని నపప్గించి 10 వారితో
ఇటల్నెను-- పర్తి యేడవ సంవతస్రాంతమున,
అనగా నియమింపబడిన గడువు సంవతస్రమున 11 నీ
దేవు డైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమందు
ఇశార్యేలీయులందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడి

పరణ్శాలల పండుగను ఆచరించునపుప్డు
ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట ఈ
ధరమ్శాసత్ర్మును పర్కటించి వారికి
వినిపింపవలెను. 12 మీ దేవు డైన యెహోవాకు
భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర్
వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి
నడుచుకొనునటుల్ పురుషులేమి సీత్ర్లేమి
పిలల్లేమి నీ పురములలోనునన్ పరదేశులేమి
వాటిని విని నేరుచ్కొనుటకై అందరిని
పోగుచేయవలెను. 13 ఆలాగు నేరుచ్కొనిన
పకష్మున దాని నెరుగని వారి సంతతి వారు దాని
విని, మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు
యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశమున మీరు
బర్దుకు దినములనిన్యు మీ దేవుడైన
యెహోవాకు భయపడుట నేరుచ్కొందురు.

14 మరియు యెహోవా-- చూడుము; నీ
మరణదినములు సమీపించెను; నీవు యెహోషువను
పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్
పర్తయ్కష్పు గుడారములో నిలువుడని
మోషేతో సెలవియయ్గా, 15 మోషేయు
యెహోషువయు వెళిల్ పర్తయ్కష్పు
గుడారములో నిలిచిరి. అచచ్ట యెహోవా
మేఘసత్ంభములో పర్తయ్కష్మాయెను; ఆ
మేఘసత్ంభము ఆ గుడారపు దావ్రముపైని
నిలువగా 16 యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను
-- ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో
పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి,
యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో
ఆ జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల
దేవతలవెంట వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను
వారితో చేసిన నిబంధనను మీరుదురు. 17 కావున
నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులు కొనును.
నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు
కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు
ఆపదలు వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు,
మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా
యీ కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 18

వారు అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి చేసిన
కీడంతటినిబటిట్ ఆ దినమున నేను
నిశచ్యముగా వారికి విరోధినగుదును. 19

కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి
ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న
ఇశార్యేలీయులమీద నాకు
సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని
వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. 20 నేను వారి
పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, పాలు
తేనెలు పర్వహించు దేశమున వారిని
పర్వేశపెటిట్న తరువాత, వారు తిని తార్గి
తృపిత్పొంది కొర్వివ్నవారై
అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి వాటిని పూజించి
ననున్ తృణీకరించి నా నిబంధనను మీరుదురు. 21

విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన
తరువాత ఈ కీరత్న వారియెదుట
సాకిష్గానుండి సాకష్య్ము పలుకును. అది
మరువబడక వారి సంతతి వారినోట నుండును. నేను
పర్మాణముచేసిన దేశమున వారిని
పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు
ఆలోచన నేనెరుగుదును. 22 కాబటిట్ మోషే ఆ
దినమందే యీ కీరత్న వార్సి
ఇశార్యేలీయులకు నేరెప్ను. 23 మరియు
యెహోవా నూను కుమారుడైన యెహోషువకు
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను -- నీవు నిబబ్రము గలిగి
ధైరయ్ముగా నుండుము; నేను
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పర్మాణపూరవ్కముగా వారికిచిచ్న దేశమునకు
ఇశార్యేలీయులను నీవు తోడుకొని పోవలెను,
నేను నీకు తోడైయుందును.

24 ఈ ధరమ్శాసత్ర్వాకయ్ములు మోషే
గర్ంథమందు సాంతముగా వార్యుట ముగించిన
తరువాత 25 మోషే యెహోవా నిబంధన
మందసమును మోయు లేవీయులను చూచి
ఆజాఞ్పించినదేమనగా -- మీరు ఈ
ధరమ్శాసత్ర్ గర్ంథమును తీసికొని మీ
దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసపు పర్కక్న
ఉంచుడి. 26 అది అకక్డ నీమీద
సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 27 నీ
తిరుగుబాటును నీ మూరఖ్తవ్మును
నేనెరుగుదును. నేడు నేను ఇంక సజీవుడనై మీతో
ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద
తిరుగుబాటుచేసితిరి. 28 నేను చనిపోయిన
తరువాత మరి నిశచ్యముగా తిరుగుబాటు
చేయుదురుకదా మీ గోతర్ముల పెదద్లనందరిని
మీ నాయకులను నాయొదద్కు పోగుచేయుడి.
ఆకాశమును భూమిని వారిమీద సాకుష్లుగా
పెటిట్ నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో
చెపెప్దను. 29 ఏలయనగా నేను మరణమైన
తరువాత మీరు బొతిత్గా చెడిపోయి నేను
మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు,
ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు
పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు
కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము
పుటిట్ంచునటుల్గా ఆయన దృషిట్కి
కీడైనదాని చేయుదురు. 30 అపుప్డు మోషే
ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్
వినికిడిలో ఈ కీరత్న మాటలు సాంతముగా
పలికెను.

ఆకాశమండలమా, చెవినొగుగ్ము; నేను
మాటలాడుదును
భూమండలమా, నా నోటిమాట వినుము.

2 నా ఉపదేశము వానవలె కురియును
నా వాకయ్ము మంచువలెను
లేతగడిడ్మీద పడు చినుకులవలెను
పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును.
3 నేను యెహోవా నామమును పర్కటించెదను
మన దేవుని మహాతమ్య్మును కొనియాడుడి.
4 ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు;
ఆయన కారయ్ము సంపూరణ్ము
ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు
ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు.
ఆయన నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు.
5 వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన
పుతుర్లుకారు;
వారు కళంకులు

మూరఖ్తగల వకర్వంశము.
6 బుదిధ్లేని అవివేకజనమా, ఇటుల్
యెహోవాకు పర్తికారము చేయుదురా?
ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?
ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను.
7 పూరవ్దినములను జాఞ్పకము చేసికొనుము
తరతరముల సంవతస్రములను తలంచుకొనుము
నీ తండిర్ని అడుగుము, అతడు నీకు తెలుపును;
నీ పెదద్లను అడుగుము, వారు నీతో చెపుప్దురు.
8 మహోనన్తుడు జనములకు వారి
సావ్సథ్య్ములను
విభాగించినపుప్డు

నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు
ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు

సరిహదుద్లను నియమించెను.
9 యెహోవా జనమే ఆయన వంతు
యాకోబే ఆయన సావ్సథ్య్భాగము.
10 అరణయ్పర్దేశములోను
భీకరధవ్నిగల పాడైన యెడారిలోను
వాని కనుగొని ఆవరించి పరామరిశ్ంచి తన
కనుపాపనువలె వాని కాపాడెను.

11 పకిష్రాజు తన గూడు రేపి తన పిలల్లపైని
అలాల్డుచు
రెకక్లు చాపుకొని వాటిని పటుట్కొని తన
రెకక్ల
మీద వాటిని మోయునటుల్

యెహోవా వాని నడిపించెను.
12 యెహోవా మాతర్ము వాని నడిపించెను
అనుయ్లయొకక్ దేవుళల్లో ఏ దేవుడును
ఆయనతో
కూడ ఉండలేదు.

13 భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని
నెకిక్ంచెను

పొలముల పంట వానికి తినిపించెను
కొండబండనుండి తేనెను
చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను
అతనికి జురిర్చెను.

14 ఆవు మజిజ్గను గొరెర్మేకల పచిచ్పాలను
గొరెర్పిలల్ల కొర్వువ్ను బాషాను
పొటేట్ళల్ను మేకలను
గోధుమల మెరికెల సారమును (నీకిచెచ్ను.)
నీవు తార్గిన మదయ్ము దార్కష్లరసము.
15 యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు
జాడించెను
నీవు కొర్వివ్ బలిసి మందుడవైతివి.
వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను
తన రకష్ణ శైలమును తృణీకరించెను.
16 వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము
పుటిట్ం చిరి
హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి
17 వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు
తామెరుగని దేవతలకు
కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు
తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి.
18 నినున్ పుటిట్ంచిన ఆశర్యదురగ్మును
విసరిజ్ంచితివి.
నినున్ కనిన దేవుని మరచితివి.
19 యెహోవా దానిని చూచెను.
తన కూమారులమీదను కుమారెత్లమీదను
కోర్ధపడెను
వారిని అసహియ్ంచుకొనెను.
20 ఆయన ఇటల్నుకొనెను--
నేను వారికి విముఖుడనై వారి కడపటిసిథ్తి
యేమగునో చూచెదను

వారు మూరఖ్చితత్ముగలవారు విశావ్సములేని
పిలల్లు.
21 వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము
పుటిట్ం చిరి

తమ వయ్రథ్పర్వరత్నవలన నాకు కోపము
పుటిట్ంచిరి
కాబటిట్ జనముకానివారివలన వారికి రోషము
పుటిట్ంతును

అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును.
22 నా కోపాగిన్ రగులుకొనును
పాతాళాగాధమువరకు అది దహించును
అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను
పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.
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23 వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను
వారిమీద నా బాణములనిన్టిని వేసెదను.
24 వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు
మంటచేతను కూర్రమైన హతయ్చేతను హరించి
పోవు దురు

బురదలో పార్కు పాముల విషమును
మృగముల కోరలను వారిమీదికి రపిప్ంచెదను.
25 బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును
యౌనులను కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన
తలవెండుర్ కలుగలవారిని నశింపజేయును.

26 వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను
వారి పేరు మనుషుయ్లలో
లేకుండచేసెదననుకొందును
వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో
--ఇదంతయు యెహోవా చేసినదికాదు
మా బలముచేత వారిని గెలిచితివిు అని
వారనుకొందురేమో

విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు.
28 వారు ఆలోచనలేని జనము
వారిలో వివేచనలేదు.
29 వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి
తమ
కడవరిసిథ్తి యోచించుట మేలు.
30 తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని
అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా వారిని
అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్
వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్
పదివేలమందిని పారదోలుదురు? 31 వారి
ఆశర్యదురగ్ము మన
ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు.
32 వారి దార్కాష్వలిల్ వెరిర్
దార్కాష్వలిల్
అది గొమొరార్ పొలములలో పుటిట్నది.
వారి దార్కష్పండుల్ వెరిర్
దార్కష్పండుల్
వాటి గెలలు చేదైనవి.
33 వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల
విషము
నాగుపాముల కూర్రవిషము.
34 వారి కాలు జారుకాలమున
--పర్తికారమును పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే;
వారి ఆపదిద్నము సమీపించును
వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను.
36 వారి కాధారము లేకపోవును.
నిరబ్ంధింపబడినవాడును సవ్తంతుర్డును
లేకపోవును
ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా?
నా నిధులలో ముదిర్ంపబడి యుండలేదా?
యెహోవా చూచును
తన సేవకులనుగూరిచ్ సంతాపపడును.
నిజముగా తన పర్జలకు తీరుప్చేయును.
38 ఆయన--వారి నైవేదయ్ముల కొర్వువ్ను
తిని వారి
పానీయారప్ణమైన దార్కాష్రసమును
తార్గిన
వారి దేవత లేమైరి?
వారు ఆశర్యించిన దురగ్ములే
లేచి మీకు సహాయము చేయవచుచ్ను
వారు మీకు శరణము కానియుయ్డి అని చెపుప్ను.
39 ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను
నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు
మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే

గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే
నా చేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు
40 నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి
నా చేత నాయ్యమును పటుట్కొనినయెడల
నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను
ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను
రకత్ముచేత నా బాణములను మతిత్లల్
చేసెదను.
42 చంపబడినవారి రకత్మును
చెరపటట్బడినవారి
రకత్మును

శతుర్వులలో వీరుల తలలను
నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును
నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా
శాశవ్త
జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.

43 జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ
ఆనందించుడి.
హతులైన తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన
పర్తిదండన
చేయును

తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును
తన దేశము నిమితత్మును తన
పర్జలనిమితత్మును
పార్యశిచ్తత్ము చేయును.
44 మోషేయు నూను కుమారుడైన

యెహోషువయు ఈ కీరత్న మాటలనిన్యు
పర్జలకు వినిపించిరి. 45 మరియు మోషే యీ
మాటలనిన్యు ఇశార్యేలీయులందరితో
చెపిప్ చాలించి 46 మరల వారితో ఇటల్నెను--
మీతో సాకష్య్ముగా నేడు నేను పలికిన
మాటలనిన్టిని మీ మన సుస్లలో
పెటుట్కొని, మీ సంతతి వారు ఈ
ధరమ్శాసత్ర్వాకయ్ములనిన్టిని
అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని
వారికాజాఞ్పింపవలెను. 47 ఇది మీకు
నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే.
మరియు మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు
యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో
దీనినిబటిట్ మీరు దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు.

48 ఆ దినమున యెహోవా మోషేతో
ఇటల్నెను-- యెరికో యెదుటనునన్
మోయాబుదేశమందలి అబారీమను ఈ పరవ్తము,
అనగా నెబోకొండ యెకిక్ నేను
ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా
ఇచుచ్చునన్ కనానుదేశమును చూచి 50 నీ
సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండమీద
మృతిబొంది తన సవ్జనుల యొదద్కు
చేరినటుల్ నీవు ఎకక్బోవుచునన్ కొండమీద
మృతిబొంది నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరుదువు.
51 ఏలయనగా మీరు సీను అరణయ్ములో కాదేషు
మెరీబా నీళల్యొదద్ ఇశార్యేలీయుల
మధయ్ను ననున్ పరిశుదధ్పరచక
ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నామీద తిరుగుబాటు
చేసితిరి. 52 ఎదురుగా ఆ దేశమును చూచెదవు
కాని నేను ఇశార్యేలీయుల కిచుచ్చునన్ ఆ
దేశమున నీవు పర్వేశింపవు.

దైవజనుడైన మోషే
మృతినొందకమునుపు అతడు
ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము

ఇది; అతడిటల్నెను--
2 యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను
శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను
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ఆయన పారాను కొండనుండి పర్కాశించెను
వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి
ఆయన
వచెచ్ను

ఆయన కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు
మెరియు
చుండెను.

3 ఆయన జనములను పేర్మించును
ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ వశమున నుందురు
వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు
నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.
4 మోషే మనకు ధరమ్శాసత్ర్మును విధించెను
అది యాకోబు సమాజ సావ్సథ్య్ము.
5 జనులలో ముఖుయ్లును ఇశార్యేలు
గోతర్ములును
కూడగా

అతడు యెషూరూనులో రాజు ఆయెను.
6 రూబేను బర్దికి చావక యుండునుగాక
అతనివారు లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు.
7 యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను--
యెహోవా, యూదా మనవి విని, అతని పర్జల
యొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము.

యూదా బాహుబలము విసత్రించును
అతని శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి
సహాయుడవై యుందువు.

8 లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను--
నీ తుమిమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి కలవు
మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి
మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి.
9 అతడు-- నేను వానినెరుగనని తన
తండిర్నిగూరిచ్యు
తన తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను

తన సహోదరులను లకష్య్పెటట్లేదు
తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు
వారు నీ వాకయ్మును బటిట్ నీ నిబంధనను
గైకొనిరి.
10 వారు యాకోబుకు నీ విధులను
ఇశార్యేలుకు నీ ధరమ్శాసత్ర్మును
నేరుప్దురు
నీ సనిన్ధిని ధూపమును
నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు.
11 యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము
అతడు చేయు కారయ్మును అంగీకరించుమీ
అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును
లేవకుండునటుల్
వారి నడుములను విరుగగొటుట్ము.
12 బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను--
బెనాయ్మీను యెహోవాకు పిర్యుడు
ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును
దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును
ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును
13 యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను--
ఆకాశ పరమారథ్ములవలన మంచువలన
కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన
14 సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని
శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన

చందుర్డు పుటిట్ంచు
శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన
15 పురాతన పరవ్తముల
శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన
నితయ్పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన
16 సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన
శేర్షఠ్పదారథ్ ములవలన

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును
పొదలోనుండినవాని కటాకష్ము యోసేపు తల
మీదికి వచుచ్ను

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడి
నెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.

17 అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి
ఘనత
కలదు.

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు
వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను
తోర్సివేయును

ఎఫార్యిముయొకక్ ఆయుతములును మనషేష్
సహసర్ములును ఆలాగున నుందురు.

18 జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను--
జెబూలూనూ, నీవు బయలు వెళుల్ సథ్లమందు
సంతోషించుము

ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.
19 వారు జనములను కొండకు పిలిచిరి
అకక్డ నీతి బలుల నరిప్ంతురు
వారు సముదర్ముల సమృదిధ్ని
ఇసుకలో దాచబడిన రహసయ్దర్వయ్ములను
పీలుచ్దురు. 20 గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను--
గాదును విశాలపరచువాడు సుత్తింపబడును
అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును
బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును.

21 అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను
అకక్డ నాయకుని భాగము కాపాడబడెను.
అతడు జనములోని ముఖుయ్లతో కూడ వచెచ్ను
యెహోవా తీరిచ్న నాయ్యమును జరిపెను
ఇశార్యేలీయులయొదద్ యెహోవా విధులను
ఆచ రించెను.
22 దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను--
దాను సింహపుపిలల్
అది బాషానునుండి దుమికి దాటును.

23 నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను--
కటాకష్ముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి,
యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి,
పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను

సావ్ధీనపరచుకొనుము.
24 ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను--
ఆషేరు తన సహోదరులకంటె ఎకుక్వగా
ఆశీరవ్ దింపబడును.

అతడు తన సహోదరులకంటె కటాకష్ము నొందును
తన పాదములను తైలములో ముంచుకొనును.
25 నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై
యుండును.

నీవు బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి1
కలుగును.
26 యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు
ఆయన నీకు సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై
వచుచ్ను

మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును.
27 శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము
నితయ్ముగనుండు బాహువులు నీ కిర్ందనుండును
ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును
వెళళ్గొటిట్--
నశింపజేయుమనెను.

28 ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును
యాకోబు ఊట పర్తేయ్కింపబడును
అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములుగల దేశములో
నుండును
అతనిపై ఆకాశము మంచును కురిపించును.
29 ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది
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యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ పోలినవాడెవడు?
ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము
నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము
నీ శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము
వేయుదురు

నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు.
మోషే మోయాబునుండి యెరికో
యెదుటనునన్ పిసాగ్కొండవరకు
పోయి నెబో శిఖరమున కెకెక్ను. 2

అపుప్డు యెహోవా దానువరకు గిలాదు
దేశమంతయు నఫాత్లిదేశమంతయు ఎఫార్యిము
మనషేష్ల దేశమును పశిచ్మ సముదర్మువరకు
యూదా దేశమంతయు దకిష్ణదేశమును 3

సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల
యెరికోలోయచుటుట్ మైదానమును అతనికి
చూపించెను. 4 మరియు యెహోవా అతనితో
ఇటల్నెను-- నీ సంతానమున కిచెచ్దనని
అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను
పర్మాణముచేసిన దేశము ఇదే. కనున్లార
నినున్ దాని చూడనిచిచ్తిని గాని నీవు నది
దాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు. 5 యెహోవా
సేవకుడైన మోషే యెహోవా మాటచొపుప్న
మోయాబు దేశములో మృతినొందెను. 6

బెతప్యోరు యెదుట మోయాబు
దేశములోనునన్ లోయలో అతడు

పాతిపెటట్బడెను. అతని సమాధి
యెకక్డనునన్దో నేటివరకు ఎవరికి తెలియదు.
7 మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది
సంవతస్రముల యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్
మాందయ్ము లేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 8

ఇశార్ యేలీయులు మోయాబు మైదానములలో
మోషేనుబటిట్ ముపప్ది దినములు దుఃఖము
సలుపగా మోషేనుగూరిచ్న దుఃఖము సలిపిన
దినములు సమాపత్మాయెను. 9 మోషే తన
చేతులను నూను కుమారు డైన యెహోషువమీద
ఉంచియుండెను గనుక అతడు
జాఞ్నాతమ్పూరుణ్డాయెను; కాబటిట్
ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 10

ఐగుపుత్దేశములో ఫరోకును అతని
సేవకులకందరికిని అతని దేశమంతటికిని యే
సూచకకిర్యలను మహతాక్రయ్ములను
చేయుటకు యెహోవా అతని పంపెనో 12 వాటి
విషయములోను, ఆ బాహుబలమంతటి
విషయములోను, మోషే ఇశార్యేలు జనులందరి
కనున్లయెదుట కలుగజేసిన మహా భయంకర
కారయ్ముల విషయములోను, యెహోవాను
ముఖాముఖిగా ఎరిగిన మోషేవంటి యింకొక
వర్వకత్ ఇశార్యేలీయులలో ఇదివరకు
పుటట్లేదు.
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2

యెహొషువయెహొషువ

యెహోవా సేవకుడైన మోషే
మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను
కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన

యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను -- నా
సేవకుడైన మోషే మృతినొందెను. 2 కాబటిట్
నీవు లేచి, నీవును ఈ జనులందరును ఈ
యొరాద్ను నది దాటి నేను
ఇశార్యేలీయులకిచుచ్చునన్ దేశమునకు
వెళుల్డి. 3 నేను మోషేతో చెపిప్ నటుల్
మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లమును
మీకిచుచ్చునాన్ను. 4 అరణయ్మును ఈ
లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన ఫరాతు
నదివరకును హితీత్యుల దేశ మంతయు పడమట
మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 5 నీవు
బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ
యెదుట నిలువలేక యుండును; నేను మోషేకు
తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 6

నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను,
నిబబ్రముగలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము.
వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో
పర్మాణముచేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా
నీవు ఈ పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 7 అయితే
నీవు నిబబ్రముగలిగి జాగర్తత్పడి బహు
ధైరయ్ముగానుండి, నా సేవకుడైన మోషే నీకు
ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్ర్మంతటి
చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు
పర్తిమారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్
నీవు దానినుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని
తొలగకూడదు. 8 ఈ ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమును
నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో
వార్యబడిన వాటనిన్టిపర్కారము చేయుటకు
నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని
ధాయ్నించినయెడల నీ మారగ్మును
వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు.
9 నేను నీ కాజఞ్యిచిచ్యునాన్ను గదా,
నిబబ్రముగలిగి ధైరయ్ముగానుండుము,
దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు
మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు
తోడైయుండును.

10 కాగా యెహోషువ పర్జల నాయకులకు
ఈలాగు ఆజాఞ్పించెను--మీరు పాలెములోకి
పోయి జనులతో ఈ మాట చెపుప్డి 11 --మీరు
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా
మీకిచుచ్చునన్ దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనబోవుటకై మూడు
దినములలోగా మీరు ఈ యొరాద్నును
దాటవలెను. గనుక ఆహారమును
సిదధ్పరచుకొనుడి.

12 మరియు రూబేనీయులకును గాదీయులకును
మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారికిని యెహోషువ
యీలాగు ఆజాఞ్పించెను. 13 యెహోవా
సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన సంగతి
జాఞ్పకము చేసికొనుడి, ఎటల్నగా మీ దేవు

డైన యెహోవా మీకు విశార్ంతి
కలుగజేయుచునాన్డు; ఆయన ఈ దేశమును
మీకిచుచ్ను. 14 మీ భారయ్లును మీ పిలల్లును
మీ ఆసిత్యు యొరాద్ను ఇదద్రిని మోషే
మీకిచిచ్న యీ దేశమున నివసింపవలెనుగాని,
పరాకర్మవంతులును శూరులునైన మీరందరు
యుదధ్సనన్దుధ్లై మీ సహోదరులకు ముందుగా
15 నది దాటి, యెహోవా మీకు దయచేసినటుల్
మీ సహోదరులకును విశార్ంతి దయచేయువరకు,
అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా వారికిచుచ్
దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు వారును
సహాయము చేయవలెను. అపుప్డు తూరుప్న
యొరాద్ను ఇదద్రిని యెహోవా సేవకుడైన
మోషే మీకిచిచ్న మీ సావ్సథ్య్మైన
దేశమునకు మీరు తిరిగి వచిచ్ దాని
సావ్ధీనపరచుకొందురు. 16 అందుకు వారు--నీవు
మా కాజాఞ్పించినదంతయు మేము చేసెదము,
నీవు మముమ్ నెకక్డికి పంపుదువో అకక్డికి
పోదుము; 17 మోషే చెపిప్న పర్తిమాట మేము
వినినటుల్ నీ మాట విందుము; నీ దేవుడైన
యెహోవా మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును
తోడైయుండునుగాక. 18 నీమీద తిరుగబడి నీవు
వారికి ఆజాఞ్పించు పర్తి విషయములో నీ
మాట విననివారందరు మరణశికష్ నొందుదురు;
నీవు నిబబ్రముగలిగి ధైరయ్ము
తెచుచ్కొనవలెనని యెహోషువకు
ఉతత్రమిచిచ్రి.

నూను కుమారుడైన యెహోషువ
వేగులవారైన యిదద్రు మనుషుయ్లను
పిలిపించి -- మీరు పోయి ఆ దేశమును

ముఖయ్ముగా యెరికోను చూడుడని వారితో
చెపిప్, షితీత్ము నొదద్నుండి వారిని
రహసయ్ముగా పంపెను. వారు వెళిల్ రాహాబను
నొక వేశయ్యింట చేరి అకక్డ దిగగా 2

దేశమును వేగుచూచుటకు
ఇశార్యేలీయులయొదద్నుండి మనుషుయ్లు
రాతిర్వేళ ఇకక్డికి వచిచ్రని యెరికో
రాజుకు వరత్మానము వచెచ్ను. 3 అతడు--
నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ
మనుషుయ్లను వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వారు
ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని
చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు మనుషుయ్లను
పంపగా 4 ఆ సీత్ర్ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను
తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ -- మనుషుయ్లు
నాయొదద్కు వచిచ్న మాట నిజమే, 5

వారెకక్డనుండి వచిచ్రో నేనెరుగను;
చీకటిపడుచుండగా గవిని వేయబడు వేళను ఆ
మనుషుయ్లు వెలుపలికి వెళిల్రి,
వారెకక్డికిపోయిరో నేనెరుగను; మీరు వారిని
శీఘర్ముగా తరిమితిరా పటుట్కొందురు 6 అని
చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని
ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశివేసి యునన్
జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 7 ఆ
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మనుషుయ్లు యొరాద్ను దాటు రేవుల
మారగ్ముగా వారిని తరిమిరి; తరుమపోయిన
మనుషుయ్లు బయలు వెళిల్నతోడనే గవిని
వేయబడెను. 8 ఆ వేగులవారు పండుకొనకమునుపు,
ఆమె వారునన్ మిదెద్మీదికెకిక్ వారితో
ఇటల్నెను. 9 --యెహోవా ఈ దేశమును
మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము
పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ
దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు
నేనెరుగుదును. 10 మీరు ఐగుపుత్
దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట
యెహోవా యెరర్సముదర్పు నీరును ఏలాగు
ఆరిపోచేసెనో, యొరాద్ను తీరముననునన్
అమోరీయుల యిదద్రు రాజులైన సీహోనుకును
ఓగుకును మీరేమి చేసితిరో, అనగా మీరు వారిని
ఏలాగు నిరూమ్లము చేసితిరో ఆ సంగతి మేము
వింటిమి. 11 మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు
కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన
ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ
యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను
ధైరయ్మేమాతర్ము ఉండదు. 12 నేను మీకు
ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా
తండిర్యింటికి ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన
ఆనవాలును ఇచిచ్ 13 నా తండిర్యు నా
తలిల్యు నా అనన్దముమ్లును నా
అకక్చెలెల్ండుర్ను వారికి కలిగి
యునన్వారందరును చావకుండ బర్దుకనిచిచ్
రకిష్ంచునటుల్గా దయచేసి యెహోవాతోడని
పర్మాణము చేయుడనెను. 14 అందుకు ఆ
మనుషుయ్లు ఆమెను చూచి--నీవు మా సంగతి
వెలల్డిచేయనిపకష్మందు మీరు
చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా
పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును
మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు
ఉపకారము చేసెదమనిరి. 15 ఆమె యిలుల్
పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె
పార్కారముమీద నివసించునది గనుక తార్డువేసి
కిటికిదావ్రా వారిని దింపెను. 16 ఆమె--
మిముమ్ను తరుమబోయినవారు మీకెదురుగా
వచెచ్దరేమో, మీరు కొండలకువెళిల్
తరుమబోయిన వారు తిరిగి వచుచ్వరకు
మూడుదినములు అచచ్ట దాగియుండుడి, తరువాత
మీ తోర్వను వెళుల్డని వారితో అనగా 17 ఆ
మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి -- యిదిగో
మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము గనుక నీవు
మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై
మేము నిరోద్షులమగునటుల్ 18 నీవు మముమ్ను
దించిన ఈ కిటికీకి ఈ తొగరుదారమును కటిట్,
నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ
తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట
చేరుచ్కొనుము. 19 నీ యింటి
దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన
పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది, మేము
నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ
యింటనునన్ యెవనికేగాని యే అపాయమైనను
తగిలిన పకష్మున దానికి మేమే ఉతత్ర
వాదులము. 20 నీవు మా సంగతి
వెలల్డిచేసినపకష్మందు నీవు మాచేత
చేయించిన యీ పర్మాణమువిషయములో మేము
దోషులము కామనిరి. 21 అందుకు ఆమె -- మీ
మాటచొపుప్న జరుగునుగాక అని చెపిప్ వారిని
వెళల్నంపెను. వారు వెళిల్నతరువాత ఆమె ఆ
తొగరుదారమును కిటికీకి కటెట్ను. 22 వారు

వెళిల్ కొండలను చేరి, తరుమువారు తిరిగి
వచుచ్వరకు మూడు దినములు అకక్డ నివసించిరి.
తరుమువారు ఆ మారగ్మందంతటను వారిని
వెదకిరి గాని వారు కనబడలేదు. 23 ఆ యిదద్రు
మనుషుయ్లు తిరిగి కొండలనుండి దిగి నది దాటి
నూను కుమారుడైన యెహోషువయొదద్కు వచిచ్
తమకు సంభవించినదంతయు అతనితో వివరించి
చెపిప్రి. 24 మరియు వారు -- ఆ దేశమంతయు
యెహోవా మనచేతికి అపప్గించుచునాన్డు, మన
భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము
చెడి యునన్దని యెహోషువతో ననిరి.

యెహోషువ వేకువను లేచినపుప్డు
అతడును ఇశార్యేలీయులందరును
షితీత్మునుండి బయలుదేరి

యొరాద్నుకువచిచ్ దాని దాటకమునుపు అకక్డ
నిలిచిరి. 2 మూడు దినములైన తరువాత నాయకులు
పాలెములో తిరుగుచు జనులకు ఈలాగున
ఆజాఞ్పించిరి 3 --మీరు మీ దేవుడైన
యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన
లేవీయులు మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు
మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని
వెంబడి వెళల్వలెను. 4 మీకును దానికిని
దాదాపు రెండువేలకొల మూరల
యెడముండవలెను. మీరు వెళుల్తోర్వ
మీరింతకుముందుగా వెళిల్నది కాదు, మీరు దాని
గురుతుపటట్వలెను గనుక ఆ మందసమునకు
సమీపముగా మీరు నడవరాదు. 5 మరియు
యెహోషువ--రేపు యెహోవా మీ మధయ్
అదుభ్తకారయ్ములను చేయును గనుక మిముమ్ను
మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడని జనులకు ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. 6 --మీరు నిబంధన మందసమును
ఎతిత్కొని పర్జలముందర నడువుడని యాజకులకు
అతడు సెలవియయ్గా వారు నిబంధన మందసమును
ఎతిత్కొని పర్జలముందర నడచిరి.

7 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో
ఇటల్నెను నేను -- మోషేకు తోడైయుండినటుల్
నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు
ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్
గొపప్చేయ మొదలు పెటెట్దను. 8 మీరు
యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో
నిలువుడని నిబంధన మందసమును మోయు
యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 9 కాబటిట్
యెహోషువ--మీరు ఇకక్డికి వచిచ్ మీ దేవుడైన
యెహోవా మాటలు వినుడని ఇశార్యేలీయులకు
ఆజాఞ్పించి 10 వారితో ఇటల్నెను--
సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు
ముందుగా యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది
గనుక 11 జీవముగల దేవుడు మీ
మధయ్నునాన్డనియు, ఆయన నిశచ్యముగా మీ
యెదుటనుండి కనానీయులను హితీత్యులను
హివీవ్యులను పెరిజీజ్యులను
గెరేగ్షీయులను అమోరీయులను యెబూసీయులను
వెళల్గొటుట్ననియు దీనివలన మీరు
తెలిసికొందురు. 12 కాబటిట్
పర్తిగోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి
పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి. 13

సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా నిబంధన
మందసమును మోయు యాజకుల అరకాళుల్
యొరాద్ను నీళల్ను ముటట్గానే యొరాద్ను
నీళుల్, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళుల్ ఆపబడి
యేకరాశిగా నిలుచును. 14 కోత కాలమంతయు
యొరాద్ను దాని గటల్నిన్టిమీద పొరిల్
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పారును; నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు
జనులకు ముందు వెళల్గా యొరాద్నును
దాటుటకై జనులు తమ గుడారములలోనుండి
బయలుదేరిరి. 15 అపుప్డు ఆ మందసమును
మోయువారు యొరాద్నులో దిగినతరువాత
మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి
అంచున మునగగానే 16 పైనుండి పారు నీళుల్
నిలిచి సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను
పురమునకు బహుదూరమున ఏకరాశిగా నిలిచెను.
లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు
పారునవి బొతిత్గా ఆపబడెను. 17 జనులు
యెరికో యెదుటను దాటగా యెహోవా నిబంధన
మందసమును మోయు యాజకులు
యొరాద్నుమధయ్ ఆరిన నేలను సిథ్ర ముగా
నిలిచిరి. జనులందరు యొరాద్నును దాటుట
తుదముటుట్వరకు ఇశార్యేలీయులందరు ఆరిన
నేలమీద దాటుచువచిచ్రి.

జనులందరు యొరాద్నును దాటుట
తుదముటిట్న తరువాత యెహోవా
యెహోషువతో నీలాగు సెలవిచెచ్ను 2 --

పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని
చొపుప్న పనిన్ దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి
3 యాజకుల కాళుల్ నిలిచిన సథ్లమున
యొరాద్ను నడుమనుండి పనెన్ండు రాళల్ను
తీసి వాటిని ఇవతలకు తెచిచ్, మీరు ఈ రాతిర్
బసచేయుచోట వాటిని నిలువబెటుట్డని వారి
కాజాఞ్పించుము 4 కావున యెహోషువ
ఇశార్యేలీయులలో సిదధ్పరచిన పనిన్దద్రు
మనుషుయ్లను, అనగా పర్తి గోతర్మునకు
ఒకొక్కక్ మనుషుయ్ని పిలిపించి 5 వారితో
ఇటల్నెను--యొరాద్ను నడుమనునన్ మీ
దేవుడైన యెహోవా మందసము నెదుట
దాటిపోయి, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల
లెకక్చొపుప్న పర్తివాడును ఒకొక్క రాతిని
తన భుజముమీద పెటుట్కొని తేవలెను. 6

ఇకమీదట మీ కుమారులు--ఈ రాళెల్ందుకని
అడుగునపుప్డు మీరు--యెహోవా
మందసమునెదుట యొరాద్ను నీళుల్ ఏకరాశిగా
ఆపబడెను. 7 అది యొరాద్నును దాటుచుండగా
యొరాద్ను నీళుల్ ఆపబడెను గనుక యీ రాళుల్
చిరకాలము పరయ్ంతము ఇశార్యేలీయులకు
జాఞ్పకారథ్ముగా నుండునని వారితో
చెపప్వలెను. అది మీకు ఆనవాలై యుండును, 8

అందుకే దీని చేయవలెను. యెహోషువ
ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు చేసిరి.
యెహోవా యెహోషువతో చెపిప్నటుల్ వారు
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న
యొరాద్ను నడుమనుండి పనెన్ండు రాళల్ను
తీసి తాము బసచేసినచోటికి తెచిచ్ అకక్డ
నిలువబెటిట్రి. 9 అపుప్డు యెహోషువ
నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్
యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పనెన్ండు
రాళల్ను నిలువ బెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి
అకక్డ నునన్వి. 10 పర్జలతో చెపప్వలెనని
యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు,
అనగా మోషే యెహోషువకు
ఆజాఞ్పించినదంతయు, నెరవేరువరకు యాజకులు
మందసమును మోయుచు యొరాద్నునడుమ
నిలుచుండగా జనులు తవ్రపడి దాటిరి.

11 జనులందరు దాటిన తరువాత వారు
చూచుచుండగా యెహోవా మందసము మోయు
యాజకులు దాటిరి. 12 మరియు ఇశార్యేలీయులు
చూచుచుండగా రూబేనీయులును గాదీయులును

మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును మోషే వారితో
చెపిప్నటుల్ యుదధ్సనన్దుధ్లై దాటిరి.
13 సేనలో ఇంచుమించు నలువది వేలమంది
యుదధ్సనన్దుధ్లై యుదధ్ము చేయుటకు
యెహోవా సనిన్ధిని యెరికో మైదానములకు
దాటివచిచ్రి. 14 ఆ దినమున యెహోవా
ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట యెహోషువను
గొపప్చేసెను గనుక వారు మోషేను
గౌరవపరచినటుల్ అతని బర్దుకు
దినములనిన్టను అతని గౌరవపరచిరి.

15 యెహోవా--సాకష్య్పు మందసమును
మోయు యాజకులకు యొరాద్నులోనుండి
యివతలికి రండని 17 ఆజాఞ్పించుమని
యెహోషువతో సెలవియయ్గా 18 యెహోషువ
యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ
యాజకుల కాజాఞ్పించెను. యెహోవా నిబంధన
మందసమును మోయు యాజకులు యొరాద్ను
నడుమనుండి యెకిక్ వచిచ్నపుప్డు ఆ యాజకుల
అరకాళుల్ పొడినేలను నిలువగానే యొరాద్ను
నీళుల్ వాటిచోటికి ఎపప్టివలెనే మరలి దాని
గటల్నిన్టిమీద పొరిల్ పారెను. 19 మొదటి
నెల పదియవ తేదిని జనులు యొరాద్నులోనుండి
యెకిక్ వచిచ్ యెరికో తూరుప్
పార్ంతమందలి గిలాగ్లులో దిగగా 20 వారు
యొరాద్నులోనుండి తెచిచ్న పనెన్ండు
రాళల్ను యెహోషువ గిలాగ్లులో
నిలువబెటిట్ంచి 21 ఇశార్యేలీయులతో
ఇటల్నెను -- రాబోవుకాలమున మీ సంతతివారు --
ఈ రాళెల్ందుకని తమ తండుర్లను
అడుగుదురుగదా; 22 అపుప్డు మీరు--
ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలమీద ఈ
యొరాద్నును దాటిరి. 23 ఎటల్నగా యెహోవా
బాహువు బలమైనదని భూనివాసులందరు
తెలిసికొనుటకును, 24 మీరు ఎలల్పుప్డును మీ
దేవు డైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు
నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన
యెహోవా తానే మాయెదుట
ఎరర్సముదర్మును ఎండచేసినటుల్ మీరు
దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళల్ను
ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి వారికి
తెలియపరచవలెను.

వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల
యెదుట నుండి యెహోవా యొరాద్ను
నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు

పడమటిదికుక్ననునన్ అమోరీయుల
రాజులందరును సముదర్మునొదద్నునన్
కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి
గుండెలు చెదరిపోయెను. ఇశార్యేలీయుల
భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు
లేకపోయెను.

2 ఆ సమయమున యెహోవా--రాతికతుత్లు
చేయించుకొని మరల ఇశార్యేలీయులకు
సునన్తి చేయించుమని యెహోషువకు
ఆజాఞ్పింపగా 3 యెహోషువ రాతికతుత్లు
చేయించుకొని సునన్తి గిరి అను సథ్లము
దగగ్ర ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి
చేయించెను. 4 యెహోషువ సునన్తి
చేయించుటకు హేతువేమనగా, ఐగుపుత్లోనుండి
బయలుదేరినవారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్లైన
పురుషులందరు ఐగుపుత్మారగ్మున
అరణయ్ములో చనిపోయిరి. 5 బయలుదేరిన
పురుషులందరు సునన్తి పొందినవారే కాని
ఐగుపుత్లో నుండి బయలుదేరిన తరువాత
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అరణయ్మారగ్మందు పుటిట్నవారిలో ఎవరును
సునన్తి పొందియుండలేదు. 6 యెహోవా మనకు
ఏ దేశమును ఇచెచ్దనని వారి పితరులతో
పర్మాణముచేసెనో, పాలు తేనెలు పర్వహించు
ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా
పర్మాణము చేసియుండెను గనుక
ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరు
యెహోవా మాట వినకపోయినందున వారు
నశించువరకు ఇశార్యేలీయులు నలువది
సంవతస్రములు అరణయ్ములో సంచరించుచు
వచిచ్రి. 7 ఆయన వారికి పర్తిగా పుటిట్ంచిన
వారి కుమారులు సునన్తి పొందియుండలేదు గనుక
వారికి సునన్తి చేయించెను; ఏలయనగా
మారగ్మున వారికి సునన్తి జరుగలేదు. 8

కాబటిట్ ఆ సమసత్ జనము సునన్తి పొందుట
తీరిన తరువాత తాము బాగుపడువరకు పాలెములోని
తమ చోటల్ నిలిచిరి. 9 అపుప్డు యెహోవా--
నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద
నుండకుండ దొరలించివేసియునాన్నని
యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ
చోటికి గిలాగ్లను పేరు.

10 ఇశార్యేలీయులు గిలాగ్లులో దిగి ఆ నెల
పదు నాలుగవ తేదిని సాయంకాలమున యెరికో
మైదానములో పసాక్పండుగను ఆచరించిరి. 11

పసాక్ పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను
తినిరి. ఆ దినమందే వారు పొంగకయు
వేచబడియునునన్ భకష్య్ ములను తినిరి. 12

మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా
మనాన్ మానిపోయెను; అటుతరువాత
ఇశార్యేలీయులకు మనాన్ దొరకకపోయెను. ఆ
సంవతస్రమున వారు కనానుదేశపు పంటను తినిరి.

13 యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున
నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా,
దూసిన కతిత్ చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు
అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ
అతనియొదద్కు వెళిల్--నీవు మా పకష్ముగా
నునన్వాడవా, మా విరోధులపకష్ముగా
నునన్వాడవా? అని అడుగగా 14 అతడు--కాదు,
యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను
వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ
నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రముచేసి -- నా
యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని
అడిగెను. 15 అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి --
నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము
పరిశుదధ్మైనది, నీ పాద రకష్లను
తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా
యెహోషువ ఆలాగు చేసెను.

ఆ కాలమున ఇశార్యేలీయుల భయముచేత
ఎవడును వెలుపలికి పోకుండను లోపలికి
రాకుండను యెరికోపటట్ణదావ్రము

గటిట్గా మూసివేయబడెను. 2 అపుప్డు
యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను--చూడుము;
నేను యెరికోను దాని రాజును పరాకర్మముగల
శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 3

మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై పటట్ణమును
ముటట్డించి యొకమారు దానిచుటుట్
తిరుగవలెను. 4 ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు
రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు యోబేలు బూరలను
పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున
మీరు ఏడు మారులు పటట్ణముచుటుట్
తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 5

మానక ఆ కొముమ్లతో వారు
ధవ్నిచేయుచుండగా మీరు బూరలధవ్ని

వినునపుప్డు జనులందరు ఆరాభ్టముగా
కేకలువేయవలెను, అపుప్డు ఆ పటట్ణ
పార్కారము కూలును గనుక జనులు తమ యెదుటికి
చకక్గా ఎకుక్దురు. 6 నూను కుమారుడైన
యెహోషువ యాజకులను పిలిపించి--మీరు నిబంధన
మందసమును ఎతిత్కొని మోయుడి; ఏడుగురు
యాజకులు యెహోవా మందసమునకు ముందుగా
యోబేలు బూరలను ఏడు పటుట్కొని నడువవలెనని
వారితో చెపెప్ను. 7 మరియు అతడు -- మీరు
సాగి పటట్ణమును చుటుట్కొనుడనియు,
యోధులు యెహోవా మందసమునకు ముందుగా
నడవవలెననియు పర్జలతో చెపెప్ను. 8

యెహోషువ పర్జల కాజాఞ్పించిన తరువాత
ఏడుగురు యాజకులు యోబేలు బూరలను ఏడు
యెహోవా సనిన్ధిని పటుట్కొని సాగుచు, ఆ
బూరలను ఊదుచుండగా యెహోవా నిబంధన
మందసమును వారివెంట నడిచెను. 9 యోధులు
బూరల నూదుచునన్ యాజకులకు ముందుగా నడిచిరి,
దండు వెనుకటి భాగము మందసము వెంబడి
వచెచ్ను, యాజకులు వెళుల్చు బూరలను
ఊదుచుండిరి. 10 మరియు యెహోషువ -- మీరు
కేకలు వేయుడని నేను మీతో చెపుప్ దినమువరకు
మీరు కేకలువేయవదుద్. మీ కంఠధవ్ని
వినబడనీయవదుద్, మీ నోటనుండి యే ధవ్నియు
రావలదు, నేను చెపుప్నపుప్డే మీరు
కేకలువేయవలెనని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 11

అటుల్ యెహోవా మందసము ఆ
పటట్ణమునుచుటుట్కొని యొకమారు
దానిచుటుట్ తిరిగిన తరువాత వారు పాలెములో
చొచిచ్ రాతిర్ పాలెములో గడిపిరి. 12

ఉదయమున యెహోషువ లేవగా యాజకులు
యెహోవా మందసమును ఎతిత్కొని మోసిరి. 13

ఏడుగురు యాజకులు యోబేలు బూరలను ఏడు
పటుట్కొని, నిలువక యెహోవా మందసమునకు
ముందుగా నడుచుచు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి,
యోధులు వారికి ముందుగా నడిచిరి, దండు
వెనుకటి భాగము యెహోవా మందసము వెంబడి
వచెచ్ను, యాజకులు వెళుల్చు బూరలు
ఊదుచువచిచ్రి. 14 అటుల్ రెండవదినమున
వారొకమారు పటట్ణముచుటుట్ తిరిగి
పాలెమునకు మరల వచిచ్రి. ఆరుదినములు వారు
ఆలాగు చేయుచువచిచ్రి. 15 ఏడవ దినమున వారు
ఉదయమున చీకటితోనే లేచి యేడుమారులు ఆ
పర్కారముగానే పటట్ణముచుటుట్ తిరిగిరి; ఆ
దినమున మాతర్మే వారు ఏడుమారులు
పటట్ణముచుటుట్ తిరిగిరి 16 ఏడవమారు
యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు
ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను--కేకలువేయుడి,
యెహోవా ఈ పటట్ణమును మీకు
అపప్గించుచునాన్డు. 17 ఈ పటట్ణమును
దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవావలన
శపింపబడెను. రాహాబు అను వేశయ్ మనము పంపిన
దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ
యింటనునన్ వారందరును మాతర్మే
బర్దుకుదురు. 18 శపింపబడినదానిలో
కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు
శాపగర్సుత్లై ఇశార్యేలీయుల పాలెమునకు
శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు
గనుక శపింపబడిన దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 19

వెండియు బంగారును ఇతత్డిపాతర్లును
ఇనుపపాతర్ లును యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా
ధనాగారములో నుంచవలెను.

యెహొషువ 6:19

175



7

20 యాజకులు బూరలు ఊదగా పర్జలు కేకలు
వేసిరి. ఆ బూరల ధవ్ని వినినపుప్డు పర్జలు
ఆరాభ్టముగా కేకలువేయగా పార్కారము
కూలెను; పర్జలందరు తమ యెదుటికి చకక్గా
పటట్ణపార్కారము ఎకిక్ పటట్ణమును
పటుట్కొనిరి. 21 వారు పురుషులనేమి
సీత్ర్లనేమి చినన్ పెదద్లనందరిని
యెదుద్లను గొరెర్లను గాడిదలను ఆ
పటట్ణములోని సమసత్మును కతిత్వాత
సంహరించిరి. 22 అయితే యెహోషువ--ఆ వేశయ్
యింటికి వెళిల్ మీరు ఆమెతో పర్మాణము
చేసినటుల్ ఆమెను ఆమెకు కలిగినవారినందరిని
అకక్డనుండి తోడుకొని రండని దేశమును
వేగుచూచిన యిదద్రు మనుషుయ్లతో చెపప్గా
23 వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి
రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని ఆమె
సహోదరులను ఆమెకు కలిగినవారినందరిని
వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె
యింటివారినందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని
ఇశార్యేలీయుల పాలెము వెలపట వారిని
నివసింపజేసిరి. 24 అపుప్డు వారు ఆ
పటట్ణమును దానిలోని సమసత్మును
అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి; వెండిని బంగారును
ఇతత్డి పాతర్లను ఇనుపపాతర్లను మాతర్మే
యెహోవా మందిరధనాగారములో నుంచిరి. 25

రాహాబను వేశయ్ యెరికోను వేగుచూచుటకు
యెహోషువ పంపిన దూతలను దాచిపెటిట్
యుండెను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె
తండిర్యింటివారిని ఆమెకు
కలిగినవారినందరిని బర్దుకనిచెచ్ను. ఆమె
నేటివరకు ఇశార్యేలీయుల మధయ్
నివసించుచునన్ది. 26 ఆ కాలమున యెహోషువ
జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు
ఆజాఞ్పించెను--ఎవడు యెరికో పటట్ణమును
కటిట్ంచపూనుకొనునో వాడు యెహోవా
దృషిట్కి శాపగర్సుత్డగును; వాడు దాని పునాది
వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను;
దాని తలుపులను నిలువనెతత్గా వాని
కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 27 యెహోవా
యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్
దేశమందంతటను వాయ్పించెను.

శపితమైన దాని విషయములో
ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటుచేసిరి.
ఎటల్నగా యూదాగోతర్ములో జెరహు

మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్
కుమారుడునైన ఆకాను శపితము చేయబడినదానిలో
కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా
ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 2

యెహోషువ--మీరు వెళిల్ దేశమును
వేగుచూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్దికుక్న
బేతావెను దగెగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు
యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు
వెళిల్ 3 హాయి పురమును వేగుచూచి
యెహోషువయొదద్కు తిరిగి వచిచ్-జనులందరిని
వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది
వెళిల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను,
జనులందరు పర్యాసపడి అకక్డికి వెళల్ నేల?
హాయి వారు కొదిద్గా నునాన్రు గదా అనిరి.

4 కాబటిట్ జనులలో ఇంచుమించు మూడు
వేలమంది అకక్డికి వెళిల్రిగాని వారు
హాయివారి యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 5

అపుప్డు హాయివారు వారిలో ముపప్ది ఆరుగురు
మనుషుయ్లను హతము చేసిరి. మరియు తమ

గవినియొదద్నుండి షేబారీమువరకు వారిని
తరిమి మోరాదులో వారిని హతము చేసిరి.
కాబటిట్ జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయెను.

6 యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సాయంకాలమువరకు
యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు
మోపుకొని తమ తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 7 --
అయోయ్, పర్భువా యెహోవా, మముమ్ను
నశింపజేయునటుల్ అమోరీయులచేతికి
మముమ్ను అపప్గించుటకు ఈ జనులను ఈ
యొరాద్ను నీ వెందుకు దాటించితివి? మేము
యొరాద్ను అదద్రిని నివసించుట మేలు. 8

పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ
శతుర్వులయెదుట నిలువలేక వెనుకకు
తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను? 9

కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని,
మముమ్ను చుటుట్కొని మా పేరు భూమిమీద
ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ
నామమునుగూరిచ్ నీవేమి చేయుదువని
పార్రిథ్ంపగా 10 యెహోవా యెహోషువతో
ఇటల్నెను--లెముమ్, నీ వేల యికక్డ ముఖము
నేల మోపికొందువు? 11 ఇశార్యేలీయులు
పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన
నిబంధనను వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని
కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ
సామానులో దాని ఉంచుకొనియునాన్రు. 12

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై
తమ శతుర్వులయెదుట నిలువలేక తమ
శతుర్వులయెదుట వెనుకకు తిరిగిరి.
శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్నుండకుండ
మీరు వారిని నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను
మీకు తోడైయుండను. 13 నీవు లేచి జనులను
పరిశుదధ్పరచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము--
రేపటికి మిముమ్ను మీరు
పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా--
ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్
శాపగర్సుత్లైన వారునాన్రు; మీరు
శాపగర్సుత్లను మీ మధయ్నుండకుండ నిరూమ్
లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు
నిలువలేరు. 14 ఉదయమున మీ గోతర్ముల
వరుసనుబటిట్ మీరు రపిప్ంపబడుదురు; అపుప్డు
యెహోవా ఏ గోతర్మును సూచించునో అది
వంశముల వరుసపర్కారము దగెగ్రకు రావలెను;
యెహోవా సూచించు వంశము
కుటుంబములపర్కారము దగెగ్రకు రావలెను;
యెహోవా సూచించు కుటుంబము పురుషుల
వరుసపర్కారము దగెగ్రకు రావలెను. 15

అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్
దొరుకునో వానిని వానికి కలిగినవారినందరిని
అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు
యెహోవా నిబంధనను మీరి ఇశార్యేలులో
దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు. 16 కాబటిట్
యెహోషువ ఉదయమున లేచి ఇశార్యేలీయులను
వారి గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ దగెగ్రకు
రపిప్ంచినపుప్డు యూదాగోతర్ము
పటట్బడెను. 17 యూదా వంశమును దగెగ్రకు
రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశము
పటట్బడెను. జెరహీయుల వంశమును పురుషుల
వరుసను దగెగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జబిద్
పటట్బడెను. 18 అతడును అతని యింటి పురుషుల
వరుసయు దగెగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు యూదా
గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబిద్
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మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను
పటట్బడెను. 19 అపుప్డు యెహోషువ ఆకానును
చూచి--నా కుమారుడా, ఇశార్యేలు దేవుడైన
యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి ఆయనను
సుత్తించి నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు
తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని
చెపప్గా 20 ఆకాను యెహోషువను చూచి-
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు
విరోధముగా నేను పాపము చేసినది నిజము. 21

దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు
పైవసత్ర్మును ఇనూన్రు తులముల వెండిని
ఏబదితులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని
నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; అదిగో
నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో
దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద
ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ తాను చేసినదంతయు
ఒపుప్కొనెను. 22 అపుప్డు యెహోషువ దూతలను
పంపగా వారు ఆ డేరాయొదద్కు పరుగెతిత్
చూచినపుప్డు అది డేరాలో దాచబడియుండెను,
ఆ వెండి దాని కిర్ంద నుండెను. 23 కాబటిట్
వారు డేరామధయ్నుండి వాటిని తీసికొని
యెహోషువయొదద్కును
ఇశార్యేలీయులయొదద్కును తెచిచ్
యెహోవా సనిన్ధిని ఉంచిరి. 24 తరువాత
యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు
కుమారుడైన ఆకానును ఆ వెండిని ఆ
పైవసత్ర్మును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను
కుమారులను కుమారెత్లను ఎదుద్లను గాడిదలను
మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును
పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోకి తీసికొని
వచిచ్రి. 25 అపుప్డు యెహోషువ -- నీవేల
మముమ్ను బాధపరిచితివి? నేడు యెహోవా
నినున్ బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు
వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 26 వారిని
రాళల్తో కొటిట్నతరువాత అగిన్చేత
కాలిచ్ వారిమీద రాళల్ను పెదద్కుపప్గా
వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. అపుప్డు
యెహోవా కోపోదేర్కము విడినవాడై
మళుల్కొనెను. అందుచేతను నేటివరకు ఆ
చోటికి ఆకోరులోయ అని పేరు.

మరియు యెహోవా యెహోషువతో
ఇటల్నెను --భయపడకుము, జడియకుము,
యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని

తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము;
నేను హాయి రాజును అతని జనులను అతని
పటట్ణమును అతని దేశమును నీ
చేతికపప్గించుచునాన్ను. 2 నీవు యెరికోకును
దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని
దాని రాజుకును చేసెదవు; అయితే దాని
సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా
దోచుకొనవచుచ్ను. పటట్ణపు పడమటివైపున
మాటు గాండల్నుంచుము. 3 యెహోషువయు
యోధులందరును హాయిమీదికి
పోవలెననియుండగా, యెహోషువ పరాకర్మముగల
ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ
వారిని పంపి 4 వారి కాజాఞ్పించినదేమనగా-- ఆ
పటట్ణమునకు పడమటివైపున మీరు దాని
పటుట్కొన చూచుచు పొంచియుండవలెను
పటట్ణమునకు బహుదూరమునకు వెళల్క మీరందరు
సిదధ్పడియుండుడి. 5 నేనును నాతోకూడనునన్
జనులందరును పటట్ణమునకు సమీపించెదము, వారు
మునుపటివలె మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు
బయలుదేరగా మేము వారియెదుట నిలువక

పారిపోదుము. 6 మునుపటివలె వీరు మనయెదుట
నిలువలేక పారిపోదురని వారనుకొని, మేము
పటట్ణమునొదద్నుండి వారిని తొలగి
రాజేయువరకు వారు మా వెంబడిని బయలుదేరి
వచెచ్దరు; మేము వారియెదుట నిలువక
పారిపోయినపుప్డు మీరు పొంచియుండుట మాని
7 లేచి పటట్ణమును పటుట్కొనుడి; మీ
దేవుడైన యెహోవా మీ చేతికి దాని
నపప్గించును. 8 మీరు ఆ పటట్ణమును
పటుట్కొనినపుప్డు యెహోవా మాట
చొపుప్న జరిగించి దాని తగులబెటట్వలెను. 9

ఇదిగో నేను మీ కాజాఞ్పించియునాన్నని
చెపిప్ యెహోషువ వారిని పంపగా వారు
పొంచియుండుటకు పోయి హాయి పడమటి
దికుక్న బేతేలుకును హాయికిని మధయ్
నిలిచిరి. ఆ రాతిర్ యెహోషువ జనులమధయ్
బసచేసెను.

10 ఉదయమున యెహోషువ వేకువను లేచి
జనులను వూయ్హపరచి, తానును ఇశార్యేలీయుల
పెదద్లును జనులకు ముందుగా హాయిమీదికి
పోయిరి. 11 అతని యొదద్నునన్ యోధులందరు
పోయి సమీపించి ఆ పటట్ణము నెదుటికి వచిచ్
హాయికి ఉతత్రదికుక్న దిగిరి. 12 వారికిని
హాయికిని మధయ్ను లోయ యుండగా అతడు
ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది మనుషుయ్లను
నియమించి పటట్ణమునకు పడమటివైపున
బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ను
పొంచియుండుటకు ఉంచెను. 13 వారు ఆ జనులను,
అనగా పటట్ణమునకు ఉతత్ర దికుక్ననునన్
సమసత్ సైనయ్మును పటట్ణమునకు పడమటి
దికుక్న దాని వెనుకటిభాగమున నునన్వారిని,
ఉంచిన తరువాత యెహోషువ ఆ రాతిర్
లోయలోనికి దిగి పోయెను.

14 హాయి రాజు దాని చూచినపుప్డు అతడును
అతని జనులందరును పటట్ణసుథ్లందరును
తవ్రపడి పెందలకడలేచి మైదానమునెదుట
ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్ని, తాము
అంతకుముందు నిరణ్యించుకొనిన సథ్లమున
యుదధ్ముచేయుటకు బయలుదేరిరి. తనున్
పటుట్కొనుటకు పొంచియునన్వారు
పటట్ణమునకు పడమటివైపుననుండిన సంగతి
అతడు తెలిసికొనలేదు. 15 యెహోషువయు
ఇశార్యేలీయులందరును వారి యెదుట
నిలువలేక ఓడిపోయినవారైనటుట్
అరణయ్మారగ్ముతటుట్ పారిపోయినపుప్డు
16 వారిని ఆతురముగా తరుముటకై
హాయిలోనునన్ జనులందరు కూడుకొని
యెహోషువను తరుముచు పటట్ణమునకు దూరముగా
పోయిరి. 17 ఇశార్యేలీయులను తరుముటకు
పోనివాడొకడును హాయిలోనేగాని
బేతేలులోనేగాని మిగిలియుండలేదు. వారు
గవిని వేయక పటట్ణమును విడిచి
ఇశార్యేలీయులను తరుమబోయి యుండిరి. 18

అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను--
నీవు చేత పటుట్కొనిన యీటెను హాయి వైపుగా
చాపుము, పటట్ణమును నీ చేతి కపప్గింతును,
అంతట యెహోషువ తన చేతనునన్ యీటెను ఆ
పటట్ణమువైపు చాపెను. 19 అతడు తన
చెయియ్ చాపగా పొంచియునన్వారు
మాటులోనుండి తవ్రగా లేచి పరుగెతిత్
పటట్ణములో చొచిచ్ దాని పటుట్కొని
అపుప్డే తగులబెటిట్రి. 20 హాయివారు
వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ
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పటట్ణముయొకక్ పొగ ఆకాశమున
కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు
పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను
తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ
తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు
వారికి వీలులేకపోయెను. 21 పొంచియునన్వారు
పటట్ణమును పటుట్కొనియుండుటయు
పటట్ణపు పొగ యెకుక్చుండుటయు
యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును
చూచినపుప్డు వారు తిరిగి హాయివారిని
హతముచేసిరి. 22 తకిక్నవారును
పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా
వచిచ్రి. అటుల్ ఈ తటుట్ కొందరు ఆ తటుట్
కొందరు ఉండగా హాయివారు ఇశార్యేలీయుల
నడుమ చికుక్బడిరి గనుక ఇశార్యేలీయులు
వారిని హతముచేసిరి. వారిలో ఒకడును
మిగులలేదు; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. 23 వారు
హాయి రాజును పార్ణముతో పటుట్కొని
యెహోషువయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి.

24 బీటిలోను పొలములోను హాయి నివాసులను
తరిమిన ఇశార్యేలీయులు వారిని చంపుట
చాలింపగా, కతిత్వాత కూలక మిగిలినవాడొకడును
లేకపోయినపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు
హాయియొదద్కు తిరిగివచిచ్ దాని
కతిత్వాతను నిరూమ్లముచేసిరి. 25 ఆ దినమున
పడిన సీత్ర్ పురుషులందరు పనెన్ండు
వేలమంది. 26 యెహోషువ హాయి
నివాసులనందరిని నిరూమ్లము చేయువరకు
ఈటెను పటుట్కొని చాచిన తన చేతిని తిరిగి
ముడుచుకొనలేదు. 27 యెహోవా యెహోషువకు
ఆజాఞ్పించిన మాటచొపుప్న
ఇశార్యేలీయులు ఆ పటట్ణములోని పశువులను
సొముమ్ను తమకొరకు కొలల్గా దోచుకొనిరి.
28 అటుల్ యెహోషువ హాయి నితయ్ము
పాడైపోవలెనని దాని కాలిచ్వేసెను; నేటి
వరకు అది అటేల్ యునన్ది. 29 యెహోషువ
హాయి రాజును సాయంకాలమువరకు మార్నుమీద
వేర్లాడదీసెను.
పొర్దుద్గుర్ంకుచునన్పుప్డు
సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును
మార్నుమీదనుండి దించి ఆ పురదావ్రమునెదుట
దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్
వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది.

30 మోషే ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథములో
వార్యబడిన పర్కారము 31 యెహోవా
సేవకుడైన మోషే ఇశార్యేలీయుల
కాజాఞ్పించినటుల్ యెహోషువ
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామమున
బలిపీఠమును ఇనుప పనిముటుల్ తగిలింపని కారు
రాళల్తో ఏబాలు కొండమీద కటిట్ంచెను.
దానిమీద వారు యెహోవాకు దహనబలులను
సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 32 మోషే
ఇశార్యేలీయులకు వార్సియిచిచ్న
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమును ఒక పర్తిని అతడు
అకక్డ ఆ రాళల్మీద వార్యించెను. 33

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులను దీవించుటకు
యెహోవా సేవకుడైన మోషే పూరవ్ము
ఆజాఞ్పించినది జరుగవలెనని, పరదేశులేమి
వారిలో పుటిట్నవారేమి
ఇశార్యేలీయులందరును వారి పెదద్లును వారి
నాయకులును వారి నాయ్యాధిపతులును
యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు
యాజకులైన లేవీయుల ముందర ఆ మందసమునకు ఈ

వైపున ఆ వైపున నిలిచిరి. వారిలో సగముమంది
గెరిజీము కొండయెదుటను సగముమంది ఏబాలు
కొండయెదుటను నిలువగా యెహోషువ 34 ఆ
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథములో వార్యబడిన
వాటనిన్టినిబటిట్ ఆ ధరమ్శాసత్ర్
వాకయ్ములననిన్టిని, అనగా దాని దీవెన
వచనమును దాని శాపవచనమును చదివి వినిపించెను.
సీత్ర్లును పిలల్లును వారి మధయ్నుండు
పరదేశులును వినుచుండగా 35 యెహోషువ
సరవ్సమాజమునెదుట మోషే
ఆజాఞ్పించినవాటనిన్టిలో చదువక విడిచిన
మాటయొకక్ టియు లేదు.

యొరాద్ను అదద్రినునన్
మనయ్ములోను లోయలోను లెబానోను
నెదుటి మహాసముదర్ తీరమందంతటను

ఉనన్ హితీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు
పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులు
అనువారి రాజులందరు జరిగినదానిని వినినపుప్డు
2 వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను
యుదధ్ముచేయుటకు కూడి వచిచ్రి. 3

యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని
చేసినదానిని గిబియోను నివాసులు వినినపుప్డు
4 వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని
వేషము వేసికొని బయలుదేరి, తమ గాడిదెలకు
పాత గోనెలుకటిట్ పాతగిలి చినిగి
కుటట్బడియునన్ దార్కాష్రసపు సిదెద్లు
తీసికొని 5 పాతగిలి మాసికలు వేయబడిన
చెపుప్లు పాదములకు తొడుగుకొని పాతబటట్లు
కటుట్కొని వచిచ్రి. వారు ఆహారముగా
తెచుచ్కొనిన భకష్య్ములనిన్యు ఎండిన
ముకక్లుగా నుండెను. 6 వారు గిలాగ్లునందలి
పాలెములోనునన్ యెహోషువయొదద్కు వచిచ్
-- మేము దూరదేశమునుండి వచిచ్నవారము,
మాతో నొక నిబంధనచేయుడని అతనితోను
ఇశార్యేలీయులతోను చెపప్గా 7

ఇశార్యేలీయులు--మీరు మా మధయ్ను
నివసించుచునన్వారేమో, మేము మీతో ఏలాగు
నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీవ్యులతో ననిరి. 8

వారు -- మేము నీ దాసులమని యెహోషువతో
చెపిప్నపుప్డు యెహోషువ--మీరు ఎవరు?
ఎకక్డనుండి వచిచ్తిరి? అని వారి నడుగగా 9

వారు--నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్
నీ దాసులమైన మేము బహుదూరమునుండి
వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన
ఐగుపుత్లో చేసిన సమసత్మును యొరాద్నుకు
అదద్రినునన్ 10 హెషోబ్ను రాజైన సీహోను,
అషాత్రోతులోనునన్ బాషానురాజైన ఓగు అను
అమోరీయుల యిదద్రు రాజులకు ఆయన
చేసినదంతయు వింటిమి. 11 అపుప్డు మా
పెదద్లును మా దేశనివాసులందరును మముమ్ను
చూచి--మీరు పర్యాణముకొరకు ఆహారము చేత
పటుట్కొని వారిని ఎదురొక్నబోయి వారిని
చూచి--మేము మీ దాసులము గనుక మాతో
నిబంధనచేయుడి అని చెపుప్డి అనిరి. 12

మీయొదద్కు రావలెనని బయలుదేరిన దినమున
మేము సిదధ్పరచుకొని మా యిండల్నుండి
తెచుచ్కొనిన మా వేడి భకష్య్ములు ఇవే,
యిపప్టికి అవి యెండి ముకక్లాయెను. 13 ఈ
దార్కాష్రసపు సిదెద్లను మేము
నింపినపుప్డు అవి కొర్తత్వే, యిపప్టికి
అవి చినిగిపోయెను. బహుదూరమైన పర్యాణము
చేసినందున ఈ మా బటట్లును చెపుప్లును
పాతగిలి పోయెనని అతనితో చెపిప్రి. 14
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ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత
సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత
పుచుచ్కొనగా 15 యెహోషువ ఆ వచిచ్నవారితో
సమాధానపడి వారిని బర్దుకనిచుచ్టకు వారితో
నిబంధనచేసెను. మరియు సమాజపర్ధానులు
వారితో పర్మాణము చేసిరి. 16 అయితే
వారితో నిబంధనచేసి మూడు దినములైనతరువాత,
వారు తమకు పొరుగువారు, తమ నడుమను
నివసించువారేయని తెలిసికొనిరి.

17 ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి
పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి పటట్ణములు
గిబియోను కెఫీరా బెయేరోతు
కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 18

సమాజపర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము
చేసియుండిరి గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని
హతముచేయలేదు. కాగా సమాజమంతయు
పర్ధానులకు విరోధముగా మొరర్పెటిట్రి. 19

అందుకు సమాజపర్ధానులందరు సరవ్సమాజముతో
ఇటల్నిరి -- మనము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము
చేసితివిు గనుక మనము వారికి హాని చేయకూడదు.
20 మనము వారితో చేసిన పర్మాణమువలన
మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ ఆ
పర్మాణమునుబటిట్ వారిని
బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 21 వారిని
బర్దుకనియుయ్డని సెలవిచిచ్రి గనుక
పర్ధానులు తమతో చెపిప్నటుల్ వారు
సరవ్సమాజమునకును కటెట్లు నరుకువారుగాను
నీళుల్ చేదువారుగాను ఏరప్డిరి. 22 మరియు
యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను --
మీరు మా మధయ్ను నివసించువారై యుండియు--
మేము మీకు బహుదూరముగా నునన్ వారమని
చెపిప్ మముమ్ నేల మోసపుచిచ్తిరి? 23 ఆ
హేతువుచేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు,
దాసయ్ము మీకెనన్డును మానదు, నా దేవుని
ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్
చేదువారునై యుండక మానరు. 24 అందుకు వారు
యెహోషువను చూచి -- నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ
సమసత్ దేశమును మీకిచిచ్, మీ యెదుట
నిలువకుండ ఈ దేశనివాసులనందరిని
నశింపజేయునటుల్ తన సేవకుడైన మోషేకు
ఆజాఞ్పించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా
తెలుపబడెను గనుక మేము మా పార్ణముల
విషయములో నీవలన మికిక్లి భయపడి యీలాగు
చేసితివిు. 25 కాబటిట్ మేము నీ వశమున
నునాన్ము; మాకేమి చేయుట నీ దృషిట్కి
నాయ్యమో యేది మంచిదో అదే చేయుమని
యెహోషువకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 26 కాగా అతడు
ఆలాగు చేసి ఇశార్యేలీయులు
గిబియోనీయులను చంపకుండ వారి చేతులలోనుండి
విడిపించెను. 27 అయితే సమాజముకొరకును
యెహోవా ఏరప్రచుకొను చోటుననుండు బలి
పీఠముకొరకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్
చేదువారుగాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని
నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని
చేయువారై యునాన్రు.

యెహోషువ హాయిని పటుట్కొనిన
సంగతియు; అతడు యెరికోను దాని
రాజును నిరూమ్లముచేసినటుట్

హాయిని దాని రాజును నిరూమ్లముచేసిన
సంగతియు, గిబియోను నివాసులు
ఇశార్యేలీయులతో సంధిచేసికొని వారితో

కలిసికొనిన సంగతియు యెరూషలేమురాజైన
అదోనీసెదకు వినినపుప్డు అతడును అతని
జనులును మిగుల భయపడిరి. 2 ఏలయనగా గిబియోను
గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది;
అది హాయికంటె గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు
శూరులు. అంతట యెరూషలేమురాజైన
అదోనీసెదెకు-గిబియోనీయులు
యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను
సంధిచేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు వచిచ్
నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి
పటట్ణమును నాశనముచేయుదమని 3

హెబోర్నురాజైన హోహామునొదద్కును,
యరూమ్తురాజైన పిరామునొదద్కును,
లాకీషురాజైన యాఫీయయొదద్కును
ఎగోల్నురాజైన దెబీరునొదద్కును
వరత్మానము పంపెను. 5 వారు రాగా
యెరూషలేమురాజైన అదోనీసెదెకు
అమోరీయుల అయిదుగురు రాజులను, అనగా
యెరూషలేము రాజును హెబోర్ను రాజును
యరూమ్తు రాజును లాకీషు రాజును ఎగోల్ను
రాజును వెంటబెటుట్కొని, తామును తమ
సేనలనిన్యు బయలుదేరి గిబియోను ముందర
దిగి గిబియోనీయులతో యుదధ్ముచేసిరి. 6

గిబియోనీయులు -- మనయ్ములలో నివసించు
అమోరీయుల రాజులందరు కూడి మామీదికి
దండెతిత్ వచిచ్యునాన్రు గనుక, నీ దాసులను
చెయియ్విడువక తవ్రగా మాయొదద్కు వచిచ్
మాకు సహాయము చేసి మముమ్ను రకిష్ంచుమని
గిలాగ్లులో దిగియునన్ పాలెములో
యెహోషువకు వరత్మానము పంపగా 7

యెహోషువయును అతనియొదద్నునన్
యోధులందరును పరాకర్మముగల శూరులందరును
గిలాగ్లునుండి బయలుదేరిరి. 8 అపుప్డు
యెహోవా--వారికి భయపడకుము, నీ చేతికి
వారిని అపప్గించియునాన్ను, వారిలో ఎవడును
నీ యెదుట నిలువడని యెహోషువతో
సెలవియయ్గా 9 యెహోషువ గిలాగ్లునుండి ఆ
రాతిర్ అంతయు నడిచి వారిమీద
హఠాతుత్గాపడెను. 10 అపుప్డు యెహోవా
ఇశార్యేలీయుల యెదుట వారిని కలవరపరచగా
యెహోషువ గిబియోను నెదుట మహా ఘోరముగా
వారిని హతముచేసెను. బేత్ హోరోనుకు పైకి
పోవుమారగ్మున అజేకావరకును మకేక్దావరకును
యోధులు వారిని తరిమి హతముచేయుచు వచిచ్రి.
11 మరియు వారు ఇశార్యేలీయులయెదుటనుండి
బేత్ హోరోనుకు దిగిపోవు తోర్వను
పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు
యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ వడగండల్ను
వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత
చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత
చంపినవారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు
ఎకుక్వమందియాయిరి.

12 యెహోవా ఇశార్యేలీయులయెదుట
అమోరీయులను అపప్గించిన దినమున
ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ--
సూరుయ్డా, నీవు గిబియోనులో నిలువుము.
చందుర్డా, నీవు అయాయ్లోను లోయలో
నిలువుము అని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను.
జనులు తమ శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనువరకు
సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. 13 --
సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి
యించుమించు ఒకనాడెలల్ అసత్మింప
తవ్రపడలేదు అను మాట యాషారు గర్ంథములో
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వార్యబడియునన్ది గదా. 14 యెహోవా ఒక
నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి
ముందేగాని దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు;
నాడు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పకష్ముగా
యుదధ్ముచేసెను. 15 అపుప్డు యెహోషువయు
అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును
గిలాగ్లులోనునన్ పాళెములోకి తిరిగి
వచిచ్రి.

16 ఆ రాజులయిదుగురు పారిపోయి
మకేక్దాయందలి గుహలో దాగియుండిరి. 17

మకేక్దాయందలి గుహలో దాగియునన్ ఆ
రాజులయిదుగురు దొరికిరని యెహోషువకు
తెలుపబడినపుప్డు 18 యెహోషువ -- ఆ గుహ
దావ్రమున కడడ్ముగా గొపప్ రాళల్ను
దొరిల్ంచి వారిని కాచుటకు మనుషుయ్లను
ఉంచుడి. 19 మీ దేవు డైన యెహోవా మీ
శతుర్వులను మీ చేతికి అపప్గించియునాన్డు
గనుక వారిని తమ పటట్ణములలోకి మరల
వెళల్నీయకుండ మీరు నిలువక వారిని తరిమి వారి
వెనుకటివారిని కొటిట్వేయుడనెను. 20 వారు
బొతిత్గా నశించువరకు యెహోషువయు
ఇశార్యేలీయులును బహు జనసంహారముచేయుట
కడతేరిచ్న తరువాత వారిలో మిగిలియునన్వారు
పార్కారముగల పటట్ణములలో చొచిచ్రి. 21

జనులందరు మకేక్దాయందలి పాలెములోనునన్
యెహోషువయొదద్కు సురకిష్తముగా తిరిగి
వచిచ్రి. ఇశార్యేలీయులకు విరోధముగా ఒక
మాటయైన ఆడుటకు ఎవనికిని గుండె
చాలకపోయెను. 22 యెహోషువ--ఆ గుహకు
అడడ్ము తీసివేసి గుహలోనుండి ఆ అయిదుగురు
రాజులను నాయొదద్కు తీసికొనిరండని
చెపప్గా 23 వారు ఆలాగు చేసి, యెరూషలేము
రాజును హెబోర్ను రాజును యరూమ్తు రాజును
లాకీషు రాజును ఎగోల్ను రాజును ఆ రాజుల
నయిదుగురిని ఆ గుహలోనుండి అతనియొదద్కు
తీసికొని వచిచ్రి. 24 వారు ఆ రాజులను
వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువయొదద్కు
తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ
ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో
యుదధ్మునకు వెళిల్వచిచ్న యోధుల
అధిపతులను చూచి -- మీరు దగెగ్రకు రండి; ఈ
రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని
చెపప్గా వారు దగెగ్రకు వచిచ్ వారి
మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 25 అపుప్డు
యెహోషువ వారిని చూచి--మీరు భయపడకుడి,
జడియకుడి, దృఢతవ్ము వహించి
ధైరయ్ముగానుండుడి; మీరు ఎవరితో యుదధ్ము
చేయుదురో ఆ శతుర్వులకందరికి యెహోవా
వీరికి చేసినటుట్ చేయుననెను. 26 తరువాత
యెహోషువ వారిని కొటిట్ చంపి అయిదు
చెటల్మీద వారిని ఉరిదీసెను; వారి శవములు
సాయంకాలమువరకు ఆ చెటల్మీద
వేర్లాడుచుండెను. 27 పొర్దుద్ గుర్ంకు
సమయమున యెహోషువ సెలవియయ్గా జనులు
చెటల్మీదనుండి వారిని దించి, వారు దాగిన
గుహలోనే ఆ శవములను పడవేసి ఆ గుహదావ్రమున
గొపప్రాళల్ను వేసిరి. ఆ రాళుల్
నేటివరకునన్వి.

28 ఆ దినమున యెహోషువ మకేక్దాను
పటుట్కొని దానిని దాని రాజును కతిత్వాతను
హతముచేసెను. అతడు వారిని దానిలోనునన్
వారినందరిని నిరూమ్లము చేసెను; యెరికో
రాజుకు చేసినటుల్ మకేక్దా రాజుకును చేసెను.

29 యెహోషువయు అతనితోకూడ
ఇశార్యేలీయులందరును మకేక్దానుండి
లిబాన్కు వచిచ్ లిబాన్ వారితో
యుదధ్ముచేసిరి. 30 యెహోవా దానిని దాని
రాజును ఇశార్యేలీయులకు అపప్గింపగా వారు
నిశేశ్షముగా దానిని దానిలోనునన్
వారినందరిని కతిత్వాతను హతముచేసిరి. అతడు
యెరికో రాజుకు చేసినటుల్ దాని రాజుకును
చేసెను.

31 అంతట యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్
యేలీయులందరును లిబాన్నుండి లాకీషుకు వచిచ్
దాని దగెగ్ర దిగి లాకీషువారితో
యుదధ్ముచేయగా 32 యెహోవా లాకీషును
ఇశార్యేలీయులచేతికి అపప్గించెను. వారు
రెండవ దినమున దాని పటుట్కొని తాము
లిబాన్కు చేసినటేల్ దానిని దానిలోనునన్
వారినందరిని కతిత్వాత హతముచేసిరి.

33 లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు
గెజెరురాజైన హోరాము రాగా యెహోషువ
నిశేశ్షముగా అతనిని అతని జనులను
హతముచేసెను. 34 అపుప్డు యెహోషువయు
అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును
లాకీషునుండి ఎగోల్నుకు వచిచ్ దానియెదుట
దిగి దాని నివాసులతో యుదధ్ముచేసి 35 ఆ
దినమున దానిని పటుట్కొని కతిత్వాతను
వారిని హతముచేసిరి. అతడు లాకీషుకు
చేసినటేల్ దానిలోనునన్ వారినందరిని ఆ
దినము నిరూమ్లముచేసెను.

36 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితోకూడ
ఇశార్యేలీయులందరును ఎగోల్నునుండి
హెబోర్నుమీదికి పోయి దాని జనులతో
యుదధ్ము చేసి 37 దాని పటుట్కొని దానిని
దాని రాజును దాని సమసత్ పురములను
దానిలోనునన్ వారినందరిని కతిత్వాతను
హతముచేసిరి. అతడు ఎగోల్నుకు చేసినటేల్
దానిని దానిలో నునన్ వారినందరిని
నిరూమ్లముచేసెను.

38 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితోకూడ
ఇశార్యేలీయులందరు దెబీరువైపు తిరిగి దాని
జనులతో యుదధ్ము చేసి 39 దానిని దాని
రాజును దాని సమసత్ పురములను పటుట్కొని
కతిత్వాతను హతముచేసి దానిలోనునన్
వారినందరిని నిరూమ్లముచేసిరి. అతడు
హెబోర్నుకు చేసినటుల్, లిబాన్కును దాని
రాజుకును చేసినటుల్, అతడు దెబీరుకును దాని
రాజుకును చేసెను.

40 అపుప్డు యెహోషువ మనయ్పర్దేశమును
దకిష్ణ పర్దేశమును షెఫేలాపర్దేశమును
చరియలపర్దేశమును వాటి రాజులనందరిని
జయించెను. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు
శేషమేమియు లేకుండ ఊపిరితీయు సమసత్మును
నిరూమ్లము చేసెను. 41 కాదేషు బరేన్య
మొదలుకొని గాజావరకు గిబియోనువరకు గోషేను
దేశమంతటిని యెహోషువ జయించెను. 42

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా
ఇశార్యేలీయుల పకష్ముగా యుదధ్ము
చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని
వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే
పటుట్కొనెను. 43 తరువాత యెహోషువయు
అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును
గిలాగ్లులోని పాలెమునకు తిరిగి వచిచ్రి.
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11

12

హాసోరు రాజైన యాబీను
జరిగినవాటినిగూరిచ్ విని
మాదోనురాజైన యోబాబుకును

షిమోర్ను రాజుకును అకాష్పు రాజుకును 2

ఉతత్రదికుక్ననునన్ మనయ్దేశములోను
కినెన్ రెతు దకిష్ణదికుక్ననునన్
అరాబాలోను షెఫేలాలోను పడమటనునన్ దోరు
మనయ్ములోను ఉనన్ రాజులకును 3 తూరుప్
పడమటి దికుక్లయందలి కనానీయులకును
అమోరీయులకును హితీత్యులకును
పెరిజీయులకును మనయ్ములోనునన్
యెబూసీయులకును మిసాప్ దేశమందలి
హెరోమ్ను దిగువనుండు హివీవ్యులకును
వరత్మానము పంపగా 4 వారు సముదర్తీరమందలి
యిసుకరేణువులంత విసాత్రముగానునన్ తమ
సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొని, విసాత్రమైన
గురర్ములతోను రథములతోను బయలుదేరిరి. 5 ఆ
రాజులందరు కూడుకొని ఇశార్యేలీయులతో
యుదధ్ముచేయుటకు మేరోము నదియొదద్కు
వచిచ్దిగగా 6 యెహోవా--వారికి భయపడకుము,
రేపు ఈ వేళకు ఇశార్యేలీయులచేత
సంహరింపబడినవారినిగా నేను వారినందరిని
అపప్గించెదను. నీవు వారి గురర్ముల గుదికాలి
నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్చేత
కాలుచ్దువని యెహోషువతో సెలవిచెచ్ను. 7

కాబటిట్ యెహోషువయు అతనితోకూడనునన్
యోధులందరును హఠాతుత్గా మేరోము
నీళల్యొదద్కు వారిమీదికి వచిచ్ వారిమీద
పడగా 8 యెహోవా ఇశార్యేలీయులచేతికి
వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతముచేసి
మహాసీదోనువరకును
మిశేర్పొతామ్యిమువరకును తూరుప్వైపున
మిసేప్ లోయవరకును వారిని తరిమి
నిశేశ్షముగా చంపిరి. 9 యెహోవా
యెహోషువతో సెలవిచిచ్నటుల్ అతడు వారికి
చేసెను. అతడు వారి గురర్ముల గుదికాలి నరమును
తెగకోసి వారి రథములను అగిన్తో
కాలిచ్వేసెను.

10 ఆ కాలమున యెహోషువ వెనుకకు తిరిగి
హాసోరును పటుట్కొని దాని రాజును
కతిత్వాతను హతము చేసెను. పూరవ్ము హాసోరు
ఆ సమసత్ రాజయ్ములకు పర్ధానము. 11

ఇశార్యేలీయులు దానిలోనునన్ పర్తి వానిని
కతిత్వాతను హతముచేసిరి. ఎవరును
తపిప్ంచుకొనకుండ యెహోషువ వారినందరిని
నిరూమ్లము చేసెను. అతడు హాసోరును
అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 12 యెహోషువ ఆ
రాజులనందరిని హతముచేసి వారి పటట్ణములను
పటుట్కొని కొలల్బెటెట్ను; యెహోవా
సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు
వారిని నిరూమ్లము చేసెను. 13 అయితే
యెహోషువ హాసోరును కాలిచ్వేసెనుగాని
మెటట్లమీద కటట్బడియునన్ పటట్ణములను
ఇశార్యేలీయులు కాలిచ్వేయలేదు. 14 ఆ
పటట్ణముల సంబంధమైన కొలల్సొముమ్ను
పశువులను ఇశార్యేలీయులు దోచుకొనిరి.
నరులలో ఒకనిని విడువకుండ అందరిని
నశింపజేయువరకు కతిత్వాతను హతముచేయుచు
వచిచ్రి. 15 యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు
ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే యెహోషువకు
ఆజాఞ్పించెను, యెహోషువ ఆలాగే చేసెను.
యెహోవా మోషేకు

ఆజాఞ్పించినవాటనిన్టిలో నొకటియు అతడు
చేయక విడువలేదు.

16 యెహోషువ శేయీరుకు పోవు హాలాకు కొండ
మొదలుకొని 17 లెబానోను లోయలో
హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దువరకు
ఆ దేశమంతటిని, అనగా మనయ్మును
దకిష్ణదేశమంతటిని గోషేనుదేశమంతటిని
షెఫేలాపర్దేశమును మైదానమును ఇశార్యేలు
కొండలను వాటి లోయలను వాటి రాజులనందరిని
పటుట్కొని వారిని జయించి చంపెను. 18

బహుదినములు యెహోషువ ఆ రాజులందరితో
యుదధ్ము చేసెను. గిబియోను నివాసులైన
హివీవ్యులుగాక 19 ఇశార్యేలీయులతో
సంధిచేసిన పటట్ణము మరి ఏదియులేదు. ఆ
పటట్ణములనిన్టిని వారు యుదధ్ములో
పటుట్కొనిరి. 20 వారిని నిరూమ్లముచేయుడని
యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్
ఇశార్యేలీయులు కనికరింపక వారిని
నాశనముచేయు నిమితత్ము వారు
ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు
వచుచ్నటుల్ యెహోవా వారి హృదయములను
కఠినపరచియుండెను. 21 ఆ కాలమున యెహోషువ
వచిచ్ మనయ్దేశములోను, అనగా
హెబోర్నులోను దెబీరులోను అనాబులోను
యూదా మనయ్ములనిన్టిలోను
ఇశార్యేలీయుల మనయ్
పర్దేశములనిన్టిలోను ఉనన్ అనాకీయులను
నాశనము చేసెను. యెహోషువ వారిని వారి
పటట్ణములను నిరూమ్లముచేసెను. 22

ఇశార్యేలీయుల దేశమందు అనాకీయులలో
ఎవడును మిగిలియుండలేదు; గాజాలోను గాతులోను
అషోడ్దులోను మాతర్మే కొందరు
మిగిలియుండిరి.

23 యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్
యెహోషువ దేశమంతటిని పటుట్కొనెను.
యెహోషువ వారి గోతర్ములచొపుప్న
ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా దాని
నపప్గించెను. అపుప్డు యుదధ్ములేకుండ
దేశము సుభికష్ముగానుండెను.

ఇశార్యేలీయులు యొరాద్నుకు
తూరుప్గా అదద్రినునన్
అరోన్నులోయ మొదలుకొని

హెరోమ్నుకొండ వరకు తూరుప్నందలి
మైదానమంతటిలో హతముచేసి వారి దేశములను
సావ్ధీనపరచుకొనిన రాజులు ఎవరనగా 2

అమోరీయుల రాజైన సీహోను అతడు
హెషోబ్నులో నివసించి, అరోన్ను
ఏటితీరమునందలి అరోయేరునుండి, అనగా ఆ
యేటిలోయ నడుమనుండి గిలాదు అరధ్భాగమును
అమోమ్నీయులకు సరిహదుద్గానునన్
యబోబ్కు ఏటి లోయవరకును, తూరుప్ దికుక్న
కినెన్రెతు సముదర్మువరకును, తూరుప్
దికుక్న బెతేయ్షిమోతు మారగ్మున
ఉపుప్సముదర్ముగానునన్ 3 అరాబా
సముదర్మువరకును, దకిష్ణదికుక్న
పిసాగ్కొండ చరియల దిగువనునన్ మైదానము
వరకును ఏలినవాడు.

4 ఇశార్యేలీయులు బాషానురాజైన
ఓగుదేశమును పటుట్కొనిరి. అతడు రెఫాయీయుల
శేషములో నొకడు. అతడు అషాత్రోతులోను
ఎదెర్యిలోను నివసించి
గెషూరీయులయొకక్యు మాయకాతీయుల
యొకక్యు సరి హదుద్వరకు బాషాను
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అంతటిలోను సలాక్లోను 5 హెరోమ్నులోను
హెషోబ్నురాజైన సీహోను సరిహదుద్వరకు
గిలాదు అరద్భాగములోను రాజయ్మేలినవాడు.
6 యెహోవా సేవకుడైన మోషేయు
ఇశార్యేలీయులును వారిని హతముచేసి,
యెహోవా సేవకుడైన మోషే రూబేనీయులకును
గాదీయులకును మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని
సావ్సథ్య్ముగా దాని నిచెచ్ను. 7

యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న
లెబానోను లోయలోని బయలాగ్దు మొదలుకొని
శేయీరువరకునుండు హాలాకు కొండవరకు
యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులును జయించిన
దేశపురాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని
ఇశార్యేలీయులకు వారి గోతర్ముల వారి
చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 8

మనయ్ములోను లోయలోను
షెఫేలాపర్దేశములోను చరియల
పర్దేశములలోను అరణయ్ములోను దకిష్ణ
దేశములోను ఉండిన హితీత్యులు అమోరీయులు
కనానీయులు పెరిజీయులు హివీవ్యులు
యెబూసీయులను వారి రాజులను
ఇశార్యేలీయులు పటుట్కొనిరి. వారెవరనగా
యెరికో రాజు 9 బేతేలుయొదద్నునన్ హాయి
రాజు, యెరూషలేము రాజు, హెబోర్ను రాజు,
యరూమ్తు రాజు, లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు,
గెజెరు రాజు, దెబీరు రాజు, గెదెరు రాజు,
హోరామ్ రాజు, అరాదు రాజు, లిబాన్ రాజు,
అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు, బేతేలు
రాజు, తపూప్య రాజు, హెపెరు రాజు, ఆఫెకు
రాజు, లషాష్రోను రాజు, మాదోను రాజు,
హాసోరు రాజు, షిమోర్నెమ్రోను రాజు,
అకాష్పు రాజు, తానాకు రాజు, మెగిదోద్ రాజు,
కెదెషు రాజు. కరెమ్లులొ యొకెన్యాము
రాజు, దోరు మెటట్లలో దోరు రాజు,
గిలాగ్లులోని గోవీయుల రాజు, తిరాస్ రాజు, ఆ
రాజులందరి సంఖయ్ ముపప్ది యొకటి.

యెహోషువ బహుదినములు గడచిన
వృదుధ్డుకాగా యెహోవా అతనికి
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను--నీవు

బహుదినములు గడచిన వృదుధ్డవు.
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు అతివిసాత్రమైన
దేశము ఇంక మిగిలియునన్ది. 2 మిగిలిన దేశము
ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు,
గెషూరీయుల దేశమంతయు, ఐగుపుత్కు
తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 3

కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న
ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును ఫిలిషీత్యుల
అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన
గాజీయులయొకక్యు అషోడ్దీయులయొకక్యు
అషెక్లోనీయులయొకక్యు
గాతీయులయొకక్యు ఎకోర్నీయులయొకక్యు
దేశమును 4 దకిష్ణదికుక్న ఆవీయుల దేశమును
కనానీయుల దేశమంతయు, సీదోనీయులదైన మేరా
మొదలుకొని ఆఫెకువరకునన్ అమోరీయుల
సరిహదుద్వరకును 5 గిబీల్యుల దేశమును,
హెరోమ్ను కొండదిగువ నునన్ బయలాగ్దు
మొదలుకొని హమాతువరకు లెబానోను
పర్దేశమంతయు, లెబానోను మొదలుకొని
మిశేర్ పొతామ్యిమువరకును దేశము
మిగిలియునన్ది. 6 మనయ్పునివాసులనందరిని
సీదోనీయులనందరిని నేను ఇశార్యేలీయుల
యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. కావున నేను
నీ కాజాఞ్పించినటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులకు

సావ్సథ్య్ముగా దాని పంచిపెటట్వలెను. 7

తొమిమ్ది గోతర్ములకును మనషేష్
అరధ్గోతర్మునకును ఈ దేశమును
సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటుట్ము. యెహోవా
సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్నటుల్ 8

రూబేనీయులు గాదీయులు తూరుప్దికుక్న
యొరాద్ను అదద్రిని మోషే వారికిచిచ్న
సావ్సథ్య్మును పొందిరి. 9 అది ఏదనగా
అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు
మొదలుకొని ఆ లోయమధయ్నునన్
పటట్ణమునుండి దీబోనువరకు మేదెబా
మైదానమంతయు, అమోమ్నీయుల
సరిహదుద్వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు 10

అమోరీయుల రాజునైన సీహోనుయొకక్ సమసత్
పురములును 11 గిలాదును, గెషూరీయులయొకక్యు
మాయకాతీయులయొకక్యు దేశము, హెరోమ్ను
మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను
దేశమంతయు 12 రెఫాయీయుల శేషములో
అషాత్రోతులోను యెదెర్యీలోను ఏలికయైన
ఓగురాజయ్మంతయు మిగిలియునన్ది. మోషే ఆ
రాజులను జయించి వారి దేశమును
పటుట్కొనెను. 13 అయితే ఇశార్యేలీయులు
గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల
దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక
గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు
ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు.
14 లేవి గోతర్మునకే అతడు సావ్సథ్య్ము
ఇయయ్లేదు. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా వారితో సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనకు
అరిప్ంపబడు హోమములే వారికి
సావ్సథ్య్ము.

15 వారి వంశములనుబటిట్ మోషే
రూబేనీయులకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. 16

వారి సరిహదుద్ ఏదనగా, అరోన్ను
ఏటిలోయదరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ
లోయలోనునన్ పటట్ణమునుండి
మేదెబాయొదద్నునన్ మైదానమంతయు 17

హెషోబ్నును మైదానములోని
పటట్ణములనిన్యు, దీబోను బామోతబ్యలు
బేతబ్యలెమ్యోను 18 యాహసు కెదేమోతు
మేఫాతు కిరయ్తాయిము సిబామ్లోయలోని
కొండమీది శెరెతష్హరు బెతప్యోరు
పిసాగ్కొండచరియలు బెతేయ్షిమోతు (అను
పటట్ణములును) మైదానములోని
పటట్ణములనిన్యు, హెషోబ్నులో ఏలికయు,
మోషే జయించినవాడునైన సీహోను వశముననునన్
ఎవీ రేకెము సూరు హోరు రేబ అను
మిదాయ్నురాజుల దేశమును అమోరీయుల రాజైన
సీహోను రాజయ్మంతయు వారికి సావ్సథ్య్
ముగా ఇచెచ్ను.

22 ఇశార్యేలీయులు బెయోరు కుమారుడును
సోదెగాడు నైన బిలామును తాము చంపిన
తకిక్నవారితో పాటు ఖడగ్ముతో చంపిరి. 23

యొరాద్ను పర్దేశమంతయు రూబేనీయులకు
సరిహదుద్; అదియు దానిలోని పటట్ణములును
గార్మములును రూబేనీయుల వంశముల
లెకక్చొపుప్న వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్ము.

24 మోషే గాదుగోతర్మునకు, అనగా
గాదీయులకు వారి వంశములచొపుప్న
సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. 25 వారి సరిహదుద్
యాజెరును గిలాదు పటట్ణములనిన్యు,
రబాబ్కు ఎదురుగానునన్ అరోయేరువరకు
అమోమ్నీయుల దేశములో సగమును 26
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హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్
బెటొనీమువరకును మహనయీము మొదలుకొని
దెబీరు సరిహదుద్వరకును 27 లోయలో
బేతారాము బేతిన్మార్ సుకోక్తు సాపోను,
అనగా హెషోబ్ను రాజైన సీహోను రాజయ్
శేషమును తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను
అదద్రిని కినెన్ రెతు
సముదర్తీరమువరకునునన్ యొరాద్ను
పర్దేశమును. 28 వారి వంశములచొపుప్న
గాదీయులకు సావ్సథ్య్మైన పటట్ణములును
గార్మములును ఇవి.

29 మోషే మనషేష్ అరథ్గోతర్మునకు
సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. అది వారి
వంశములచొపుప్న మనషీష్యుల
అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్ము. 30 వారి
సరిహదుద్ మహనయీము మొదలుకొని బాషాను
యావతుత్ను, బాషాను రాజైన ఓగు
సరవ్రాజయ్మును, బాషానులోని యాయీరు
పురములైన బాషానులోని అరువది
పటట్ణములును. 31 గిలాదులో సగమును,
అషాత్రోతు ఎదెర్యియునను బాషానులో
ఓగురాజయ్ పటట్ణములును మనషేష్
కుమారుడైన మాకీరు, అనగా మాకీరీయులలో
సగముమందికి వారి వంశములచొపుప్న కలిగినవి.
32 యెరికోయొదద్ తూరుప్దికుక్న
యొరాద్ను అదద్రినునన్ మోయాబు
మైదానములో మోషే పంచిపెటిట్న
సావ్సథ్య్ములు ఇవి. 33 లేవీ గోతర్మునకు
మోషే సావ్సథ్య్ము పంచిపెటట్లేదు;
ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా వారితో సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనే
వారికి సావ్సథ్య్ము.

ఇశార్యేలీయులు కనానుదేశమున
పొందిన సావ్సథ్య్ ములు ఇవి. 2

మోషేదావ్రా యెహోవా
ఆజాఞ్పించినటుల్ యాజకుడైన ఎలియాజరును
నూనుకుమారుడైన యెహోషువయు
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల
కుటుంబముల పర్ధానులును చీటుల్వేసి,
తొమిమ్ది గోతర్ములవారికి
అరధ్గోతర్పువారికిని ఆ సావ్సథ్య్ములను
పంచిపెటిట్రి. 3 మోషే రెండు
గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును
యొరాద్ను అదద్రిని సావ్సథ్య్ముల
నిచిచ్యుండెను. అతడు వారిలో లేవీయులకు ఏ
సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు 4 యోసేపు
వంశకులగు మనషేష్ ఎఫార్యిములను రెండు
గోతర్ములవారు నివసించుటకు పటట్ణములును
వారి పశువులకును వారి మందలకును ఆ పటట్ణముల
సమీపభూములను మాతర్మేకాక లేవీయులకు ఆ
దేశమున ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. 5

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్
ఇశార్యేలీయులు చేసి దేశమును పంచుకొనిరి.

6 యూదా వంశసుథ్లు గిలాగ్లులో యెహోషువ
యొదద్కు రాగా కెనెజీయుడగు యెఫునెన్
కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఈలాగు
మనవిచేసెను -- కాదేషు బరేన్యలో
దైవజనుడైన మోషేతో యెహోవా
ననున్గూరిచ్యు నినున్గూరిచ్యు
చెపిప్నమాట నీ వెరుగుదువు. 7 దేశమును
వేగుచూచుటకు యెహోవా సేవకుడైన మోషే
కాదేషు బరేన్యలోనుండి ననున్ పంపినపుప్డు
నేను నలువది ఏండల్వాడను; ఎవరికిని భయపడక

నేను చూచినది చూచినటేట్ అతనికి
వరత్మానము తెచిచ్తిని. 8 నాతోకూడ
బయలుదేరి వచిచ్న నా సహోదరులు జనుల
హృదయములను కరుగచేయగా నేను నా దేవుడైన
యెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించితిని.
9 ఆ దినమున మోషే పర్మాణము చేసి--నీవు నా
దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుస్తో
అనుసరించితివి గనుక నీవు అడుగుపెటిట్న భూమి
నిశచ్యముగా నీకును నీ సంతానమునకును
ఎలల్పుప్ డును సావ్సథ్య్ముగా ఉండుననెను.
10 యెహోవా చెపిప్నటుల్ యెహోవా
మోషేకు ఆ మాట సెలవిచిచ్నపప్టినుండి
ఇశార్యేలీయులు అరణయ్ములో నడచిన యీ
నలువది ఏండుల్ ఆయన ననున్ సజీవునిగా
కాపాడియునాన్డు; ఇదిగో నేనిపుప్డు
ఎనబదియయిదేండల్వాడను. 11 మోషే ననున్
పంపిననాడు నాకెంత బలమో నేటివరకు నాకంత
బలము. యుదధ్ముచేయుటకు గాని మరి ఏ
పనిచేయుటకు గాని నాకెపప్టియటుల్
బలమునన్ది. 12 కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా
సెలవిచిచ్న యీకొండ పర్దేశమును నాకు
దయచేయుము; అనాకీయులును పార్కారముగల
గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ
దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు
తోడైయుండినయెడల యెహోవా
సెలవిచిచ్నటుల్ వారి దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొందును. 13 యెఫునెన్
కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించువాడు
గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి
హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 14

కాబటిట్ హెబోర్నుయెఫునెన్ అను
కెనెజీయుని కుమారుడైన కాలేబుకు నేటివరకు
సావ్సథ్య్ముగానునన్ది. 15 పూరవ్ము
హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్
అనాకీయులలో గొపప్వాడు అపుప్డు దేశము
యుదధ్ములేకుండ దేశము సుభికష్ముగా
ఉండెను.

యూదా వంశసుథ్ల గోతర్మునకు వారి
వంశములచొపుప్న చీటల్వలన వచిచ్న
వంతు ఎదోము సరిహదుద్వరకును, అనగా

దకిష్ణదికుక్న సీను అరణయ్పు దకిష్ణ
దిగంతమువరకును ఉండెను. 2 దకిష్ణమున వారి
సరిహదుద్ ఉపుప్ సముదర్తీరమున దకిష్ణదిశ
చూచుచునన్ అఖాతము మొదలుకొని
వాయ్పించెను. 3 అది అకర్బీబ్ము
నెకుక్చోటికి దకిష్ణముగా బయలుదేరి
సీనువరకు పోయి కాదేషు బరేన్యకు
దకిష్ణముగా ఎకిక్ హెసోర్నువరకు సాగి
అదాద్రు ఎకిక్ కరాక్యువైపు తిరిగి 4

అసోమ్నువరకు సాగి ఐగుపుత్ ఏటివరకు
వాయ్పించెను. ఆ తటుట్ సరిహదుద్
సముదర్మువరకు వాయ్పించెను, అది మీకు
దకిష్ణపు సరిహదుద్. 5 దాని తూరుప్
సరిహదుద్ యొరాద్ను తుదవరకు నునన్ ఉపుప్
సముదర్ము. ఉతత్రదికుక్ సరిహదుద్
యొరాద్ను తుదనునన్ సముదార్ఖాతము
మొదలుకొని వాయ్పించెను. 6 ఆ సరిహదుద్
బేత్ హోగాల్వరకు సాగి బేతరాబా ఉతత్ర
దికుక్వరకు వాయ్పించెను. అకక్డనుండి ఆ
సరిహదుద్ రూబేనీయుడైన బోహను రాతివరకు
వాయ్పించెను. 7 ఆ సరిహదుద్
ఆకోరులోయనుండి దెబీరువరకును ఏటికి
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దకిష్ణతీరముననునన్ అదుమీమ్ము
నెకుక్చోటికి ఎదురుగానునన్ గిలాగ్లుకు
అభిముఖముగా ఉతత్రదికుక్ వైపునకును
వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ ఏన్ేషమెషు
నీళల్వరకు వాయ్పించెను. దాని కొన
ఏన్ోరగేలునొదద్నుండెను. 8 ఆ సరిహదుద్
పడమట బెన్ిహనోన్ములోయ మారగ్ముగా
దకిష్ణదికుక్న యెబూసీయుల దేశమువరకు,
అనగా యెరూషలేమువరకు నెకెక్ను. ఆ
సరిహదుద్ పడమట హినోన్ములోయకు
ఎదురుగానునన్ కొండ నడికొపుప్వరకు
వాయ్పించెను. అది ఉతత్ర దికుక్న
రెఫాయీయుల లోయ తుదనునన్ది.

9 ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ నడికొపుప్నుండియు
నెఫోత్య నీళల్యూటయొదద్నుండియు
ఏఫోర్నుకొండ పురములవరకు వాయ్పించెను. ఆ
సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీమను బాలావరకు
సాగెను. 10 ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలానుండి
శేయీరుకొండకు వంపుగా సాగి కెసాలోనను
యారీము కొండయొకక్ ఉతత్రపు వైపునకుదాటి
బేతెష్మెషువరకు దిగి తిమాన్వైపుకు
వాయ్పించెను. 11 ఉతత్రదికుక్న ఆ సరిహదుద్
ఎకోర్నువరకు సాగి అకక్డనుండిన సరిహదుద్
షికోర్నువరకు పోయి బాలాకొండను దాటి
యబెన్యేలువరకును ఆ సరిహదుద్
సముదర్మువరకును వాయ్పించెను. 12 పడమటి
సరిహదుద్ గొపప్ సముదర్పు సరిహదుద్వరకు
వాయ్పించెను. యూదా సంతతి
వారివంశములచొపుప్న వారి సరిహదుద్ ఇదే.

13 యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న
ఆజఞ్చొపుప్న యూదా వంశసుథ్ల మధయ్ను
యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబుకు ఒక వంతున,
అనగా అనాకీయుల వంశకరత్ యైన
అరాబ్యొకక్ పటట్ణమును ఇచెచ్ను, అది
హెబోర్ను. 14 అకక్డనుండి కాలేబు
అనాకుయొకక్ ముగుగ్రు కుమారులైన షెషయి
అహీమాను తలమ్యి అను అనాకీయుల వంశీకులను
వెళల్గొటిట్ వారి దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనెను. 15 అకక్డనుండి అతడు
దెబీరు నివాసులమీదికి పోయెను. అంతకుముందు
దెబీరు పేరు కిరయ్తేస్ఫెరు. 16 కాలేబు--
కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్కొని దాని
కొలల్పెటిట్నవానికి నా కుమారెత్యైన
అకాస్ను ఇచిచ్ పెండిల్చేసెదనని చెపప్గా
17 కాలేబు సహోదరుడును ననజు కుమారుడునైన
ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను గనుక అతడు
తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్
పెండిల్చేసెను. 18 మరియు ఆమె తన పెనిమిటి
యింటికి వచిచ్నపుప్డు తన తండిర్ని ఒక
పొలము అడుగుమని అతని పేర్రేపించెను. ఆమె
గాడిదెను తవ్రగా దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచి--
నీకేమి కావలెనని ఆమె నడిగెను. 19 అందుకామె-
నాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు
దకిష్ణభూమి యిచిచ్యునాన్వు గనుక నీటి
మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు
మెరక మడుగులను పలల్పు మడుగులను ఇచెచ్ను. --

20 యూదా వంశసుథ్ల గోతర్మునకు వారి
వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్మిది.
దకిష్ణదికుక్న ఎదోము సరిహదుద్వరకు యూదా
వంశసుథ్ల గోతర్ముయొకక్ పటట్ణములు
ఏవేవనగా-కబెస్యేలు ఏదెరు యాగూరు కీనా
దిమోనా అదాదా కెదెషు హాసోరు యితాన్ను
జీఫు తెలెము బెయాలోతు కొర్తత్ హాసోరు

కెరీయోతు హెసోర్ను అనబడిన హాసోరు
అమాము షేమ మోలాదా హసరగ్దాద్
హెషోమ్ను బేతెప్లెతు హసరుష్వలు
బెయేరెష్బా బిజోయ్తాయ్బాలా
ఈయెయ్ ఎజెము ఎలోత్లదు కెసీలు హోరామ్
సికల్గు మదమ్నాన్ సనస్నాన్ లెబాయోతు
షిలిహ్ము అయీను రిమోమ్ను అనునవి, వాటి
పలెల్లు పోగా ఈ పటట్ణములనిన్యు ఇరువది
తొమిమ్ది.

33 మైదానములో ఏవనగా ఎషాత్యోలు
జొరాయ్ అషాన్ జానోహ ఏనగ్నీన్ము
తపూప్య ఏనాము యరూమ్తు అదులాల్ము
శోకో అజేకా 36 షరాయిము అదీతాయిము
గెదేరా గెదెరోతాయిము అనునవి. వాటి
పలెల్లు పోగా పదునాలుగు పటట్ణములు. 37

సెనాను హదాషా మిగోద్లాగ్దు దిలాను
మిసేప్ యొకత్యేలు లాకీషు బొసక్తు
ఎగోల్ను 40 కబోబ్ను లహామ్సు కితిల్షు
గెదెరోతు 41 బేతాద్గోను నయమా మకేక్దా
అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా పదియారు
పటట్ణములు.

42 లిబాన్ ఎతెరు ఆషాను యిపాత్
అషాన్నెసీబు కెయీలా అకీజ్బు మారేషా
అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది
పటట్ణములు. ఎకోర్ను దాని గార్మములును
పలెల్లును, ఎకోర్ను మొదలుకొని
సముదర్మువరకు అషోడ్దు పార్ంతమంతయు,
దాని పటట్ణములును గార్మములును, ఐగుపుత్
ఏటివరకు పెదద్ సముదర్మువరకును
అషోడ్దును, గాజాను వాటి పార్ంతమువరకును
వాటి గార్మములును పలెల్లును, 48 మనయ్
పర్దేశమందు షామీరు యతీత్రు 49 శోకో
దనాన్ కిరయ్ తస్నాన్ 50 అను దెబీరు అనాబు
ఎషెట్మో 51 ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో
అనునవి, 52 వాటి గార్మములు పోగా పదకొండు
పటట్ణములు. 53 ఆరాబు దూమా ఎషాను 54

యానీము బేతత్పూయ అఫెకా హుమాత్
కిరయ్తరాబ్ అను హెబోర్ను సీయోరు అనునవి,
వాటి పలెల్లు పోగా తొమి◌్మది
పటట్ణములు.

55 మాయోను కరెమ్లు జీఫు యుటట్
ఎజెర్యేలు 56 యొకెద్ యాము జానోహ
కయీను గిబియా తిమాన్ అనునవి, వాటి పలెల్లు
పోగా పది పటట్ణములు. హలూహ్లు బేతూస్రు
గెదోరు మారాతు బేతనోతు ఎలెత్కోననునవి,
వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు. 60

కిరయ్తాయ్రీమనగా కిరయ్తబ్యలు రబాబ్
అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా రెండు
పటట్ణములు.

61 అరణయ్మున బేతరాబా మిదీద్ను సెకాకా
నిబాష్ను యీలెమ్లహు ఎనెగ్దీ అనునవి, 62

వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు.
యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీయులను
యూదా వంశసుథ్లు తోలివేయ లేకపోయిరి గనుక
యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో
యూదా వంశసుథ్లయొదద్ నివసించుచునాన్రు.

యోసేపు పుతుర్లకు చీటివలన వచిచ్న
వంతు యెరికో యెదుట యొరాద్ను
దరినుండెను, 2 తూరుప్ననునన్ ఆ

యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి
బేతేలు మనయ్దేశమువరకు అరణయ్ము
వాయ్పించును. 3 అది బేతేలునుండి లూజువరకు
పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు
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సాగి కిర్ంది బేత్ోహరోనువరకును
గెజెరువరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల
సరిహదుద్వరకు వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్
సముదర్మువరకు సాగెను. 4 అకక్డ యోసేపు
పుతుర్లైన మనషేష్ ఎఫార్యిములు
సావ్సథ్య్మును పొందిరి.

5 ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్, అనగా వారి
వంశముల చొపుప్న వారికి ఏరప్డిన సరిహదుద్
అతారోతు అదాద్రునుండి మీది
బేత్ోహరోనువరకు తూరుప్గా వాయ్పించెను.
6 వారి సరిహదుద్ మికెమ్తాతునొదద్నునన్
సముదర్మువరకు పశిచ్మోతత్రముగా
వాయ్పించి ఆ సరిహదుద్ తానా తీష్లోనువరకు
తూరుప్వైపుగా చుటుట్ తిరిగి యానోహావరకు
తూరుప్న దాని దాటి 7 యానోహానుండి
అతారోతువరకును నారాతవరకునుండి యెరికోకు
తగిలి యొరాద్నునొదద్ తుదముటెట్ను. 8

తపూప్య మొదలుకొని ఆ సరిహదుద్ కానా
యేటివరకు పశిచ్మముగా వాయ్పించును. అది
వారి వంశములచొపుప్న ఎఫార్యిమీయుల
గోతర్ సావ్సథ్య్ము. 9 ఎఫార్యిమీయులకు
అచచ్టచచ్ట ఇయయ్ బడిన పటట్ణములు
పోగా ఆ పటట్ణములనిన్యు వాటి
గార్మములును మనషీష్యుల
సావ్సథ్య్ములో నుండెను. 10 అయితే
గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు
సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. నేటివరకు ఆ
కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్
నివసించుచు పనున్కటుట్ దాసులైయునాన్రు.

మనషేష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు
గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా
మనషేష్ పెదద్కుమారుడును గిలాదు

దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన
వంతువచెచ్ను. అతడు యుదధ్వీరుడైనందున
అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 2

మనషీష్యులలో మిగిలిన వారికి, అనగా
అబియెజెరీయులకును హెలకీయులకును
అశీర్యేలీయులకును షెకెమీయులకును
హెపెరీయులకును షెమీదీయులకును వారి వారి
వంశములచొపుప్న వంతు వచెచ్ను. వారి
వంశములనుబటిట్ యోసేపు కుమారుడైన
మనషేష్యొకక్ మగసంతానమది.

3 మనషేష్ మునిమనుమడును మాకీరు
ఇనుమనుమడును గిలాదు మనుమడును హెపెరు
కుమారుడునైన సెలోపెహాదుకు
కుమారెత్లేగాని కుమారులు పుటట్లేదు. అతని
కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్
మిలాక్ తిరాస్ అనునవి. 4 వారు యాజకుడైన
ఎలాజరు ఎదుటికిని నూను కుమారుడైన యెహోషువ
యెదుటికిని పర్ధానుల యెదుటికిని వచిచ్-మా
సహోదరులమధయ్ మాకు
సావ్సథ్య్మియయ్వలెనని యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని మనవి చేయగా
యెహోషువ యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ వారి
తండిర్యొకక్ సహోదరులమధయ్ వారికి
సావ్సథ్య్ములిచెచ్ను.

5 కాబటిట్ యొరాద్ను అదద్రినునన్
గిలాదు బాషానులుగాక మనషీష్యులకు పదివంతులు
హెచుచ్గా వచెచ్ను. 6 ఏలయనగా మనషీష్యుల
సీత్ర్సంతానమును వారి పురుష సంతానమును
సావ్సథ్య్ములు పొందెను. గిలాదుదేశము
తకిక్న మనషీష్యులకు సావ్సథ్య్మాయెను.
7 మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి

షెకెముకు తూరుప్గానునన్ మికెమ్తావరకును
దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు
వాయ్పించెను. 8 తపూప్యదేశము
మనషీష్యులదాయెను; అయితే మనషీష్యుల
సరిహదుద్లోని తపూప్య
ఎఫార్యిమీయులదాయెను. 9 ఆ సరిహదుద్
కానాయేటి దకిష్ణదికుక్న ఆ యేటివరకు
వాయ్పించెను. మనషీష్యుల ఊళల్లో ఆ
ఊళుల్ ఎఫార్యిమీయులకు కలిగెను; అయితే
మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆ యేటికి
ఉతత్రముగా సముదర్మువరకు వాయ్పించెను.
దకిష్ణభూమి ఎఫార్యిమీయులకును
ఉతత్రభూమి మనషీష్యులకును కలిగెను. 10

సముదర్ము వారి సరిహదుద్; ఉతత్రదికుక్న
అది ఆషేరీయుల సరిహదుద్కును, తూరుప్దికుక్న
ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్కును నడిచెను.

11 ఇశాశ్ఖారీయుల పర్దేశములోను
ఆషేరీయుల పర్దేశములోను బేతెష్యాను
దాని పురములును ఇబెల్యామును దాని
పురములును దోరు నివాసులును దాని పురములును
ఏనోద్రు నివాసులును దాని పురములును తానాకు
నివాసులును దాని పురములును మెగిదోద్
నివాసులును దాని పురములును, అనగా మూడు
కొండల పర్దేశము మనషీష్యులకు కలిగి
యునన్ది. 12 కనానీయులు ఆ దేశములో
నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్ యుండిరి
గనుక మనషీష్యులు ఆ పురములను
సావ్ధీనపరచుకొనలేకపోయిరి. 13

ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు
కనానీయుల చేత వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి
కాని వారి దేశమును పూరిత్గా
సావ్ధీనపరచుకొనలేదు. 14 అపుప్డు యోసేపు
పుతుర్లు యెహోషువను చూచి -- మా కేల ఒకక్
చీటితో ఒకక్ వంతునే సావ్సథ్య్ముగా
ఇచిచ్తివి? మేము ఒక గొపప్ జనమేగదా?
ఇదివరకు యెహోవా మముమ్ను దీవించెనని
మనవిచేయగా 15 యెహోషువ -- మీరు గొపప్
జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము
మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికి పోయి
అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను
రెఫాయీయులదేశములోను మీకు మీరే చెటుల్
నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 16 అందుకు
యోసేపు పుతుర్లు -- ఆ మనయ్ము మాకు చాలదు;
అదియుగాక పలల్పుచోటున నివసించు
కననీయులకందరికి, అనగా
బేతెష్యానులోనివారికిని దాని
పురములలోనివారికిని యెజెర్యేలు
లోయలోనివారికిని ఇనుప రథములునన్వనిరి. 17

అపప్డు యెహోషువ యోసేపు పుతుర్ లైన
ఎఫార్యిమీయులను మనషీష్యులను చూచి --
మీరు ఒక విసాత్రజనము, మీకు అధికబలము గలదు,
మీకు ఒకక్వంతు చీటియేకాదు; ఆ కొండ మీదే,
అది అర ణయ్ము గనుక మీరు దాని నరకుడి,
అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు
ఇనుప రథములుండినను వారు బలవంతులైయుండినను
మీరు వారి దేశమును సావ్ధీన
పరచుకొనగలరనెను.

ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనినతరువాత వారందరు
షిలోహుకు కూడివచిచ్ అకక్డ

పర్తయ్కష్పు గుడారము వేసిరి. 2

ఇశార్యేలీయులలో సావ్సథ్య్ములు ఇంక
పొందని యేడు గోతర్ములు ఉండెను. 3 కావున
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యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను --
మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న
దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ
మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 4 పర్తి
గోతర్మునుండి ముగుగ్రేసి మనుషుయ్లను
నాయొదద్కు రపిప్ంచినయెడల నేను వారిని
పంపెదను; వారు లేచి దేశ సంచారము చేయుచు
ఆయా సావ్సథ్య్ములచొపుప్న దాని
వివరమును వార్సి నాయొదద్కు
తీసికొనివచెచ్దరు. 5 వారు ఏడువంతులుగా దాని
పంచుకొందురు. యూదావంశసుథ్లు
దకిష్ణదికుక్న తమ సరిహదుద్లోపల
నిలిచియుండవలెను. యోసేపుపుతుర్లు ఉతత్ర
దికుక్న తమ సరిహదుద్లోపల
నిలిచియుండవలెను. 6 మీరు ఏడు వంతులుగా
దేశవివరమును వార్సి నాయొదద్కు తీసికొని
రావలెను. నేను ఇకక్డ మన దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని మీ నిమితత్ము వంతుచీటుల్
వేసెదను. 7 లేవీయులకు మీ మధయ్ ఏ వంతును
కలుగదు, యెహోవాకు యాజక ధరమ్ము చేయుటే
వారికి సావ్సథ్య్ము. గాదీయులును
రూబేనీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును
యొరాద్ను అదద్రిని తూరుప్దికుక్న
యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్న
సావ్సథ్య్ములను పొందియునాన్రు.

8 ఆ మనుషుయ్లు లేచి పర్యాణము కాగా
యెహోషువ దేశవివరమును వార్యుటకు
వెళల్బోవు వారిని చూచి--మీరు ఆ దేశములో
బడి నడుచుచు దాని వివరమును వార్సి
నాయొదద్కు తిరిగి రండి; అపుప్డు నేను
షిలోహులో మీకొరకు యెహోవా సనిన్ధిని
వంతుచీటుల్ వేయించెదననగా 9 ఆ మనుషుయ్లు
వెళిల్ దేశసంచారముచేయుచు ఏడువంతులుగా,
గార్మములచొపుప్న, దాని వివరమును
పుసత్కములోవార్సి షిలోహులోని
పాలెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు
వచిచ్రి. 10 వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో
యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి వారి
వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు
దేశమును పంచి పెటెట్ను. 11

బెనాయ్మీనీయుల గోతర్మునకు వారి
వంశములచొపుప్న, వంతుచీటివచెచ్ను; వారికి
చీటివలన కలిగిన సరిహదుద్ యూదావంశసుథ్ల
సరిహదుద్కును యోసేపు పుతుర్ల
సరిహదుద్కును మధయ్నుండెను.

12 ఉతత్రదికుక్న వారి సరిహదుద్
యొరాద్ను మొదలుకొని యెరికోకు
ఉతత్రదికుక్న పోయి పడమరగా
కొండలదేశమువరకు వాయ్పించెను, దాని
సరిహదుద్ బేతావెను అరణయ్మువరకు సాగెను.
13 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ లూజువైపున, అనగా
బేతేలను లూజు దకిష్ణమువరకు సాగి కిర్ంది
బెత్ హోరోనుకు దకిష్ణముననునన్ కొండమీది
అతారోతు అదాద్రువరకు వాయ్పించెను. 14

అకక్డనుండి దాని సరిహదుద్ దకిష్ణమున బెత్
హోరోనుకును ఎదురుగానునన్ కొండనుండి
పడమరగా దకిష్ణమునకు తిరిగి అకక్డనుండి
యూదావంశసుథ్ల పటట్ణమైన
కిరాయ్తాబ్లు అనగా కిరయ్తాయ్రీమువరకు
వాయ్పించెను, అది పడమటిదికుక్. 15

దకిష్ణదికుక్న కిరయ్తాయ్రీముకొననుండి
దాని సరిహదుద్ పడమటిదికుక్న నెఫోత్య
నీళల్ యూటవరకు సాగి 16 ఉతత్రదికుక్న

రెఫాయీయుల లోయలోనునన్ బెన్ హినోన్ము
లోయయెదుటనునన్ కొండపర్కక్ననుండి
దకిష్ణదికుక్న బెన్ిహనోన్ము
లోయమారగ్మున యెబూసీయుల పర్దేశమువరకు
సాగి ఏన్ోరగేలువరకు వాయ్పించెను. 17 అది
ఉతత్రదికుక్నుండి ఏన్ెషమెషువరకు
వాయ్పించి అదుమీమ్మునకు ఎకుక్చోటికి
ఎదురుగానునన్ గెలీలోతువరకు సాగి
రూబేనీయుడైన బోహను (నాటిన)
రాతియొదద్కు దిగెను. 18 అది ఉతత్రదికుక్న
మైదానమునకు ఎదురుగా వాయ్పించి అరాబావరకు
దిగి అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ ఉతత్రదికుక్న
బేత్ోహగాల్వరకు సాగెను. 19 అకక్డనుండి ఆ
సరిహదుద్ యొరాద్ను దకిష్ణదికుక్న
ఉపుప్సముదర్ముయొకక్ ఉతత్రాఖాతమువరకు
వాయ్పించెను. అది దకిష్ణదికుక్న దానికి
సరిహదుద్. 20 తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను
దానికి సరిహదుద్. దాని చుటుట్నునన్
సరిహదుద్లపర్కారము బెనాయ్మీనీయులకు
వారి వంశ ములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము
ఇది. 21 బెనాయ్మీనీయుల గోతర్మునకు వారి
వంశముల చొపుప్న కలిగిన పటట్ణములు
ఏవేవనగా యెరికో బేత్ోహగాల్
యెమెకెక్సీసు 22 బేతరాబా సెమరాయిము
బేతేలు ఆవీము పారా ఒఫార్ 23 కెపరమోమ్ని
ఒపిన్ గెబా అనునవి, 24 వాటి పలెల్లు పోగా
పనెన్ండు పటట్ణములు. 25 గిబియోను రామా
బెయేరోతు మిసేప్ కెఫీరా మోసా రేకెము
ఇరెప్యేలు తరలా 27 సేలా ఎలెపు
యెరూషలేము అనబడిన యోబూసీ గిబియా
కితయ్తు అనునవి; వాటి పలెల్లు పోగా
పదునాలుగు పటట్ణములు. 28 వారి వంశముల
చొపుప్న ఇది బెనాయ్మీనీయులకు కలిగిన
సావ్సథ్య్ము.

రెండవ వంతు చీటి
షిమోయ్నీయులపకష్ముగా, అనగా
వారి వంశములచొపుప్న

షిమోయ్నీయుల గోతర్పకష్ముగా వచెచ్ను.
వారి సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల
సావ్సథ్య్ము మధయ్నుండెను. 2 వారికి
కలిగిన సావ్సథ్య్మేదనగా బెయేరెష్బా
షెబ మోలాదా 3 హజరుష్వలు బాలా ఎజెము
ఎలోత్లదు బేతూలు హోరామ్ 4 సికల్గు
బేతమ్రాక్బోదు హజరూస్సా 5

బేతెల్బాయోతు షారూ హెను అనునవి, వాటి
పలెల్లు పోగా పదమూడు పటట్ణములు. 7

అయీను రిమోమ్ను ఎతెరు ఆషానును అనునవి;
వాటి పలెల్లు పోగా నాలుగు పటట్ణములు. 8

దకిష్ణమున రామతను బాలతెబ్యేరువరకు ఆ
పటట్ణముల చుటుట్నునన్ పలెల్లనిన్యు
ఇవి షిమోయ్నీయుల గోతర్మునకు వారి
వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 9

షిమోయ్నీయుల సావ్సథ్య్ము యూదా
వంశసుథ్ల వంతులోని భాగము; ఏలయనగా యూదా
వంశసుథ్ల భాగము వారికి ఎకుక్వ గనుక వారి
సావ్సథ్య్ము నడుమను షిమోయ్నీయులు
సావ్సథ్య్ము పొందిరి.

10 మూడవ వంతు చీటి వారి వంశముచొపుప్న
జెబూలూనీయుల పకష్ముగా వచెచ్ను. వారి
సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ శారీదువరకు సాగెను.
11 వారి సరిహదుద్ పడమటివైపుగా మరలావరకును
దబాబ్షతువరకును సాగి యొకెన్యాముకు
ఎదురుగానునన్ యేటివరకు వాయ్పించి 12
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శారీదునుండి సూరోయ్దయదికుక్న
కిసోల్తాత్బోరు సరిహదుద్వరకు
దాబెరతునుండి యాఫీయకు ఎకిక్ 13

అకక్డనుండి తూరుప్తటుట్
గితత్హెపెరువరకును ఇతాక్చీనువరకును సాగి
నేయావరకు వాయ్పించు రిమోమ్నుదనుక
పోయెను. 14 దాని సరిహదుద్ హనాన్తోనువరకు
ఉతత్రదికుక్న చుటుట్కొని అకక్డనుండి
యిపాత్యేలు లోయలో నిలిచెను. 15

కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా
బేతెల్హేము అను పనెన్ండు పటట్ణములును
వాటి పలెల్లును. 16 ఆ పటట్ణము లును వాటి
పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న
జెబూలూనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము.

17 నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న
ఇశాశ్ఖారీయుల పకష్ముగా వచెచ్ను. వారి
సరిహదుద్ యెజెర్ యేలు కెసులోల్తు
షూనేము హపరాయిము షీయోను అనహరాతు
రబీబ్తు కిషోయ్ను అబెసు రెమెతు
ఏనగ్నీన్ము ఏన్హదాద్ బేతప్సెస్సు అను
సథ్లములవరకు సాగి తాబోరు షహచీమా
బేతెష్మెషు అను సథ్లములను దాటి
యొరాద్నువరకు వాయ్పించెను. 23 వాటి
పలెల్లు గాక పదుమూడు పటట్ణములు వారి
కాయెను. అవి వాటి పలెల్లతో కూడ వారి
వంశముల చొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల
గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము.

24 అయిదవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న
ఆషేరీయుల పకష్ముగా వచెచ్ను. 25 వారి
సరిహదుద్ హెలక్తుహలి బెతెను అకాష్పు 26

అలమేమ్లెకు అమాదు మిషెయలు. పడమట అది
కరెమ్లువరకును షీహోరిల్బాన్తువరకును సాగి
27 తూరుప్దికుక్న బేతాద్గోనువరకు తిరిగి
జెబూలూను భాగమును యిపాత్యేలు లోయను
దాటి బేతేమెకునకును నెయీయేలునకును
ఉతత్రదికుక్నపోవుచు 28 ఎడమవైపున అది
కాబూలువరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను
కానా పెదద్ సీదోనులవరకును వాయ్పించెను.
29 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామావరకును
కోటగల సోరను పటట్ణమువరకును వాయ్పించి
అకక్డనుండి తిరిగి హోసావరకు సాగి
అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్నుపటిట్
సముదర్మువరకు సాగెను. 30 ఉమామ్ ఆఫెకు
రెహోబు వాటి పలెల్లతోకూడ అవి
యిరువదిరెండు పటట్ణములు. 31 వాటి
పలెల్లతోకూడ ఆ పటట్ణములు వారి
వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల గోతర్మునకు
కలిగిన సావ్సథ్య్ము.

32 ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న
నఫాత్లీయుల పకష్మున వచెచ్ను. 33 వారి
సరిహదుద్ హెలెపును జయననీన్ములోని
సిందూరవనమును అదామియను కనుమను
యబెన్యేలును మొదలుకొని లకూక్మువరకు
సాగి 34 అకక్డనుండి పడమరగా
అజనోతాత్బోరువరకు వాయ్పించి అకక్డనుండి
హుకోక్కువరకు దకిష్ణదికుక్న జెబూలూనును,
పడమట ఆషేరును దాటి తూరుప్న
యొరాద్నునొదద్ యూదావరకును
వాయ్పించెను. 35 కోటగల పటట్ణములేవనగా
జిదీద్ము జేరుహమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు
అదామా రామా హాసోరు కెదెషు ఎదెర్యీ
ఏన్ాహసోరు ఇరోను మిగద్లేలు హొరేము
బేతనాతు బేతెష్మెషు అనునవి; వాటి

పలెల్లుగాక పందొమిమ్ది పటట్ణములు. 39 ఆ
పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి
వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల గోతర్మునకు
కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 40 ఏడవ వంతు చీటి
వారి వంశములచొపుప్న దానీయుల పకష్ముగా
వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్--
జొరాయ్ ఎషాత్యోలు ఇరెష్మెషు
షెయలీబ్ను అయాయ్లోను యెతాల్ ఏలోను
తిమాన్ ఎకోర్ను ఎతెత్కే గిబెబ్తోను
బాలాతా యెహుదు బెనేబెరకు గతిర్మోమ్ను
మేయరోక్ను రకోక్ను యాపో అను సథ్లములకు
వాయ్పించెను. 47 దానీయుల సరిహదుద్
వారియొదద్నుండి అవతలకు వాయ్పించెను.
దానీయులు బయలుదేరి లెషెముమీద
యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని
కొలల్పెటిట్ సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో
నివసించి తమ పితరుడైన దాను పేరునుబటిట్ ఆ
లెషెమునకు దానను పేరు పెటిట్రి. 48 వాటి
పలెల్లుగాక యీ పటట్ణములు వారి
వంశములచొపుప్న దానీయుల గోతర్మునకు
కలిగిన సావ్సథ్య్ము.

49 సరిహదుద్లను బటిట్ ఆ దేశమును
సావ్సథ్య్ములుగా పంచిపెటుట్ట ముగించిన
తరావ్త ఇశార్యేలీయులు నూను కుమారుడైన
యెహోషువకు సావ్సథ్య్మిచిచ్రి. 50

యెహోవా సెలవిచిచ్నదానినిబటిట్ వారు
అతడు అడిగిన పటట్ణమును, అనగా
ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశములోనునన్
తిమన్తెస్రహును అతని కిచిచ్రి. అతడు ఆ
పటట్ణమును కటిట్ంచి దానిలోనివసించెను.
51 యాజకుడైన ఎలాజారును నూను కుమారుడైన
యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబములలోని
ముఖుయ్లును షిలోహులోనునన్ పర్తయ్కష్పు
గుడారమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని
చీటల్వలన పంపకముచేసిన సావ్సథ్య్ములు
ఇవి. అపుప్డు వారు దేశమును పంచిపెటుట్ట
ముగించిరి.

మరియు యెహోవా యెహోషువకు
సెలవిచిచ్నదేమనగా -- 2 నీవు
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము--

తెలియకయే పొరబాటున ఒకని చంపిన
నరహంతకుడు పారిపోవుటకు నేను మోషేనోట
మీతో పలికించిన ఆశర్యపురములను మీరు
ఏరప్రచుకొనవలెను. 3 హతయ్విషయమై
పర్తిహతయ్ చేయువాడు రాకపోవునటుల్ అవి
మీకు ఆశర్యపురములగును. 4 ఒకడు ఆ పురములలో
ఒకదానికి పారిపోయి ఆ పురదావ్రమునొదద్
నిలిచి, ఆ పురముయొకక్ పెదద్లు వినునటుల్
తన సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పురములోకి
వానిని చేరుచ్కొని తమయొదద్ నివసించుటకు
వానికి సథ్లమియయ్వలెను. 5

హతయ్విషయములో పర్తి హతయ్ చేయువాడు
వాని తరిమినయెడల వానిచేతికి ఆ సరహంతుకుని
అపప్గింపకూడదు; ఏలయనగా అతడు పొరబాటున
తన పొరుగువాని చంపెనుగాని అంతకుమునుపు
వానియందు పగపటట్లేదు. 6 అతడు తీరుప్
నొందుటకై సమాజము నెదుట నిలుచువరకును,
తరువాత ఆ దినములోనునన్ యాజకుడు మరణము
నొందువరకును ఆ పురములోనే నివసింపవలెను.
తరువాత ఆ నరహంతకుడు ఏ పటట్ణమునుండి
పారిపోయెనో ఆ పటట్ణమునకును తన
యింటికిని తిరిగి రావలెను. 7 అపుప్డు వారు
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నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలైయలో
కెదెషును, ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి
షెకెమును, యూదావంశసుథ్ల మనయ్మందలి
హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్ను
పర్తిషఠ్పరచిరి. 8 తూరుప్దికుక్న
యొరాద్ను అదద్రిని యెరికోనొదద్
రూబేనీయుల గోతర్ములోనుండి
మైదానముమీదనునన్ అరణయ్ములోని
బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి
గిలాదులోని రామోతును, మనషీష్యుల
గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును
నియమించిరి. 9 పొరబాటున ఒకని చంపినవాడు
సమాజము ఎదుట నిలువకమునుపు అకక్డికి
పారిపోయి హతయ్విషయమై పర్తిహతయ్
చేయువానిచేత చంపబడకయుండునటుల్
ఇశార్యేలీయులకందరికిని వారి మధయ్
నివసించు పరదేశులకును నియమింపబడిన పురములు
ఇవి.

లేవీయుల పితరుల కుటుంబముల
పర్ధానులు కనానుదేశమందలి
షిలోహులో యాజకుడైన

ఎలాజారునొదద్కును, నూను కుమారుడైన
యెహోషువ యొదద్కును, ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల
పర్ధానులయొదద్కును వచిచ్ 2 -- మేము
నివసించుటకు పురములను మా పశువులకు పొలములను
ఇయయ్వలెనని యెహోవా మోషేదావ్రా
ఆజాఞ్పించెననగా 3 ఇశార్యేలీయులు
యెహోవా మాటచొపుప్న తమ సావ్సథ్య్ము
లలో ఈ పటట్ణములను వాటి పొలములను
లేవీయులకిచిచ్రి.

4 వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పకష్ముగా
వచెచ్ను. లేవీయులలో యాజకుడైన అహరోను
వంశకుల పకష్ముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు,
షిమోయ్ను గోతిర్కులనుండియు,
బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన
వచిచ్నవి పదమూడు పటట్ణములు. 5

కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పకష్ముగా
ఎఫార్యిము గోతిర్కులనుండియు, దాను
గోతిర్కులనుండియు, మనషేష్
అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతు చీటల్వలన
వచిచ్నవి పది పటట్ణములు.

6 ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండియు, ఆషేరు
గోతిర్కుల నుండియు, నఫాత్లి
గోతిర్కులనుండియు, బాషానులోనునన్
మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు
చీటల్వలన గెరోష్నీయులకు కలిగినవి పదమూడు
పటట్ణములు. 7 రూబేను గోతిర్ కులనుండియు,
గాదు గోతిర్కులనుం డియు, జెబూలూను
గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న
మెరారీయులకు కలిగినవి పంనెన్ండు
పటట్ణములు. 8 యెహోవా మోషే దావ్రా
ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు
వంతుచీటల్వలన ఆ పటట్ణములను వాటి
పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి.

9 వారు యూదావంశసుథ్ల గోతర్ములోను
షిమోయ్నీయుల గోతర్ములోను చెపప్బడిన
పేరులుగల యీ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 10 అవి
లేవీయులైన కహాతీయుల వంశములలో అహరోను
వంశకులకు కలిగినవి, ఏలయనగా మొదట
చేతికివచిచ్న వంతుచీటి వారిది. 11

యూదావంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి
కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్నునిచిచ్రి. ఆ

అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్
పొలమును వారికిచిచ్రి. 12 అయితే ఆ
పటట్ణముయొకక్ పొలములను దాని
గార్మములను యెఫునెన్ కుమారుడైన
కాలేబుకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్రి.

13 యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు
నరహంతకునికి ఆశర్యపటట్ణమైన
హెబోర్నును దాని పొలమును లిబాన్ను దాని
పొలమును యతీత్రును దాని పొలమును
ఎషెట్మోయను దాని పొలమును హోలోనును
దాని పొలమును దెబీరును దాని పొలమును
ఆయినిని దాని పొలమును యుటట్యును దాని
పొలమును బేతెష్మెషును దాని పొలమును,
అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి
తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 17

బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు
పటట్ణములను, అనగా గిబియోనును దాని
పొలమును గెబను దాని పొలమును 18 అనాతోతును
దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును
ఇచిచ్రి. 19 యాజకులైన అహరోను వంశకుల
పటట్ణములనిన్యు వాటి పొలములు పోగా
పదమూడు పటట్ణములు.

20 కహాతీయుల వంశపువారైన లేవీయులకు,
అనగా కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి
వంతుచీటల్వలన కలిగిన పటట్ణములు
ఎఫార్యిము గోతర్మునుండి
వారికియయ్బడెను. 21 నాలుగు పటట్ణములను,
అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో
నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన
షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని
పొలమును 22 కిబాస్యిమును దాని పొలమును
బేత్ోహరోనును దాని పొలమును వారికిచిచ్రి.
23 దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు
పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని
పొలమును గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 24

అయాయ్లోనును దాని పొలమును
గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును వారికిచిచ్రి.
25 రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషేష్
అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని
పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును
ఇచిచ్రి. 26 వాటి పొలములు గాక కహాతు
సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన
పటట్ణములనిన్యు పది.

27 లేవీయుల వంశములలో గెరోష్నీయులకు
రెండు పటట్ణములను, అనగా నరహంతకునికొరకు
ఆశర్యపటట్ణమగుటకు బాషానులోని
గోలానును దాని పొలమును బెయెషెట్రానును
దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 28 ఇశాశ్ఖారు
గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా
కిషోయ్నును దాని పొలమును దాబెరతును దాని
పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును 29

ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 30

ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను,
అనగా మిషెయలు దాని పొలమును అబోద్నును
దాని పొలమును 31 హెలక్తును దాని పొలమును
రెహోబును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 32

నఫాత్లి గోతిర్కులనుండి మూడు
పటట్ణములను, అనగా నరహంతుకునికొరకు
ఆశర్యపటట్ణమగుటకు గలిలైయలోని
కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును
దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును
ఇచిచ్రి. 33 వారి వంశములచొపుప్న
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గెరోష్నీయుల పటట్ణములనిన్యు వాటి
పొలములుగాక పదమూడు పటట్ణములు.

34 లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల
వంశములకు జెబూలూను గోతర్ములనుండి నాలుగు
పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని
పొలమును 35 కరాత్ను దాని పొలమును
దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని
పొలమును ఇచిచ్రి. 36 రూబేను గోతిర్కులనుండి
నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని
పొలమును యాహసును దాని పొలమును 37

కెదేమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని
పొలమును ఇచిచ్రి. 38 గాదు గోతిర్కులనుండి
నాలుగు పటట్ణములను, అనగా నరహంతకునికొరకు
ఆశర్యపటట్ణమగుటకు గిలాదులోని
రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును దాని
పొలమును 39 హెషోబ్నును దాని పొలమును
యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 40 వారి
వారి వంశములచొపుప్న, అనగా లేవీయుల మిగిలిన
వంశములచొపుప్న అవనిన్యు మెరారీయులకు
కలిగిన పటట్ణములు. వంతుచీటివలన వారికి
కలిగిన పటట్ణములు పండెర్ండు.

41 ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములో
వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల
పటట్ణములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 42 ఆ
పటట్ణములనిన్టికి పొలములుండెను. ఆ
పటట్ణములనిన్యు అటేల్యుండెను. 43

యెహోవా పర్మాణముచేసి వారి పితరుల
కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు ఆయన
ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని
సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 44

యెహోవా వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన
వాటనిన్టి పర్కారము అనిన్దికుక్లయందు
వారికి విశార్ంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి
శతుర్వులనందరిని వారిచేతి
కపప్గించియుండెను గనుక వారిలోనొకడును
ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువలేకపోయెను.
45 యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు
సెలవిచిచ్నమాటలనిన్టిలో ఏదియు
తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.

యెహోషువ రూబేనీయులను గాదీయులను
మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారిని
పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను 2 --

యెహోవా సేవకుడైన మోషే
మీకాజాఞ్పించినదంతయు మీరు చేసియునాన్రు.
మరియు నేను మీ కాజాఞ్పించినవాటనిన్టి
విషయములో నా మాట వినియునాన్రు. 3

బహుదినములనుండి నేటివరకు మీరు మీ
సహోదరులను విడువక మీ దేవుడైన యెహోవా
ఆజఞ్ ననుసరించి నడిచియునాన్రు. 4 ఇపుప్డు
మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో
చెపిప్నటుల్ వారికి నెమమ్ది కలుగజేసి
యునాన్డు. కాబటిట్ మీరిపుప్డు యెహోవా
సేవకు డైన మోషే యొరాద్ను అదద్రిని మీకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న దేశములో మీ
నివాసములకు తిరిగి వెళుల్డి. 5 అయితే మీ
పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను
మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించుచు,
ఆయనమారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు,
ఆయన ఆజఞ్లనుగైకొనుచు, ఆయనను హతుత్కొని
ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన
మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును
ధరమ్శాసత్ర్మును అనుసరించి నడుచుకొనుడి.

6 అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి
వెళల్నంపగా వారు తమ నివాసములకు పోయిరి.

7 మోషే బాషానులో మనషేష్
అరధ్గోతర్మునకును, యెహోషువ
పడమటిదికుక్న యొరాద్ను అదద్రిని వారి
సహోదరులలో మిగిలిన అరధ్గోతర్మునకును
సావ్సథ్య్ములిచిచ్రి. మరియు యెహోషువ
వారి నివాసములకు వారిని వెళల్నంపినపుప్డు
అతడు వారిని దీవించి వారితో ఇటల్నెను 8 --
మీరు మికిక్లి కలిమిగలవారై అతివిసాత్రమైన
పశువులతోను వెండితోను బంగారుతోను
ఇతత్డితోను ఇనుముతోను అతివిసాత్రమైన
వసత్ర్ములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు
వెళుల్చునాన్రు. మీ శతుర్వుల
దోపుడుసొముమ్ను మీరును మీ సహోదరులును
కలిసి పంచుకొనుడి.

9 కాబటిట్ రూబేనీయులును గాదీయులును
మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును యెహోవా
మోషేదావ్రా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న
తాము సావ్ధీనపరచుకొనిన
సావ్సథ్య్భూమియైన గిలాదులోకి
వెళుల్టకు కనాను దేశమందలి షిలోహులోనునన్
ఇశార్యేలీయులయొదద్నుండి బయలుదేరిరి.
కనానుదేశమందునన్ యొరాద్ను పర్దేశమునకు
వచిచ్నపుప్డు 10 రూబేనీయులును గాదీయులును
మనషేష్ అరథ్గోతర్పువారును అకక్డ
యొరాద్ను దగెగ్ర ఒక బలిపీఠమును కటిట్రి,
అది చూపునకు గొపప్ బలిపీఠమే. 11 అపుప్డు
రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్
అరధ్గోతర్పువారును ఇశార్యేలీయుల
యెదుటివైపున యొరాద్నుపర్దేశములో
కనానుదేశము నెదుట బలిపీఠమును కటిట్రని
ఇశార్యేలీయులకు వరత్మానము వచెచ్ను. 12

ఇశార్యేలీయులు ఆ మాట వినినపుప్డు
సమాజమంతయు వారితో యుదధ్ముచేయుటకు
షిలోహులో కూడి 13 ఇశార్యేలీయులు
గిలాదులోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును
గాదీయుల యొదద్కును మనషేష్
అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును యాజకుడగు
ఎలాజారు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపిరి. 14

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో
పర్తిదాని పితరుల కుటుంబపు పర్ధానుని, అనగా
పదిమంది పర్ధానులను అతనితో కూడ పంపిరి,
వారందరు ఇశార్యేలీయుల సమూహములలో తమ
తమ పితరుల కుటుంబములకు పర్ధానులు. 15 వారు
గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల
యొదద్కును గాదీయుల యొదద్కును మనషేష్
అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి
వారితో ఇటల్నిరి 16 -- యెహోవా
సరవ్సమాజపువారు చెపుప్చునన్దేమనగా--
నేడు బలిపీఠమును కటుట్కొని నేడే
యెహోవాను అనుసరించుట మాని,
ఇశార్యేలీయుల దేవునిమీద మీరేల
తిరుగుబాటు చేయుచునాన్రు? 17 పెయోరు
విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు
చాలదా? అందుచేత యెహోవా సమాజములో
తెగులు పుటెట్ను గదా? నేటివరకు మనము
దానినుండి పవితర్పరచుకొనక యునాన్ము. 18

మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి
తొలగిపోవునటుట్ నేడు యెహోవా మీద
తిరుగబడి దోర్హము చేసెద రేమి? ఆలాగైతె
ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల
సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 19 మీ
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సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ ముగా
నుండినయెడల యెహోవా మందిరముండు
యెహోవా సావ్ధీన దేశమునకు మీరు వచిచ్ మా
మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన
దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక
బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవామీద
తిరుగబడకుడి, మా మీద తిరుగబడకుడి, 20 జెరహు
కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన
దానివిషయములో తిరుగబడినపుప్డు
ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముమీదికి కోపము
రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ మనుషుయ్డొకడే
మరణమాయెనా?

21 అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును
మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును
ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న
ఉతత్రమేమనగా 22 -- దేవుళల్లో యెహోవా
దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు;
సంగతి ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు
తెలిసికొందురు, దోర్హముచేతనైనను
యెహోవామీద తిరుగు బాటుచేతనైనను మేము
ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్
బర్దుకనియయ్కుడి. 23 యెహోవాను
అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను
నైవేదయ్మునైనను దానిమీద అరిప్ంచుటకే
గాని సమాధానబలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే
గాని మేము ఈ బలిపీఠమును కటిట్నయెడల
యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక
హేతువుచేతనే ఈ బలిపీఠమును కటిట్తివిు. 24

ఏమనగా రాబోవుకాలమున మీ సంతానపువారు మా
సంతానపువారిని చూచి--ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము? 25

రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును
మధయ్ యెహోవా యొరాద్నును సరిహదుద్గా
నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు
పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన మీ
సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా
విషయములో భయభకుత్లులేని వార గునటుల్
చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే
దీని చేసితివిు. 26 కాబటిట్ మేము--మనము
బలిపీఠమును కటుట్టకు సిదధ్పరచుదము రండని
చెపుప్కొంటిమి; అది దహనబలుల
నరిప్ంచుటకైనను బలి నరిప్ం చుటకైనను కాదు.
27 మన దహనబలుల విషయములోను బలుల
విషయములోను సమాధానబలుల విషయములోను
మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన
సేవచేయవలయుననుటకు -- యెహోవాయందు మీకు
పాలు ఏదియు లేదనుమాట మీ సంతతివారు మా
సంతతివారికి చెపప్జాలకుండునటుల్ అది
మాకును మీకును మన తరువాత మన మన
తరములవారికిని మధయ్ సాకిష్యైయుండును.
28 అందుకు మేము--ఇకమీదట వారు మాతోనే గాని
మా తరముల వారితోనే గాని అటుల్
చెపిప్నయెడల మేము--మన పితరులు చేసిన
బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి; యిది దహనబలి
నరిప్ంచుటకు కాదు బలి నరిప్ంచుటకు కాదు గాని,
మాకును మీకును మధయ్ సాకిష్యై యుండుటకే
యని చెపుప్దమని అనుకొంటిమి. 29 ఆయన
మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన
యెహోవా బలిపీఠము తపప్ దహన బలులకైనను
నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక
బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు యెహోవాను
అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి

యెహోవామీద దోర్హముచేసినయెడల నేమి
మేము శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక.

30 ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ
పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన
ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును
గాదీయులును మనషీష్యులును చెపిప్న మాటలను
విని సంతోషించిరి. 31 అపుప్డు యాజకుడైన
ఎలాజారు కుమారుడగు ఫీనెహాసు
రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను
మనషీష్యులతోను--మీరు యెహోవాకు
విరోధముగా ఈ దోర్హము చేయలేదు గనుక
యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు
ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు యెహోవా
చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను
విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను.

32 యాజకుడైన ఎలాజారు కుమారుడగు ఫీనెహా
సును పర్ధానులును గిలాదులోని రూబేనీయుల
యొదద్నుండియు, గాదీయుల యొదద్నుండియు
ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు తిరిగి వచిచ్
జనులకు ఆ మాట తెలియచెపప్గా 33

ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు దేవుని సుత్తించి,
రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించుదేశమును
పాడుచేయుటకు వారిమీద యుదధ్ముచేయుట
మానిరి. 34 రూబేనీయులును గాదీయులును
యెహోవాయే దేవుడనుటకు ఇది మనమధయ్ను
సాకిష్యగునని దానికి ఏద అను పేరు పెటిట్రి.

చుటుట్నునన్ వారి శతుర్వులలో
ఎవరును వారి మీదికి రాకుండ యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది

కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత
యెహోషువ బహు సంవతస్రములుగల
వృదుధ్డాయెను. 2 అపుప్డతడు
ఇశార్యేలీయులనందరిని వారి పెదద్లను వారి
ముఖుయ్లను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి
నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను--నేను
బహు సంవతస్రములు గడచిన ముసలివాడను. 3 మీ
దేవుడైన యెహోవా మీ నిమితత్ము సమసత్
జనములకు చేసినదంతయు మీరు చూచితిరి. మీ
నిమితత్ము యుదధ్ము చేసినవాడు మీ
దేవుడైన యెహోవాయే. 4 చూడుడి,
యొరాద్ను మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న
మహాసముదర్మువరకు నేను నిరూమ్లముచేసిన
సమసత్ జనముల దేశమును, మీ గోతర్ముల
సావ్సథ్య్ముమధయ్ మిగిలియునన్ యీ
జనముల దేశమును మీకు వంతుచీటల్వలన
పంచిపెటిట్తిని. 5 మీ దేవుడైన
యెహోవాయే వారిని మీ యెదుట నిలువకుండ
వెళల్గొటిట్న తరువాత మీ దేవుడైన
యెహోవా మీతో సెలవిచిచ్నటుల్ మీరు వారి
దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందురు. 6 కాబటిట్
మీరు మోషే ధరమ్శాసత్ర్ గర్ంథములో
వార్యబడినదంతటిని గైకొని అనుసరించుటకు
మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి
గాని దానినుండి తొలగిపోక 7 మీయొదద్
మిగిలియునన్ యీ జనుల సహవాసము చేయక వారి
దేవతల పేళల్ను ఎతత్క వాటి తోడని
పర్మాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి
నమసక్రింపక 8 మీరు నేటివరకు చేసినటుల్ మీ
దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొని
యుండవలెను. 9 యెహోవా బలముగల గొపప్
జనములను మీ యెదుటనుండి
కొటిట్వేసియునాన్డు, మీ యెదుట
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నేటివరకును ఏ మనుషుయ్డును నిలిచియుండలేదు.
10 మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న
మాటచొపుప్న తానే మీకొరకు యుదధ్ము
చేయువాడు గనుక మీలో ఒకడు వేయిమందిని
తరుమును 11 కాబటిట్ మీరు బహు జాగర్తత్పడి
మీ దేవు డైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను.

12 అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్
మిగిలి యునన్ యీ జనములను హతుత్కొని
వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో
వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 13 మీ
దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ
జనములను కొటిట్వేయుట మానును. మీ
దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి
దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు వారు మీకు
ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్ల మీద
కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను
ఉందురు. 14 ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల
మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన
యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి
మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను
తపిప్యుండలేదని మీరు అనుభవపూరవ్కముగా
ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో
ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదు. 15 అయితే
మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న
మేలంతయు మీకు కలిగిన పర్కారము మీ దేవుడైన
యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో
ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ నశింపజేయువరకు
యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 16

మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియమించిన
ఆయన నిబంధనను మీరి యితర దేవతలను పూజించి
వారికి నమసక్రించినయెడల యెహోవా కోపము
మీమీద మండును గనుక ఆయన మీకిచిచ్న యీ మంచి
దేశ ములో నుండకుండ మీరు శీఘర్ముగా
నశించిపోవుదురు.

యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో
పోగుచేసి, వారి పెదద్లను వారి

పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి
నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ దేవుని
సనిన్ధిని నిలిచిరి. 2 యెహోషువ జనులందరితో
ఇటల్నెను--ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా చెపుప్నదేమనగా--ఆదికాలమునుండి
మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును
నాహోరుకును తండిర్యైన తెరహు కుటుంబికులు
నది అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను
పూజించిరి. 3 అయితే నేను నది అదద్రినుండి
మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొనివచిచ్
కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి
సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును
ఇచిచ్తిని. 4 ఇసాస్కుకు నేను యాకోబు ఏశావుల
నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను
సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు
కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును
ఐగుపుత్లోనికి దిగిపోయిరి. 5 తరువాత నేను
మోషే అహరోనులను పంపి, దాని మధయ్ను నేను
చేసిన కిర్యలవలన ఐగుపీత్యులను హతముచేసి
మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచితిని. 6 నేను
ఐగుపుత్లోనుండి మీ తండుర్లను
రపిప్ంచినపుప్డు మీరు సముదర్మునొదద్కు
రాగా ఐగుపీత్యులు రథములతోను రౌతులతోను
మీ తండుర్లను ఎరర్సముదర్మువరకు తరిమిరి. 7

వారు యెహోవాకు మొరర్పెటిట్నపుప్డు
ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును మధయ్ చీకటి

కలిప్ంచి సముదర్ మును వారిమీదికి రపిప్ంచి
వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో నేను
చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి.
అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో
నివ సించితిరి. 8 యొరాద్ను అదద్రిని
నివసించిన అమోరీయుల దేశమునకు నేను
మిముమ్ను రపిప్ంచినపుప్డు వారు మీతో
యుదధ్ముచేయగా నేను మీ చేతికి వారిని
అపప్గించితిని, మీరు వారి దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొంటిరి, వారు మీయెదుట
నిలువకుండ వారిని నశింపజేసితిని. 9 తరువాత
మోయాబురాజును సిపోప్రు కుమారుడునైన
బాలాకు లేచి ఇశార్యేలీయులతో
యుదధ్ముచేసి మిముమ్ శపించుటకు బెయోరు
కుమారుడైన బిలామును పిలువనంపగా 10 నేను
బిలాము మనవి విననొలల్నైతిని గనుక అతడు
మిముమ్ను దీవించుచునే వచెచ్ను.
అతనిచేతినుండి నేనే మిముమ్ను
విడిపించితిని. 11 మీరు యొరాద్ను దాటి
యెరికో దగెగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు
యజమానులగు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు
కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు
హివీవ్యులు యెబూసీయులనువారు మీతో
యుదధ్ముచేయగా నేను వారిని మీ
చేతికపప్గించితిని. 12 మరియు నేను మీకు
ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని; నీ ఖడగ్ము కాదు
నీ విలుల్ కాదు గాని అవే అమోరీయుల
రాజులనిదద్రిని తోలివేసెను. మీరు
సేదయ్ముచేయని దేశమును 13 మీరు కటట్ని
పటట్ణములను మీకిచిచ్యునాన్ను. మీరు
వాటిలో నివసించుచునాన్రు. మీరు నాటని
దార్కష్తోటల పండల్ను ఒలీవతోటల పండల్ను
తినుచునాన్రు. 14 కాబటిట్ మీరు
యెహోవాయందు భయభకుత్లుగలవారై, ఆయనను
నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ
పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన
దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవిం
చుడి. 15 యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి
కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని సేవించెదరో,
నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను
సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున మీరు
నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవిం
చెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని
సేవింప కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును
యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 16 అందుకు
పర్జలు--యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర
దేవతలను సేవించినయెడల మేము శాపగర్సుత్ల
మగుదుము గాక. 17 ఐగుపుత్దేశమను దాసుల
గృహములోనుండి మనలను మన తండుర్లను
రపిప్ంచి, మన కనున్లయెదుట ఆ గొపప్ సూచక
కిర్యలను చేసి, మనము
నడిచినమారగ్ములనిన్టిలోను, మనము వెళిల్న
పర్జలందరిమధయ్ను మనలను కాపాడిన
యెహోవాయే మన దేవుడు. 18 యెహోవా ఆ
దేశములో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన
పర్జలందరు మనయెదుట నిలువకుండ వారిని
తోలివేసినవాడు; యెహోవానే సేవించెదము;
ఆయనయే మా దేవుడని
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి.

19 అందుకు యెహోషువ--యెహోవా పరిశుదధ్
దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, ఆయన మీ
అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు,
మీరాయనను సేవింపలేరు. 20 మీరు యెహోవాను
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విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల
ఆయన మీకు మేలుచేయువాడైనను మనసుస్
తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను
కీష్ణింపజేయుననగా 21 జనులు --అటుల్ కాదు,
మేము యెహోవానే సేవించెదమని
యెహోషువతో చెపిప్రి. 22 అపుప్డు
యెహోషువ--మీరు యెహోవానే సేవించెదమని
ఆయనను కోరుకొనన్ందుకు మిముమ్నుగూరిచ్
మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు--మేము
సాకుష్లమే అనిరి. 23 అందుకతడు -- ఆలాగైతే
మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను
తొలగదోర్సి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును
తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 24 అందుకు
జనులు--మన దేవు డైన యెహోవానే
సేవించెదము, ఆయన మాటయే విందుమని
యెహోషువతో చెపిప్రి.

25 అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో
నిబంధనచేసి వారికి షెకెములో కటట్డను
విధిని నియమించి 26 దేవుని
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను
వార్యించి పెదద్ రాతిని తెపిప్ంచి
యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సిందూర
వృకష్ముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 27

జనులందరితో ఇటల్నెను--ఆలోచించుడి,
యెహోవా మనతో చెపిప్న మాటలనిన్యు ఈ
రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా
ఉండును. మీరు మీ దేవుని విసరిజ్ంచినయెడల

అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 28 అపుప్డు
యెహోషువ పర్జలను తమ సావ్సథ్య్ములకు
వెళల్నంపెను.

29 ఈ సంగతులు జరిగినతరువాత నూను
కుమారుడును యెహోవా దాసుడునైన యెహోషువ
నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్గలవాడై
మృతినొందెను. 30 అతని సావ్సథ్య్పు
సరిహదుద్లోగానునన్ తిమన్తెస్రహులో
అతడు పాతిపెటట్బడెను. అది
ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ములోని గాయషు
కొండకు ఉతత్ర దికుక్న నునన్ది.

31 యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ
తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన
కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల
దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు
యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 32

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న
యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, అనగా యాకోబు
నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు
కుమారులయొదద్ కొనిన చేని భాగములో వారు
పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక
సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 33 మరియు
అహరోను కుమారు డైన ఎలాజారు
మృతినొందినపుప్డు ఎఫార్యీమీయుల
మనయ్పర్దేశములో అతని కుమారుడైన
ఫీనెహాసునకు ఇయయ్ బడిన ఫీనెహాసుగిరిలో
జనులు అతని పాతిపెటిట్రి.
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1

నాయ్యాధిపతులునాయ్యాధిపతులు

యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత
ఇశార్యేలీ యులు -- కనానీయులతో
యుదధ్ము చేయుటకు తమలో నెవరు

ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా
తెలియజేయునటుల్ పార్రథ్నచేయగా 2

యెహోవా--ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల
కిచిచ్యునాన్ను, వారు పోవలెనని
సెలవిచెచ్ను. 3 అపుప్డు యూదావంశసుథ్లు
తమ సహోదరులైన షిమోయ్నీయులతో -- మనము
కనానీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు -- మా
వంతులోకి మాతోకూడ రండి, మేమును మీతోకూడ
మీ వంతులోకి వచెచ్దమని చెపప్గా
షిమోయ్నీయులు వారితోకూడ పోయిరి. 4

కనానీయులమీదికి యూదావంశసుథ్లు
పోయినపుప్డు యెహోవా కనానీయులను
పెరిజీజ్యులను వారి కపప్గించెను గనుక వారు
బెజెకులో పదివేలమంది మనుషుయ్లను
హతముచేసిరి. 5 వారు బెజెకులో అదోనీ
బెజెకును చూచి వానితో యుదధ్ముచేసి
కనానీయులను పెరిజీజ్యులను హతముచేసిరి. 6

అదోనీ బెజెకు పారిపోగా వారు అతని తరిమి
పటుట్కొని అతని కాలుచేతుల
బొటట్నవేర్ళల్ను కోసివేసిరి. 7 అపుప్డు
అదోనీ బెజెకు--తమ కాళుల్చేతుల
బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన డెబబ్దిమంది
రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు
ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటేల్ దేవుడు నాకు
పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు
అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ
చనిపోయెను.

8 యూదావంశసుథ్లు యెరూషలేముమీదికి
యుదధ్ము చేసి దాని పటుట్కొని
కొలల్బెటిట్ ఆ పటట్ణమును కాలిచ్వేసిరి.
9 తరువాత యూదావంశసుథ్లు
మనయ్ములయందును దకిష్ణదేశమందును
లోయయందును నివసించిన కనానీయులతో
యుదధ్ము చేయుటకు పోయిరి. 10 మరియు
యూదావంశసుథ్లు హెబోర్నులో నివసించిన
కనానీయులమీదికి పోయి షేషయిని అహీమానును
తలమ్యిని హతముచేసిరి. 11 ఆ హెబోర్ను
పేరు కిరయ్తరాబ్. అకక్డనుండి వారు దెబీరు
నివాసులమీదికి పోయిరి. పూరవ్ము దెబీరు పేరు
కిరయ్తేస్ఫెరు. 12 కాలేబు--
కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్కొని
కొలల్బెటుట్వానికి నా కుమారెత్యైన
అకాస్ను ఇచిచ్ పెండిల్చేసెదనని చెపప్గా
13 కాలేబు తముమ్డైన కనజు కుమారుడగు
ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను గనుక కాలేబు
తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్
పెండిల్చేసెను. 14 ఆమె తన పెనిమిటి యింట
పర్వేశించినపుప్డు తన తండిర్ని ఒక పొలము
అడుగుటకు అతని పేర్రేపించెను. ఆమె
గాడిదెను తవ్రగా దిగగా కాలేబు--నీకేమి

కావలెనని యడిగెను 15 అందుకామె--దీవెన
దయచేయుము; నాకు దకిష్ణ భూమి
ఇచిచ్యునాన్వు, నీటి మడుగులను కూడ నాకు
దయచేయుమనెను. అపుప్డు కాలేబు ఆమెకు
మెరక మడుగులను పలల్పు మడుగులను ఇచెచ్ను.

16 మోషే మామయైన కేయిను కుమారులు
యూదా వంశసుథ్లతో కూడ ఈతచెటల్
పటట్ణములోనుండి అరాదు దకిష్ణ దికుక్లోని
యూదా అరణయ్మునకు వెళిల్ అకక్డ చేరి ఆ
జనముతో నివసించిరి. 17 యూదావంశసుథ్లు తమ
సహోదరులైన షిమోయ్నీయులతో కూడ పోయి
జెఫతులో నివసించిన కనానీయులను హతముచేసి
పటట్ణమును నిరూమ్లము చేసి ఆ
పటట్ణమునకు హోరామ్ అను పేరు పెటిట్రి.
18 యూదావంశసుథ్లు గాజాను దాని
పర్దేశమును అషెక్ లోనును దాని పర్దేశమును
ఎకోర్నును దాని పర్దేశమును పటుట్కొనిరి.
19 యెహోవా యూదావంశసుథ్లకు
తోడైయునన్ందున వారు మనయ్దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనిరి. అయితే మైదానమందు
నివసించువారికి ఇనుపరథములునన్ం దున వారిని
వెళల్గొటట్లేకపోయిరి. 20 మోషే
చెపిప్నటుల్ వారు కాలేబుకు హెబోర్ను
నియయ్గా అతడు ముగుగ్రు అనాకీయులను
అకక్డనుండి పారదోలి దానిని సావ్ధీన
పరచుకొనెను. 21 యెరూషలేములో నివసించు
యెబూసీయులను బెనాయ్మీనీయులు
వెళల్గొటట్లేదు; యెబూసీయులు
బెనాయ్మీనీయులతో కూడ నేటివరకు
యెరూషలేములో నివసించుచునాన్రు.

22 యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు
వెళిల్నపుప్డు యెహోవా వారికి
తోడైయుండెను. 23 పూరవ్ము లూజనబడిన
బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు
దూతలను పంపగా 24 ఆ వేగులవారు ఆ
పటట్ణమునుండి ఒకడు వచుచ్ట చూచి--నీవు
దయచేసి యీ పటట్ణములోకి వెళుల్ తోర్వను
మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము
చేసెదమని చెపిప్రి. 25 అతడు పటట్ణములోకి
పోవు తోర్వను వారికి చూపగా వారు ఆ
పటట్ణమును కతిత్వాత హతము చేసిరిగాని ఆ
మనుషుయ్ని వాని కుటుంబికులనందరిని
పోనిచిచ్రి. 26 ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల
దేశమునకు వెళిల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి
దానికి లూజు అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు
దానికదే పేరు.

27 మనషీష్యులు బేతెష్యానును దాని
పలెల్లను, తానాకును దాని పలెల్లను,
దోరునివాసులను దోరు పలెల్లను,
ఇబెల్యామును దాని పలెల్లను, మెగిదోద్
నివాసులను, మెగిదోద్ పలెల్లను,
సావ్ధీనపరచుకొనలేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ
దేశములో నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్
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పటిట్యుండిరి. 28 ఇశార్యేలీయులు
బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత
వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారిని
బొతిత్గా వెళల్గొటట్లేదు.

29 ఎఫార్యిమీయులు గెజెరులో నివసించిన
కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు, గెజెరులో
కనానీయులు వారిమధయ్ను నివసించిరి. 30

జెబూలూనీయులు కితోర్ను నివాసులను నహలోలు
నివాసులను వెళల్గొటట్లేదు, కనానీయులు
వారిమధయ్ నివసించి వారికి వెటిట్పనులు
చేయువారైరి. 31 ఆషేరీయులు అకోక్
నివాసులను సీదోను నివాసులను అహాల్బు వారిని
అకీజ్బువారిని హెలాబ్వారిని అఫెకువారిని
రెహోబువారిని 32 ఆషేరీయులు దేశనివాసులైన
కనానీయులను వెళల్గొటట్క వారిమధయ్
నివసించిరి. నఫాత్లీయులు బేతెష్మెషువారిని
బేతనాతువారిని వెళల్గొటట్లేదు గాని 33

బేతెష్మెషు నివాసులచేతను బేతనాతు
నివాసులచేతను వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి.
34 అమోరీయులు దానీయులను పలల్పు దేశమునకు
దిగనియయ్క మనయ్మునకు వారిని
వెళల్గొటిట్రి. 35 అమోరీయులు
అయాయ్లోనునందలి హెరెసు కొండలోను
షయలీబ్ములోను నివసింపవలెనని
గటిట్పటుట్ పటిట్యుండగా యోసేపు
ఇంటివారు బలవంతులై వారిచేత వెటిట్పనులు
చేయించుకొనిరి 36 అమోరీయుల సరిహదుద్
అకర్బీబ్ము మొదలుకొని హసెస్లావరకు
వాయ్పించెను.

యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి
బయలుదేరి బోకీముకువచిచ్ యీలాగు
సెలవిచెచ్ను--నేను మిముమ్ను

ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు
పర్మాణముచేసిన దేశమునకు మిముమ్ను
చేరిచ్--నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును
మీరను. 2 మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన
చేసికొనకూడదు; వారి బలిపీఠములను
విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని
మీరు నా మాటను వినలేదు. 3 మీరు చేసినపని
యెటిట్ది? కావున నేను--మీ యెదుటనుండి ఈ
దేశనివాసులను వెళల్గొటట్ను, వారు మీ
పర్కక్లకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవతలు
మీకు ఉరిగానుందురని చెపుప్చునాన్ను. 4

యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ
మాటలు చెపప్గా 5 జనులు ఎలుగెతిత్
యేడిచ్రి; కాగా ఆ చోటికి బోకీమను పేరు
పెటట్బడెను. అకక్డవారు యెహోవాకు బలి
అరిప్ంచిరి.

6 యెహోషువ జనులను వెళల్నంపినపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు తమ సావ్సథ్య్ములకు
పోయిరి. 7 యెహోషువ దినములనిన్టను
యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్దికినవారై
యెహోవా ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన
కారయ్ములనిన్టిని చూచిన పెదద్ల
దినములనిన్టను పర్జలు యెహోవాను
సేవించుచువచిచ్రి. 8 నూను కుమారుడును
యెహోవాకు దాసుడునైన యెహోషువ నూట పది
సంవతస్రముల వయసుస్గలవాడై
మృతినొందినపుప్డు అతని సాయ్సథ్య్పు
సరిహదుద్లోగానునన్ తిమన్తెస్రహులో
జనులతని పాతిపెటిట్రి. 9 అది

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి గాయషు
కొండకు ఉతత్రదికుక్న నునన్ది.

10 ఆ తరమువారందరు తమ సవ్జనులయొదద్కు
చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత యెహోవానైనను
ఆయన ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన
కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా
11 ఇశార్యేలీయులు యెహోవా
కనున్లయెదుట కీడుచేసి,
ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ
పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి
బయలుదేవతలను పూజించి 12 తమ చుటుట్నుండు
జనుల దేవతలలో ఇతరదేవతలను అనుసరించి
వాటికి నమసక్రించి యెహోవాకు కోపము
పుటిట్ంచిరి. 13 వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి
బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 14

కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్
ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన
దోచుకొనువారిచేతికి వారిని అపప్గించెను.
వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన
వారి చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి
వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ
శతుర్వులయెదుట నిలువలేకపోయిరి. 15

యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్, యెహోవా
వారితో పర్మాణము చేసినటుల్, వారు పోయిన
పర్తి సథ్లమున వారికి బాధ కలుగజేయుటకు
యెహోవా వారికి శతుర్వాయెను గనుక వారికి
మికిక్లి యిబబ్ంది కలిగెను.

16 ఆ కాలమున యెహోవా వారికొరకు
నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచెను. వీరు
దోచుకొనువారి చేతిలోనుండి
ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచిరి. అయితే వారు
ఇంక నాయ్యాధిపతుల మాట వినక 17 తమ
పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన
మారగ్మునుండి తవ్రగా తొలగిపోయి యితర
దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి
నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ ఆజఞ్లను
అనుసరించి నడిచినటుల్ వారు నడవకపోయిరి. 18

తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు
విడిచిన నిటూట్రుప్లు యెహోవా విని
సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను
పుటిట్ంచి, ఆయా నాయ్యాధిపతులకు
తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను
వారిశతుర్వుల చేతులలోనుండి
ఇశార్యేలీయులను రకిష్ం చెను. 19 ఒకపక
నాయ్యాధిపతి చనిపోగా వారు వెనుకకు తిరిగి
యితర దేవతలను అనుసరించి పూజించుచు వాటికి
సాగిలపడుచు ఉండుటవలన తమ కిర్యలలో నేమి
తమ మూరఖ్పర్వరత్నలోనేమి దేనిని విడువక
తమ పూరివ్కులకంటె మరి మిగుల చెడడ్వారైరి.
20 కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్
ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను--ఈ పర్జలు నా మాట వినక, వీరి
పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను మీరుదురు 21

గనుక నేను నియమించిన విధి ననుసరించి వారి
పితరులు నడిచినటుల్ వీరును యెహోవా విధి
ననుసరించి నడుచుదురో లేదో ఆ జనములవలన
ఇశార్యేలీయులను శోధించుటకై 22

యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన
జనములలో ఏ జనమును వారియెదుటనుండి నేను
వెళల్గొటట్ను. 23 అందుకు యెహోవా ఆ
జనములను యెహోషువ చేతి కపప్గింపకయు
శీఘర్ముగా వెళల్గొటట్ కయు మాని వారిని
ఉండనిచెచ్ను.
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4

ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును
జరిగినయుదధ్ము లనిన్టిని
చూడనివారందరిని శోధించి 2

ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా
పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను ఏ మాతర్మును
చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్
యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి. 3

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల జనులును,
కనానీయులందరును, సీదోనీయులును,
బయలెహ్రోమ్ను మొదలుకొని హమాతుకు ఒకడు
వచుచ్వరకు లెబానోను కొండలో నివసించు
హివీవ్యులును, యెహోవా మోషేదావ్రా తమ
తండుర్ల కిచిచ్న ఆజఞ్లను వారు అనుసరింతురో
లేదో తెలిసికొనునటుల్ ఇశార్యేలీయులను
పరిశోధించుటకై ఆ జనములను ఉండనిచెచ్ను. 5

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు, కనానీయులు
హితీత్యులు అమోరీయులు 6 పెరిజీజ్యులు
హివీవ్యులు యెబూసీయులను జనులమధయ్
నివసించుచు వారి కుమారెత్లను
పెండిల్చేసికొనుచు, వారి కుమారులకు తమ
కుమారెత్లనిచుచ్చు, వారి దేవతలను
పూజించుచు వచిచ్రి 7 అటుల్
ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని
దోషులై, తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచి
బయలులను దేవతాసత్ంభములను పూజించిరి. 8

అందునుగూరిచ్ యెహోవా కోపము
ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన
అరామన్హరాయిముయొకక్ రాజైన
కూషనిర్షాతాయిము చేతికి (దాసులగుటకై)
వారిని అమిమ్వేసెను. ఇశార్యేలీయులు
ఎనిమిది సంవతస్రములు కూషనిర్షాతాయిముకు
దాసులుగా నుండిరి 9 ఇశార్యేలీయులు
యెహోవాకు మొరర్పెటట్గా యెహోవా
కాలేబు తముమ్డైన కనజుయొకక్ కుమారుడగు
ఒతీన్యేలును రకష్కునిగా
ఇశార్యేలీయులకొరకు నియమించి వారిని
రకిష్ంచెను. 10 యెహోవా ఆతమ్ అతని మీదికి
వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు
నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు
బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము
రాజైన కూషనిర్షాతాయిమును అతని
చేతికపప్గించెను, ఆతడు
కూషనిర్షాతాయిమును జయించెను. 11 అపుప్డు
నలువది సంవతస్రములు దేశము
నెమమ్దిపొందెను. అటుతరువాత కనజు
కుమారుడైన ఒతీన్యేలు మృతినొందెను.

12 ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా
దృషిట్కి దోషులైరి గనుక వారు యెహోవా
దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా
ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేయుటకు
మోయాబు రాజైన ఎగోల్నును బలపరచెను. 13

అతడు అమోమ్నీయులను అమాలేకీయులను
సమకూరుచ్కొని పోయి ఇశార్యేలీయులను
ఓడగొటిట్ యీతచెటల్ పటట్ణమును
సావ్ధీనపరచుకొనెను. 14 ఇశార్యేలీయులు
పదునెనిమిది సంవతస్రములు మోయాబు రాజుకు
దాసులైరి. 15 ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు
మొరర్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా
కుమారుడగు ఏహూదను రకష్కుని వారికొరకు
యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి
పనివాడు. అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు
మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా
16 ఏహూదు మూరెడు పొడవుగల రెండంచుల

కతిత్ని చేయించుకొని, తన వసత్ర్ములో తన
కుడి తొడమీద 17 దాని కటుట్కొని, ఆ కపప్ము
మోయాబురాజైన ఎగోల్నుకు తెచెచ్ను. ఆ
ఎగోల్ను బహు సూథ్లకాయుడు. 18 ఏహూదు ఆ
కపప్ము తెచిచ్ యిచిచ్న తరువాత కపప్ము
మోసిన జనులను వెళల్నంపి 19 గిలాగ్లు
దగిగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగి
వచిచ్ -- రాజా, రహసయ్మైన మాట ఒకటి నేను
నీతో చెపప్వలెననగా అతడు--తనయొదద్
నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు
ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 20 ఏహూదు అతని
దగెగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఒకక్డే
చలల్ని మేడ గదిలో కూరుచ్ండి యుండెను.
ఏహూదు--నీతో నేను చెపప్వలసిన దేవునిమాట
ఒకటి యునన్దని చెపప్గా అతడు తన
పీఠముమీదనుండి లేచెను. 21 అపుప్డు ఏహూదు
తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి
ఆ కతిత్ని తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను. 22

పిడియును కతిత్వెంబడి దూరగా కొర్వువ్
కతిత్పైని కపుప్కొనినందున అతని కడుపునుండి
కతిత్ని తీయలేకపోయెను, అది వెనుకనుండి
బయటికి వచిచ్ యుండెను. 23 అపుప్డు ఏహూదు
పంచపాళిలోకి బయలువెళిల్ తన వెనుకను ఆ
మేడగది తలుపు వేసి గడియ పెటెట్ను. 24

అతడు బయలువెళిల్న తరువాత ఆ రాజు దాసులు
లోపలికి వచిచ్ చూడగా ఆ మేడగది తలుపులు
గడియలు వేసియుండెను గనుక వారు--అతడు
చలల్ని గదిలో శంకా నివరిత్కి పోయి
యునాన్డనుకొని 25 తాము సిగుగ్వింతలు
పడువరకు కనిపెటిట్నను అతడు ఆ గది తలుపులను
తీయకపోగా వారు తాళపు చెవిని తెచిచ్
తలుపులుతీసి చూచినపుప్డు వారి యజమానుడు
చనిపోయి నేలను పడియుండెను. 26 వారు తడవు
చేయుచుండగా ఏహూదు తపిప్ంచుకొని
పెసీలీమును దాటి శెయీరాకు పారిపోయెను. 27

అతడు వచిచ్ ఎఫార్యిమీయుల కొండలో బూరను
ఊదగా ఇశార్యేలీయులు
మనయ్పర్దేశమునుండి దిగి అతనియొదద్కు
వచిచ్రి. 28 అతడు వారికి ముందుగా సాగి వారిని
చూచి--నా వెంబడి తవ్రగా రండి; మీ శతుర్వు
లైన మోయాబీయులను యెహోవా మీ చేతి
కపప్గించుచునాన్డనెను. కాబటిట్ వారు అతని
వెంబడిని దిగివచిచ్ మోయాబునెదుటి
యొరాద్ను రేవులను పటుట్కొని యెవనిని
దాటనియయ్లేదు. 29 ఆ కాలమున వారు
మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన
పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని చంపిరి;
ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. ఆ దినమున
మోయాబీయులు ఇశార్యేలీయుల చేతికిర్ంద
అణపబడగా దేశము ఎనుబది సంవతస్రములు
నిమమ్ళముగా ఉండెను.

30 అతనితరువాత అనాతు కుమారుడైన షమగ్రు
నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. అతడు
ఫిలిషీత్యులలో ఆరునూరుమందిని మునుకోల
కరర్తో హతముచేసెను; 31 అతడును
ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను.

ఏహూదు మరణమైనతరువాత
ఇశార్యేలీయులు ఇంకను యెహోవా
దృషిట్కి దోషులైరి గనుక 2 యెహోవా

హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీనుచేతికి
వారిని అపప్గించెను. అతని సేనాధిపతి
గోవీయుల హరోషెతులో నివసించిన సీసెరా. 3

అతనికి తొమమ్నూరు ఇనుపరథములుండెను. అతడు
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ఇరువది సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులను
కఠినమైన బాధపెటట్గా ఇశార్యేలీయులు
యెహోవాకు మొరర్పెటిట్రి.

4 ఆ కాలమున లపీప్దోతుకు భారయ్యైన
దెబోరా అను పర్వకిత్ర్ ఇశార్యేలీయులకు
నాయ్యాధిపతినిగా ఉండెను. 5 ఆమె
ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి రామాకును
బేతేలుకును మధయ్నునన్ దెబోరా
సరళవృకష్ముకిర్ంద తీరుప్చేయుటకై
కూరుచ్ండుటకదుద్, తీరుప్నొందుటకై
ఇశార్యేలీయులు ఆమెయొదద్కు
వచుచ్చుండిరి. 6 ఆమె నఫాత్లి
కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన
బారాకును పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను --
నీవు వెళిల్ నఫాత్లీయులలోను
జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది
మనుషుయ్లను తాబోరు కొండయొదద్కు
రపిప్ంచుము; 7 నేను నీ దగెగ్రకు యాబీను
సేనాధిపతియైన సీసెరాను అతని రథములను అతని
సైనయ్మను కీషోను ఏటియొదద్కు కూరిచ్ నీ
చేతికి అతనిని అపప్గించెదనని
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచిచ్యుండలేదా? అని దెబోరా చెపప్గా
8 బారాకు--నీవు నాతోకూడ వచిచ్నయెడల నేను
వెళెల్దను గాని నీవు నాతో కూడ
రానిపకష్మందు నేను వెళల్నని ఆమెతో
చెపెప్ను. 9 అపుప్డు ఆమె--నీతో నేను
అగతయ్ముగా వచెచ్దను; అయితే నీవు చేయు
పర్యాణమువలన నీకు ఘనతకలుగదు, యెహోవా
ఒక సీత్ర్చేతికి సీసెరాను అపప్గించునని
చెపిప్ తాను లేచి బారాకుతోకూడ కెదెషుకు
వెళెల్ను. 10 బారాకు జెబూలూనీయులను
నఫాత్లీయులను కెదెషుకు పిలిపించినపుప్డు
పదివేలమంది మనుషుయ్లు అతనివెంట
వెళిల్రి; 11 దెబోరాయు అతనితోకూడ
పోయెను. అంతకులోగా కయీనీయుడైన హెబెరు
మోషే మామయైన హోబాబు సంతతివారైన
కయీనీయులనుండి వేరుపడి కెదెషునొదద్నునన్
జయననీన్ములోని మసత్కివృకష్మునొదద్ తన
గుడారమును వేసికొనియుండెను. 12 అబీనోయము
కుమారుడైన బారాకు తాబోరుకొండమీదికి
పోయెనని సీసెరాకు తెలుపబడినపుప్డు సీసెరా
తన రథములనిన్టిని తన తొమమ్నూరు ఇనుప
రథములను 13 గోవీయుల హరోషెతునుండి కీషోను
నదివరకు తన పకష్ముగానునన్ సమసత్ జనమును
పిలిపింపగా 14 దెబోరా--లెముమ్, యెహోవా
సీసెరాను నీ చేతికి అపప్గించిన దినము ఇదే,
యెహోవా నీకు ముందుగా బయలుదేరునుగదా అని
బారాకుతో చెపిప్నపుప్డు, బారాకు ఆ
పదివేలమంది మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని
తాబోరు కొండమీదినుండి దిగి వచెచ్ను. 15

బారాకు వారిని హతముచేయునటుల్ యెహోవా
సీసెరాను అతని రథములనిన్టిని అతని
సరవ్సేనను కలవరపరచగా సీసెరా తన రథము దిగి
కాలినడకను పారిపోయెను. 16 బారాకు ఆ
రథములను సేనను గోవీయుల హరోషెతువరకు
తరుమగా సీసెరాయొకక్ సరవ్సేనయు
కతిత్వాత కూలెను, ఒకక్డైనను
మిగిలియుండలేదు 17 హాసోరురాజైన
యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు
వంశసుథ్లకును సమాధానము కలిగియుండెను గనుక
సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు
భారయ్యైన యాయేలు గుడారమునకు

పారిపోయెను. 18 అపుప్డు యాయేలు సీసెరాను
ఎదురొక్నబోయి అతనిని చూచి-- నా
యేలినవాడా నాతటుట్ తిరుగుము, తిరుగుము
భయపడకుమని చెపిప్నందున అతడు ఆమె
గుడారమును జొచెచ్ను. 19 ఆమె గొంగళితో
అతని కపప్గా అతడు--దపిప్కొనియునాన్ను,
దయచేసి దాహమునకు కొంచెము నీళిల్మమ్ని
ఆమెనడిగెను. ఆమె ఒక పాలబుడిడ్ విపిప్
అతనికి దాహమిచిచ్ అతని కపుప్చుండగా 20

అతడు--గుడారపుదావ్రమున నిలిచియుండుము;
ఎవడేకాని లోపలికివచిచ్ -- యికక్డ
నెవడైననునాన్డా అని నినన్డిగినయెడల నీవు
-- ఎవడును లేడని చెపప్వలెననెను. 21 పిమమ్ట
హెబెరు భారయ్యైన యాయేలు గుడారపు మేకు
తీసికొని సుతెత్ చేతపటుట్కొని
అతనియొదద్కు మెలల్గా వచిచ్ అతనికి
అలసటచేత గాఢనిదర్ కలిగియుండగా నేలకు
దిగునటుల్ ఆ మేకును అతని కణతలలో
దిగగొటట్గా 22 అతడు చచెచ్ను. బారాకు
సీసెరాను తరుముచుండగా యాయేలు అతనిని
ఎదురొక్నవచిచ్--రముమ్, నీవు వెదకుచునన్
మనుషుయ్ని నీకు చూపించెదననగా అతడు (ఆ
గుడారములోకి) వచిచ్నపుప్డు సీసెరా చచిచ్
పడియుండెను, ఆ మేకు అతని కణతలలోనుండెను.

23 ఆ దినమున దేవుడు
ఇశార్యేలీయులయెదుట కనానురాజైన
యాబీనును అణచెను. 24 తరువాత వారు
కనానురాజైన యాబీనును సంహరించువరకు
ఇశార్యేలీయుల చెయియ్ కనానురాజైన
యాబీనుకు విరోధముగా అంతకంతకు హెచుచ్చు
వచెచ్ను.

ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము
కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న
పాడిరి.

2 ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు
ధైరయ్ము కనుపరచిరి
పర్జలు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి.

యెహోవాను సుత్తించుడి.
3 రాజులారా వినుడి అధిపతులారా ఆలకించుడి

యెహోవాకు గానముచేసెదను.
4 ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను
కీరిత్ంచెదను
యెహోవా, నీవు శేయీరునుండి

బయలుదేరినపుప్డు
ఎదోము పొలమునుండి బయలుదేరినపుప్డు
భూమి వణకెను ఆకాశము నీళల్ను కురిపించెను
మేఘములును వరిష్ంచెను.

5 యెహోవా సనిన్ధిని కొండలలోనుండి
పర్వాహములు వచెచ్ను
ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాసనిన్ధిని
సీనాయిలోనుండి పర్వాహములు వచెచ్ను.

6 అనాతు కుమారుడైన షమగ్రు దినములలో
యాయేలు దినములలో రాజమారగ్ములు ఎడారు

లాయెను
పర్యాణసుథ్లు చుటుట్తోర్వలలోనే

నడిచిరి.
7 ఇశార్యేలీయుల గార్మములు
నిరజ్నములాయెను
దెబోరా అను నేను రాక మునుపు
ఇశార్యేలులో నేను తలిల్గా నుండకమునుపు

అవి నిరజ్నములాయెను.
8 ఇశార్యేలీయులు కొర్తత్ దేవతలను
కోరుకొనగా
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యుదధ్ము దావ్రముల యొదద్కు వచెచ్ను
ఇశార్యేలీయులలో నలువదివేలమందికి
ఒక కేడెమేగాని యీటెయేగాని కనబడలేదు.

9 జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు
సంతోషముగా సిదధ్పడిరి.
వారియందు నాకు పేర్మ కలదు
యెహోవాను సుత్తించుడి.

10 తెలల్ గాడిదల నెకుక్వారలారా,
చౌకపుతుండుమీద కూరుచ్ండువారలారా,
తోర్వలో నడుచువారలారా, ఈ సంగతి

పర్కటించుడి.
11 విలుకాండర్ ధవ్నికి దూరముగా నుండువారు
నీళుల్ చేదుకొను సథ్లములలో నుండువారు
యెహోవా నీతికిర్యలను పర్కటించెదరు
ఇశార్యేలీయుల గార్మములో ఆయన

జరిగించు నీతి కిర్యలను వారు పర్కటించెదరు
వినుటకై యెహోవా జనులు దావ్రములలో

కూడుదురు.
12 దెబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము
దెబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము
బారాకూ, కీరత్న పాడుము
అబీనోయము కుమారుడా, లెముమ్

చెరపటిట్న వారిని చెరపటుట్ము.
13 పర్జలవీరులలో శేషించినవారును కూడి

వచిచ్రి
శూరులలో యెహోవా నాకు సహాయము చేయ

వచెచ్ను.
14 అమాలేకీయులలో కాపురమునన్
ఎఫార్యిమీయులును
నీ తరువాత నీ జనులలో బెనాయ్మీనీయులును
మాకీరునుండి నాయ్యాధిపతులును
జెబూలూనీయులనుండి నాయకదండము వహించు

వారును వచిచ్రి.
15 ఇశాశ్ఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో
కలిసి వచిచ్రి.
ఇశాశ్ఖారీయులును బారాకును
అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి
రూబేనీయుల కాలువలయొదద్
జనులకు గొపప్ హృదయాలోచనలు కలిగెను.
16 మందల యీలలను వినుటకు
నీ దొడల్మధయ్ను నీవేల నివసించితివి?
రూబేనీయుల కాలువలయొదద్
జనులకు గొపప్ యోచనలు కలిగెను.
17 గిలాదు యొరాద్ను అదద్రిని నిలిచెను
దానీయులు ఓడలదగెగ్ర ఏల నిలిచిరి?
ఆషేరీయులు సముదర్తీరమున తమ

అఖాతములయొదద్
ఏల నిలిచిరి?

18 జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక
పార్ణము తృణీకరించుకొనిన జనము
నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద

పార్ణము తృణీకరించిరి.
19 రాజులు వచిచ్ యుదధ్ముచేసిరి.
మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్

తానాకులో
కనాను రాజులు యుదధ్ముచేసిరి.
వెండి లాభము వారు తీసికొనలేదు
20 నకష్తర్ములు ఆకాశమునుండి

యుదధ్ముచేసెను
నకష్తర్ములు తమ మారగ్ములలోనుండి

సీసెరాతో యుదధ్ముచేసెను.
21 కీషోను నదివెంబడి పురాతనపు నదియైన
కీషోను వెంబడి

వారు కొటుట్కొనిపోయిరి.
నా పార్ణమా నీవు బలముపూని సాగుము.

22 గురర్ములడెకక్లు శూరులను తొర్కెక్ను
గురర్ములు ఎగసి యెగసి శూరులను

తొర్కెక్ను.
23 యెహోవా దూత యిటల్నెను
--మేరోజును శపించుడి
దాని నివాసులమీద మహా శాపము నిలుపుడి
యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు
బలిషుఠ్లతో కూడి యెహోవా సహాయమునకు

వారు రాలేదు.
24 కయీనీయుడైన హెబెరు భారయ్ యాయేలు
సీత్ర్లలో దీవెననొందును
గుడారములలోనుండు సీత్ర్లలో ఆమె దీవెన

నొందును.
25 అతడు దాహమడిగెను
ఆమె పాలు తెచిచ్యిచెచ్ను
సరాద్రులకు తగిన పాతర్తో మీగడ

దెచిచ్యిచెచ్ను
ఆమె మేకును చేత పటుట్కొనెను

26 పనివాని సుతెత్ను కుడిచేత పటుట్కొని
సీసెరాను కొటెట్ను
వాని తలను ఆమె పగులగొటెట్ను
ఆమె అతని తలను సుతెత్తో కొటట్గా అది

పగిలెను.
27 అతడు ఆమె కాళల్యొదద్ కుర్ంగిపడి
పరుండెను
ఆమె కాళల్యొదద్ కుర్ంగిపడెను
అతడు ఎకక్డ కుర్ంగెనో అకక్డనే పడి

చచెచ్ను.
28 సీసెరా తలిల్ కిటికీలోనుండి చూచెను
అలిల్క కిటికీలోనుండి చూచి కేకలు వేసెను
రాక, అతని రథము తడవుచేయ నేల?
అతని రథముల చకర్ములు ఆలసయ్ముచేయ

నేల?
29 ఆమెయొదద్నునన్ వివేకముగల

రాజకుమారెత్లు
ఈలాగుననే ఉతత్రమిచిచ్రి.
ఆమె తనకు తాను మరల ఇటల్నుకొనుచుండెను--

30 వారికి దొరకెను గదా? దోపుడుసొముమ్
పంచుకొను చునాన్రు గదా?
యోధులందరు తలాయొక సీత్ర్ని

తీసికొందురు
ఇదద్రేసి సీత్ర్లు వారికి దొరుకుదురు
సీసెరాకు రంగువేయబడిన వసత్ర్మొకటి
దోపుడు సొముమ్గా దొరకును
రంగువేయబడిన విచితర్ వసత్ర్మొకటి

దోపుడుగా దొరకును
రెండువైపుల రంగువేయబడిన విచితర్మైన

వసత్ర్ము
దోచుకొనినవారి మెడలకు తగిన

వసత్ర్మొకటి దొరుకును.
31 యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే

నశిం చెదరు
ఆయనను పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు

సూరుయ్నివలె నుందురు.
తరువాత దేశము నలువది సంవతస్రములు

నిమమ్ళముగా నుండెను.
ఇశార్యేలీయులు యెహోవా దృషిట్కి
దోషులైనందున యెహోవా యేడేండుల్
వారిని మిదాయ్నీయుల కపప్గించెను. 2

మిదాయ్నీయుల చెయియ్
ఇశార్యేలీయులమీద హెచాచ్యెను గనుక వారు
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మిదాయ్నీయులయెదుట నిలువలేక
కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను
తమకు సిదధ్పరచుకొనిరి.

3 ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న
తరువాత మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును
తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను
గుడారములను తీసికొని మిడతల దండంత
విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 4 వారి
యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంతదూరము భూమి
పంటను పాడుచేసి, ఒక గొరెర్నుగాని
యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన
మరి దేనిని గాని ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయ
లేదు. 5 వారును వారి ఒంటెలును
లెకక్లేకయుండెను. 6 దేశమును పాడుచేయుటకు
వారు దానిలోకి వచిచ్రి ఇశార్యేలీయులు
మిదాయ్నీయులవలన మికిక్లి హీనదశకు
వచిచ్నపుప్డు వారు యెహోవాకు
మొరర్పెటిట్రి.

7 మిదాయ్నీయులవలని బాధనుబటిట్
ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు
మొరర్పెటట్గా 8 యెహోవా
ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పర్వకత్నొకని
పంపెను. అతడు వారితో ఈలాగు పర్కటించెను--
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచిచ్నదేమనగా -- నేను ఐగుపుత్లోనుండి
మిముమ్ను రపిప్ంచి, దాసుల గృహములోనుండి
మిముమ్ను తోడుకొని వచిచ్తిని. 9

ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు మిముమ్ను
బాధించిన వారందరిచేతిలోనుండియు మిముమ్ను
విడిపించి, మీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసి
వారి దేశమును మీకిచిచ్తిని; మీ దేవుడనైన
యెహోవాను నేనే. 10 మీరు అమోరీయుల
దేశమున నివసించుచునాన్రు, వారి దేవతలకు
భయపడకుడి అని మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నా
మాట వినకపోతిరి.

11 యెహోవా దూత వచిచ్
అబీయెజీర్యుడైన యోవాషుకు కలిగిన
ఒఫార్లోని మసత్కివృకష్ము కిర్ంద
కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన
గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు
మరుగైయుండునటుల్ గానుగచాటున గోధుమలను
దుళల్గొటుట్చుండగా 12 యెహోవా దూత
అతనికి కనబడి -- పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా,
యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో
అనగా 13 గిదోయ్ను-- చితత్ము
నాయేలినవాడా, యెహోవా మాకు
తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవిం
చెను? యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను
రపిప్ంచెనని చెపుప్చు, మా పితరులు మాకు
వివరించిన ఆయన అదుభ్తకారయ్ములనిన్యు
ఏమాయెను? యెహోవా మముమ్ను
విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి
మముమ్ను అపప్గించెనని అతనితో చెపెప్ను.
14 అంతట యెహోవా అతనితటుట్ తిరిగి--బలము
తెచుచ్కొని మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి
ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపుము, నినున్
పంపినవాడను నేనే అని చెపప్గా 15 అతడు--
చితత్ము నా యేలినవాడా, దేని సహాయముచేత
నేను ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపగలను? నా
కుటుంబము మనషేష్ గోతర్ములో
ఎనిన్కలేనిదే. నా పితరుల కుటుంబములో నేను
కనిషుఠ్డనై యునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను.
అందుకు యెహోవా--అయిన నేమి? 16 నేను నీకు

తోడైయుందును గనుక ఒకే మనుషుయ్ని హతము
చేసినటుల్ మిదాయ్నీయులను నీవు
హతముచేయుదువని సెలవిచెచ్ను. 17

అందుకతడు-- నాయెడల నీకు కటాకష్ము
కలిగినయెడల నాతో మాటలాడుచునన్వాడవు
నీవే అని నేను తెలిసికొనునటుల్ ఒక సూచన
కనుపరచుము. 18 నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నా
అరప్ణమును బయటికి తెచిచ్ నీ సనిన్ధిని
దానిని పెటుట్వరకు ఇకక్డనుండి వెళల్కుమీ
అని వేడుకొనగా ఆయన-- నీవు తిరిగి వచుచ్వరకు
నేను ఉండెదననెను. 19 అపుప్డు గిదోయ్ను
లోపలికి పోయి ఒక మేకపిలల్ను తూమెడు
పిండితో పొంగని భకష్య్ములను సిదధ్పరచి ఆ
మాంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన నీళల్ను
కుండలో పోసి ఆయనకొరకు ఆ
మసత్కివృకష్ముకిర్ందికి దాని
తీసికొనివచిచ్ దగెగ్ర ఉంచగా 20 దేవుని దూత
ఆ మాంసమును పొంగని భకష్య్ములను
పటుట్కొని రాతిమీద పెటిట్-- నీళుల్
పోయుమని అతనితో చెపెప్ను. 21 అతడాలాగు
చేయగా యెహోవా దూత తన చేతనునన్ కరర్ను
చాపి దాని కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని
భకష్య్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ
రాతిలోనుండి వెడలి ఆ మాంసమును పొంగని
భకష్య్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట
యెహోవా దూత అతనికి అదృశయ్మాయెను. 22

గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని
తెలిసికొని అహహా నా యేలినవాడా,
యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా
యెహోవా దూతను చూచితిననెను. 23 అపుప్డు
యెహోవా--నీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు
చావవని అతనితో సెలవిచెచ్ను. 24 అకక్డ
గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము
కటిట్, దానికి యెహోవా సమాధానకరత్యను
పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు అది
అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది.

25 మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా--నీ
తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ రెండవ
యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న
బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి
పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 26

తగిన యేరాప్టుతో ఈ బండ కొనను నీ
దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, ఆ
రెండవ కోడెను తీసికొనివచిచ్ నీవు నరికిన
పర్తిమయొకక్ కరర్తో దహనబలి
నరిప్ంచుమని అతనితో చెపెప్ను. 27 కాబటిట్
గిదోయ్ను తన పనివారిలో పదిమందిని
తీసికొనివచిచ్ యెహోవా తనతో
చెపిప్నటుల్ చేసెను. అతడు తన పితరుల
కుటుంబమునకును ఆ ఊరివారికిని భయపడినందున
పగలు దాని చేయలేక రాతిర్వేళ చేసెను. 28 ఆ
ఊరివారు వేకువనే లేచినపుప్డు బయలుయొకక్
బలిపీఠము విరుగగొటట్బడియుండెను, దానికి
పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును పడదోర్యబడి
యుండెను, కటట్బడిన ఆ బలిపీఠముమీద ఆ
రెండవ యెదుద్ అరిప్ంపబడియుండెను. 29

అపుప్డు వారు--ఈ పని యెవరు చేసినదని
ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొనుచు విచారణచేసి
వెదకి, యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను ఆ
పనిచేసినటుట్ తెలిసికొనిరి. 30 కాబటిట్ ఆ
ఊరివారు--నీ కుమారుడు బయలుయొకక్
బలిపీఠమును పడగొటిట్ దానికి పైగానునన్
దేవతాసత్ంభమును పడదోర్సెను గనుక అతడు
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చావవలెను, వాని బయటికి తెమమ్ని
యోవాషుతో చెపప్గా 31 యోవాషు తనకు
ఎదురుగా నిలిచిన వారందరిని చూచి--మీరు బయలు
పకష్ముగా వాదింతురా? మీరు దాని
రకిష్ంచుదురా? దానిపకష్ముగా వాదించువాడు
ఈ పొర్దుద్ననే చావవలెను; ఎవడో దాని
బలిపీఠమును విరుగగొటెట్ను గనుక, అది దేవత
యైనందున తన పకష్మున తానే వాదించవచుచ్ను.
32 ఒకడు తన బలిపీఠమును విరుగగొటిట్నందున
అతనితో బయలు వాదించుకొననిమమ్ని చెపిప్
ఆ దినమున అతనికి యెరుబబ్యలను పేరు
పెటెట్ను. 33 మిదాయ్నీయులందరును
అమాలేకీయులందరును తూరుప్ వారందరును కూడి
వచిచ్ (నది) దాటి యెజెర్యేలు
మైదానములో దిగగా 34 యెహోవా ఆతమ్
గిదోయ్నును ఆవేశించెను. అతడు బూర
ఊదినపుప్డు అబీయెజెరు (కుటుంబపువారు)
అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 35 ఆ
మనషీష్యులందరియొదద్కు దూతలను పంపగా
వారును కూడుకొని అతనియొదద్కు వచిచ్రి.
అతడు ఆషేరు జెబూలూను నఫాత్లి
గోతర్ములవారియొదద్కు దూతలను పంపగా
వారును కూడినవారిని ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి.
36 అపుప్డు గిదోయ్ను--నీవు సెలవిచిచ్నటుల్
నాచేత ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప
నుదేద్శించినయెడల 37 నేను కళల్మున
గొరెర్బొచుచ్ ఉంచినతరువాత నేల అంతయు
ఆరియుండగా ఆ గొరెర్బొచుచ్మీద మాతర్మే
మంచుపడు పకష్మున నీవు సెలవిచిచ్నటుల్
ఇశార్యేలీయులను నా మూలముగా
రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని
దేవునితో అనెను. 38 ఆలాగున జరిగెను; అతడు
పొర్దుద్ట లేచి ఆ బొచుచ్ను పిడిచి
నీళల్తో పాతర్ నిండువరకు ఆ బొచుచ్నుండి
మంచును పిండెను. 39 అపుప్డు గిదోయ్ను--నీ
కోపము నామీద మండనియయ్కుము; ఇంకొకమారే
ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల
అంతటిమీద మంచు పడి యుండగా ఆ
బొచుచ్మాతర్మే పొడిగా ఉండనిమమ్ని
దేవునితో అనగా 40 ఆ రాతిర్ దేవుడు ఆలాగున
చేసెను; నేల అంతటిమీద మంచు పడినను ఆ
బొచుచ్మాతర్మే పొడిగానుండెను.

అపుప్డు యెరుబబ్యలు, అనగా
గిదోయ్నును అతనితోనునన్
జనులందరును, వేకువను లేచి హరోదు

బావియొదద్ దిగగా లోయలోని మోరె కొండకు
ఉతత్రముగా మిదాయ్నీయుల దండుపాలెము
వారికి కనబడెను. 2 యెహోవా -- నీతో నునన్
జనులు ఎకుక్వ మంది, నేను వారిచేతికి
మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు;
ఇశార్యేలీయులు--నా బాహుబలము నాకు రకష్ణ
కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద
అతిశయించుదురేమో. 3 కాబటిట్ నీవు--ఎవడు
భయపడి వణకుచునాన్డో వాడు తవ్రపడి
గిలాదుకొండ విడిచి తిరిగి వెళల్వలెనని జనులు
వినునటుల్గా పర్కటించుమని గిదోయ్నుతో
సెలవిచెచ్ను. అపుప్డు జనులలోనుండి ఇరువది
రెండువేలమంది తిరిగి వెళిల్ పోయిరి.

4 పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవా--ఈ
జనులింక ఎకుక్వమంది, నీళల్యొదద్కు వారిని
దిగజేయుము, అకక్డ నీకొరకు వారిని
శోధించెదను. ఇతడు నీతోకూడ పోవలెనని నేను
ఎవనిగూరిచ్ చెపుప్దునో వాడు నీతో పోవలెను;

ఇతడు నీతో పోకూడదని యెవనిగూరిచ్ నీతో
చెపుప్దునో వాడు పోకూడదని గిదోయ్నుతో
సెలవిచెచ్ను. 5 అతడు నీళల్యొదద్కు ఆ
జనమును దిగజేసినపుప్డు యెహోవా--
కుకక్కతుకునటుల్ తన నాలుకతో నీళల్ను కతికిన
పర్తివానిని, తార్గుటకు మోకాళూల్ని
కుర్ంగిన పర్తివానిని వేరువేరుగా ఉంచుమని
గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 6 చేతితో
నోటికందించుకొని కతికినవారిలెకక్
మునూన్రుమంది; మిగిలిన జనులందరు నీళుల్
తార్గుటకు మోకాళూల్ని కుర్ంగిరి. 7

అపుప్డు యెహోవా-కతికిన మునూన్రుగు
మనుషుయ్లదావ్రా మిముమ్ను రకిష్ంచెదను;
మిదాయ్నీయులను నీ చేతికి అపప్గించెదను;
జనులందరు తమ తమ చోటల్కు వెళల్వచుచ్నని
గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 8 పర్జలు
ఆహారమును బూరలను పటుట్కొనగా అతడు
పర్జలందరిని తమ గుడారములకు వెళల్నంపెను
గాని ఆ మునూన్రుమందిని నిలుపుకొనెను.
మిదాయ్నీయుల దండు లోయలో అతనికి
దిగువగానుండెను.

9 ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను --
నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, నీ చేతికి దాని
నపప్గించెదను. 10 పోవుటకు నీకు
భయమైనయెడల నీ పనివాడైన పూరాతోకూడ
దండుకు దిగిపొముమ్. 11 వారు చెపుప్
కొనుచునన్దాని వినిన తరువాత నీవు ఆ
దండులోకి దిగిపోవుటకు నీ చేతులు
బలపరచబడునని చెపప్గా, అతడును అతని
పనివాడైన పూరాయును ఆ దండులోనునన్
సనన్దుధ్లయొదద్కు పోయిరి. 12

మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును
తూరుప్వారును లెకక్కు మిడతలవలె ఆ
మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు
సముదర్తీరమందునన్ యిసుక రేణువులవలె
లెకక్లేనివై యుండెను. 13 గిదోయ్ను
వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన
చెలికానికి వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా--
నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్
ఒకటి మిదాయ్నీయుల దండులోకి దొరిల్ యొక
గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్
తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము
పడిపోయెనని చెపెప్ను. 14 అందుకు వాని
చెలికాడు -- ఇది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు
కుమారుడగు గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని
మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ
దండంతను అతని చేతికి
అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను.

15 గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని
తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు
యెహోవాకు నమసాక్రముచేసి
ఇశార్యేలీయుల దండులోకి తిరిగి వెళిల్--
లెండి, యెహోవా మిదాయ్నీయుల దండును మీ
చేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 16 ఆ
మునూన్రుమందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను
వటిట్కుండను ఆ కుండలలో దివిటీలను
పర్తివానిచేతికిచిచ్ వారితో ఇటల్నెను--
ననున్ చూచి నేను చేయునటుల్ చేయుడి; 17

ఇదిగో నేను వారి దండు కొటట్కొనకు
పోవుచునాన్ను, నేను చేయునటుల్ మీరు
చేయవలెను. 18 నేనును నాతో నునన్వారందరును
బూరలను ఊదునపుప్డు మీరును దండు
పాలెమంతటిచుటుట్ బూరలను ఊదుచు --

నాయ్యాధిపతులు 7:18
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యెహోవాకును గిదోయ్నుకును విజయము అని
కేకలు వేయవలెనని చెపెప్ను.

19 అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు
ఉంచబడగానే గిదోయ్నును అతనితోనునన్
నూరుమందియు దండుపాలెము కొటట్కొనకు
పోయి బూరలను ఊది తమ చేతులలోనునన్
కుండలను పగులగొటిట్రి. 20 అటుల్ ఆ మూడు
గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను
పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను
కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని--
యెహోవా పేరటను గిదోయ్ను పేరటను
ఖడగ్ము దూసియునాన్మని కేకలువేసిరి. 21

వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్
నిలిచియుండగా ఆ దండువారందరును పరుగెతుత్చు
కేకలువేయుచు పారిపోయిరి. 22 ఆ
మునూన్రుమంది బూరలను ఊదినపుప్డు
యెహోవా దండంతటిలోను పర్తివాని
ఖడగ్మును వాని పొరుగువానిమీదికి
తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతువైపున నునన్
బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్నునన్
ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 23

నఫాత్లి గోతర్ములోనుండియు, ఆషేరు
గోతర్ములోనుండియు, మనషేష్
గోతర్మంతటిలోనుండియు పిలిపింపబడిన
ఇశార్యేలీయులు కూడుకొని మిదాయ్నీయులను
తరిమిరి. 24 గిదోయ్ను ఎఫార్యిమీయుల
మనయ్దేశమంతటికిని దూతలను పంపి--
మిదాయ్నీయులను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్,
బేతాబ్రావరకు వాగులను యొరాద్నును
వారికంటె ముందుగా పటుట్కొనుడని
చెపిప్యుండెను గనుక, ఎఫార్యిమీయులందరు
కూడుకొని బేతాబ్రావరకు వాగులను
యొరాద్నును పటుట్కొనిరి. 25 మరియు వారు
మిదాయ్ను రాజులైన ఓరేబు జెయేబు అను
ఇదద్రిని పటుట్కొని, ఓరేబు బండమీద
ఓరేబును చంపిరి, జెయేబు దార్కష్ల
తొటిట్యొదద్ జెయేబును చంపి
మిదాయ్నీయులను తరుముకొనిపోయిరి. ఓరేబు
జెయేబుల తలలను యొరాద్ను అదద్రికి
గిదోయ్నునొదద్కు తెచిచ్రి.

అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు
గిదోయ్నును చూచి--నీవు మాయెడల
చూపిన మరాయ్ద యెటిట్ది?

మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ముచేయుటకు నీవు
పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని
చెపిప్ అతనితో కఠినముగా కలహించిరి. 2

అందుకతడు--మీరు చేసినదెకక్డ నేను
చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు దార్కష్పండల్
కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె
మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల
అధిపతులైన ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి
అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను
చేయగలనా? అనెను. 3 అతడు ఆ మాట
అనన్పుప్డు అతని మీది వారి కోపము తగెగ్ను.
4 గిదోయ్నును అతనితో నునన్
మునూన్రుమందియును అలసటగానునన్ను,
శతుర్వులను తరుముచు యొరాద్నునొదద్కు
వచిచ్ దాటిరి. 5 అతడు--నా వెంటనునన్ జనులు
అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు
వారికి దయచేయుడి; మేము
మిదాయ్నురాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను
తరుముచునాన్మని సుకోక్తువారితో చెపప్గా
6 సుకోక్తు అధిపతులు--జెబహు సలుమ్నాన్

అను వారి చేతులు ఇపుప్డు నీ చేతికి చికిక్నవి
గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము
ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 7 అందుకు గిదోయ్ను--
ఈ హేతువుచేతను జెబహును సలుమ్నాన్ను
యెహోవా నా చేతికపప్గించిన తరువాత
నూరుచ్ కొయయ్లతోను కంపలతోను మీ
దేహములను నూరిచ్వేయుదునని చెపెప్ను. 8

అకక్డనుండి అతడు పెనూయేలుకు పోయి
ఆలాగుననే వారితోను చెపప్గా సుకోక్తువారు
ఉతత్రమిచిచ్నటుల్ పెనూయేలువారును అతని
కుతత్రమిచిచ్రి గనుక అతడు 9 -- నేను
కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నపుప్డు ఈ
గోపురమును పడగొటెట్దనని పెనూయేలు
వారితో చెపెప్ను. 10 అపుప్డు జెబహును
సలుమ్నాన్యు వారితోకూడ వారి సేనలును,
అనగా తూరుప్ జనుల సేనలనిన్టిలో మిగిలిన
యించుమించు పదిహేనువేలమంది
మనుషుయ్లందరును కరోక్రులో నుండిరి.
కతిత్దూయు నూట ఇరువది వేలమంది
మనుషుయ్లు పడిపోయిరి. 11 అపుప్డు
గిదోయ్ను నోబహుకును యొగేబెబ్హకును
తూరుప్న గుడారములలో నివసించినవారి
మారగ్ముగా పోయి సేన నిరభ్యముగా
నునన్ందున ఆ సేనను హతముచేసెను. 12 జబహు
సలుమ్నాన్యు పారిపోయినపుప్డు అతడు
వారిని తరిమి మిదాయ్ను ఇదద్రు రాజులైన
జెబహును సలుమ్నాన్ను పటుట్కొని ఆ
సేననంతను చెదరగొటెట్ను. 13 యుదధ్ము
తీరినతరువాత యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను
14 హెరెసు ఎగువనుండి తిరిగి వచిచ్,
సుకోక్తువారిలో ఒక యౌవనుని పటుట్కొని
విచారింపగా అతడు సుకోక్తు అధిపతులను
పెదద్లలో డెబబ్ది యేడుగురు మనుషుయ్లను
పేరు పేరుగా వివరించి చెపెప్ను. 15

అపుప్డతడు సుకోక్ తువారి యొదద్కు వచిచ్--
జెబహు సలుమ్నాన్ అను వారిచేతులు నీ చేతికి
చికిక్నవి గనుకనా అలసియునన్ నీ సేనకు మేము
ఆహారము ఇయయ్వలెను అని మీరు ఎవరివిషయము
ననున్ దూషించితిరో ఆ జెబహును సలుమ్నాన్ను
చూడుడి అని చెపిప్ 16 ఆ ఊరిపెదద్లను
పటుట్కొని నూరుచ్కొయయ్లను
బొమమ్జెముడును తీసికొని వాటివలన
సుకోక్తువారికి బుదిధ్ చెపెప్ను. 17 మరియు
నతడు పెనూయేలు గోపురమును పడగొటిట్ ఆ
ఊరివారిని చంపెను. 18 అతడు--మీరు తాబోరులో
చంపిన మనుషుయ్లు ఎటిట్వారని జెబహును
సలుమ్నాన్ను అడుగగా వారు--నీవంటివారే,
వారందరును రాజకుమారులను పోలియుండిరనగా 19

అతడు--వారు నా తలిల్కుమారులు నా సహోదరులు;
మీరు వారిని బర్దుకనిచిచ్నయెడల 20

యెహోవా జీవముతోడు, మిముమ్ను
చంపకుందునని చెపిప్ తన పెదద్కుమారుడైన
యెతెరును చూచి--నీవు లేచి వారిని చంపుమని
చెపెప్ను. అతడు చినన్వాడే గనుక భయపడి
కతిత్ని దూయలేదు. 21 అపుప్డు జెబహు
సలుమ్నాన్లు--పార్యముకొలది నరునికి
శకిత్యునన్ది గనుక నీవు లేచి మామీద పడుమని
చెపప్గా గిదోయ్ను లేచి జెబహును
సలుమ్నాన్ను చంపి వారి ఒంటెల
మెడలమీదనునన్ చందర్హారములను
తీసికొనెను.

22 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గిదోయ్నును
చూచి--నీవు మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి
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మముమ్ను రకిష్ంచితివి గనుక నీవును నీ
కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును మముమ్ను
ఏలవలెనని చెపిప్రి. 23 అందుకు గిదోయ్ను --
నేను మిముమ్ను ఏలను, నా కుమారుడును
మిముమ్ను ఏలరాదు, యెహోవా మిముమ్ను
ఏలునని చెపెప్ను. 24 మరియు గిదోయ్ను --
మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు
సొముమ్లోనునన్ పోగులను నాకియయ్ వలెనని
మనవిచేయుచునాన్ననెను. వారు
ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి పోగులుండెను.
25 అందుకు వారు -- సంతోషముగా మేము వాటి
నిచెచ్దమని చెపిప్ యొక బటట్ను పరచి
పర్తివాడును తన దోపుడు సొముమ్లోనుండిన
పోగులను దానిమీద వేసెను. 26

మిదాయ్నురాజుల ఒంటిమీదనునన్
చందర్హారములు కరణ్భూషణములు
ధూమర్వరణ్పు బటట్లు గాకను, ఒంటెల
మెడలనునన్ గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన
బంగారు పోగుల యెతుత్ వెయియ్నిన్
ఏడూన్రు తులముల బంగారము. గిదోయ్ను
దానితో ఒక ఏఫోదును చేయించుకొని తన
పటట్ణమైన ఒఫార్లో దాని ఉంచెను. 27 కావున
ఇశార్యేలీయులందరు అకక్డికి పోయి దాని
ననుసరించి వయ్భిచారులైరి. అది
గిదోయ్నుకును అతని యింటివారికిని ఉరిగా
నుండెను. 28 మిదాయ్నీ యులు
ఇశార్యేలీయులయెదుట అణపబడి అటుతరు వాత
తమ తలలను ఎతిత్కొనలేకపోయిరి. గిదోయ్ను
దినములలో దేశము నలువది సంవతస్రములు
నిమమ్ళముగా నుండెను.

29 తరువాత యోవాషు కుమారుడైన
యెరుబబ్యలు తన యింట నివసించుటకు
పోయెను. 30 గిదోయ్నుకు అనేక
భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది
కుమారులు అతనికుండిరి. 31 షెకెములోనునన్
అతని ఉపపతిన్యు అతనికొక కుమారుని కనగా
గిదోయ్ను వానికి అబీమెలెకను పేరు
పెటెట్ను. 32 యోవాషు కుమారుడైన
గిదోయ్ను మహా వృదుధ్డై చనిపోయి
అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లోనునన్ తన
తండిర్యైన యోవాషు సమాధిలో
పాతిపెటట్బడెను.

33 గిదోయ్ను చనిపోయిన తరువాత
ఇశార్యేలీయులు చుటుట్నుండు తమ
శతుర్వులచేతిలోనుండి తముమ్ను విడిపించిన
తమ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము
చేసికొనక 34 మరల బయలుల ననుసరించి
వయ్భిచారులై బయలెబ్రీతును తమకు దేవతగా
చేసికొనిరి. 35 మరియు వారు గిదోయ్నను
యెరుబబ్యలు ఇశార్యేలీయులకు చేసిన
ఉపకారమంతయు మరచి అతని యింటివారికి
ఉపకారము చేయకపోయిరి.

యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు
షెకెములోనునన్ తన తలిల్
సహోదరులయొదద్కుపోయి వారితోను

తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 2 --
మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు
వినునటుల్ వారితో మాటలాడి--మీకేది
మంచిది? యెరుబబ్యలుయొకక్ కుమారులైన
డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను
ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను
ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని
జాఞ్పకముచేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 3

అతని తలిల్ సహోదరులు అతనిగూరిచ్ షెకెము
యజమానులు వినునటుల్ ఆ మాటలనిన్యు
చెపప్గా వారు--ఇతడు మన సహోదరుడనుకొని తమ
హృదయము అబీమెలెకుతటుట్ తిర్పుప్కొనిరి;
4 అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి
డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్
అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు
అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు
అతని వశముండిరి. 5 తరువాత అతడు
ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్యింటికి పోయి
యెరుబబ్యలు కుమారులును తన సహోదరులునైన
ఆ డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను ఒకక్ రాతిమీద
చంపెను. యెరుబబ్యలు చినన్ కుమారుడైన
యోతాము మాతర్మే దాగియుండి
తపిప్ంచుకొనెను. 6 తరువాత షెకెము
యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును
కూడివచిచ్ షెకెములోనునన్ మసత్కి
వృకష్ముకిర్ంద దండుపాలెమునొదద్
అబీమెలెకును రాజుగా నియమించిరి. 7 అది
యోతాముకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి
గెరిజీము కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్
పిలిచి వారితో ఇటల్నెను--షెకెము
యజమానులారా, మీరు నా మాట వినిన పకష్మున
దేవుడు మీ మాట వినును. 8 చెటుల్ తమమీద
రాజును ఒకని అభిషేకించుకొనవలెనను
మనసుస్కలిగి బయలుదేరి 9 మముమ్ను ఏలుమని
ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్--దేవునిని
మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ
నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద
రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను
వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 10 అపుప్డు
చెటుల్--నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని
అంజూరపు చెటుట్ నడుగగా 11 అంజూరపు
చెటుట్--చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు
అటు ఊగుటకు నా మాధురయ్మును నా మంచి
ఫలములను నేనియయ్క మానుదునా? అని వాటితో
అనెను. 12 అటుతరువాత చెటుల్ -- నీవు వచిచ్
మముమ్ను ఏలుమని దార్కాష్వలిల్ నడుగగా
దార్కాష్వలిల్ 13 -- దేవునిని మానవులను
సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును
నేనియయ్క మాని చెటల్మీద రాజునైయుండి
యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని
వాటితో అనెను. 14 అపుప్డు చెటల్నిన్యు
నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని
గోకష్రవృకష్మునొదద్ మనవిచేయగా 15

గోకష్రవృకష్ము--మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద
రాజుగా నియమించుకొన గోరినయెడల రండి నా
నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి
బయలుదేరి లెబానోను దేవదారు చెటల్ను
కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 16 నా
తండిర్ మీ నిమితత్ము తన పార్ణమును
నిరల్కష్య్పెటిట్ యుదధ్ము చేసి
మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను
విడిపించెను. 17 అయితే మీరు నా తండిర్
కుటుంబముమీదికి లేచి, యొక రాతిమీద అతని
కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను చంపి,
అతని పనికతెత్ కుమారుడైన అబీమెలెకు మీ
సహోదరుడైనందున షెకెము వారిమీద అతనిని
రాజుగా నియమించి యునాన్రు. యెరుబబ్యలు
ఎడలను అతని యింటివారియెడలను మీరు
ఉపకారము చేయకయు 18 అతడు చేసిన కిర్యలకు
మీరు పర్తికిర్య చేయకయు అబీమెలెకును
రాజుగా నియమించుకొనిన విషయములో మీరు
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నాయ్యముగాను యథారథ్ముగాను
పర్వరిత్ంచిన పకష్మున 19 నేడు మీరు
యెరుబబ్యలు ఎడలను అతని
యింటివారియెడలను సతయ్ముగాను
యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచిన పకష్మున,
అబీమెలెకునందు సంతోషించుడి అతడు మీయందు
సంతోషించుగాక. 20 లేనియెడల అబీమెలెకు
నుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని
మిలోల్ యింటివారిని కాలిచ్వేయునుగాక,
షెకె మువారిలోనుండియు మిలోల్
యింటినుండియు అగిన్ బయలుదేరి
అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్ 21 తన
సహోదరుడైన అబీ మెలెకుకు భయపడి యోతాము
పారిపోయి బెయేరుకు వెళిల్ అకక్డ
నివసించెను.

22 అబీమెలెకు మూడు సంవతస్రములు
ఇశార్యేలీయులమీద ఏలికయై యుండెను. 23

అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది
కుమారులకు చేయబడిన దోర్హఫలము వారిని
చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని,
24 అతడు తన సహోదరులను చంపునటుల్ అతని
చేతులను బలపరచిన షెకెము యజమానుల మీదికిని
వచుచ్నటుల్ను, వారు చేసిన పార్ణహతయ్
వారిమీద వచుచ్నటుల్ను, దేవుడు
అబీమెలెకునకును షెకెము యజమానులకును
వైరముకలుగుటకై వారిమీదికి దురాతమ్ను
పంపెను. అపుప్డు షెకెము యజమానులు
అబీమెలెకును వంచించిరి. 25 ఎటల్నగా షెకెము
యజమానులు కొండ శిఖరములమీద అతనికొరకు
మాటుగాండల్ను ఉంచి, ఆ మారగ్మున తమకు
సమీపించినవారినందరిని దోచుకొనిరి; అది
అబీమెలెకుకు తెలుపబడెను.

26 ఎబెదు కుమారుడైన గాలును అతని
బంధువులును వచిచ్ షెకెముకు చేరగా షెకెము
యజమానులు అతని ఆశర్యించిరి. 27 వారు
పొలములలోకి పోయి వారి దార్కష్పండల్ను
ఏరుకొని వాటిని తొర్కిక్
కృతజఞ్తారప్ణమును చెలిల్ంచి తమ దేవతల
మందిరములోకి పోయి అనన్పానములు
పుచుచ్కొనుచు అబీమెలెకును దూషింపగా 28

ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇటల్నెను--
అబీమెలెకు ఏపాటివాడు? షెకెము ఏపాటివాడు?
మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? అతడు
యెరుబబ్యలు కుమారుడు కాడా? జెబులు అతని
ఉదోయ్గి కాడా? షెకెము తండిర్యైన
హమోరు వారికి దాసులమగుదము గాని మనము
అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? 29 ఈ జనము
నా చేతిలో ఉండినయెడల ఆహా నేను
అబీమెలెకును తొలగింతును గదా అనెను. తరువాత
అతడు అబీమెలెకును చూచి--నీ సేనను ఎకుక్వ
చేసి బయలుదేరి రమమ్నెను. 30 ఆ పటట్ణ
పర్ధానియైన జెబులు ఎబెదు కుమారుడైన
గాలుమాటలను వినినపుప్డు అతని కోపాగిన్
మండెను. 31 అపుప్డతడు అబీమెలెకు నొదద్కు
రహసయ్ముగా దూతలను పంపి--ఇదిగో ఎబెదు
కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులును షెకెముకు
వచిచ్యునాన్రు, వారు నీమీదికి ఈ
పటట్ణమును రేపుచునాన్రు. 32 కావున రాతిర్
నీవును నీతోనునన్ జనులును లేచి పొలములో
మాటుగానుండుడి, 33 పొర్దుద్ట సూరుయ్డు
ఉదయింపగానే నీవు తవ్రగా లేచి
పటట్ణముమీద పడవలెను. అపుప్డు అతడును
అతనితోనునన్ జనులును నీయొదద్కు బయలుదేరి

వచుచ్చుండగా నీవు సమయము చూచి వారియెడల
పర్వరిత్ంపవచుచ్నని వరత్మానము చేసెను.

34 అబీమెలెకును అతనితోనునన్ జనులందరును
రాతిర్వేళ లేచి నాలుగు మొనలై షెకెముమీద
పడుటకు పొంచియుండిరి. 35 ఎబెదు కుమారుడైన
గాలు బయలుదేరి పటట్ణపు గవిని దగెగ్ర
నిలిచినపుప్డు అబీమెలెకును అతనితోనునన్
జనులును పొంచియుండుట చాలించి లేచిరి. 36

గాలు ఆ జనులను చూచి జెబులుతో--ఇదిగో జనులు
కొండశిఖరముల మీదనుండి
దిగివచుచ్చునాన్రనగా, జెబులు --
కొండలచాయలు మనుషుయ్లను పోలి నీకు కన
బడుచునన్వని అతనితో చెపెప్ను. 37 గాలు --
చూడుము, దేశపు ఎతత్యిన పథ్లమునుండి జనులు
దిగి వచుచ్చునాన్రు; ఒక దండు శకునగాండల్
మసత్కివృకష్పు తోర్వను వచుచ్ చునన్దనెను.
38 జెబులు అతని చూచి -- ఆహాహా మనము అతని
సేవింపవలసినందుకు అబీమెలెకు ఎవడనిన నీమాట
యేమాయెను? ఇది నీవు తృణీకరించిన జనము
కాదా? పోయి వారితో యుదధ్ము చేయుడనగా
39 గాలు షెకెము యజ మానుల ముందర బయలుదేరి
అబీమెలెకుతో యుదధ్ము చేసెను. 40

అబీమెలెకు అతని తరుమగా అతడు అతనియెదుట
నిలువలేక పారిపోయెను. అనేకులు గాయపడి
పటట్ణపు గవిని పర్వేశించుచోట పడిరి. 41

అపుప్డు అబీమెలెకు అరూమాలో దిగెను, గాలును
అతని బంధువులును షెకెములో నివసింపకుండ
జెబులు వారిని తోలివేసెను. 42 మరునాడు జనులు
పొలములలోకి బయలువెళిల్రి. 43 అది
అబీమెలెకుకు తెలియబడగా అతడు తన జనులను
తీసికొని మూడు తెగలుగా చేయగా వారు ఆ
పొలములో మాటుగా ఉండిరి; అపుప్డతడు చూడగా
జనులు పటట్ణమునుండి బయలుదేరి
వచుచ్చుండిరి గనుక అతడు వారిమీద పడి వారిని
హతముచేసెను. 44 అబీమెలెకును అతనితోనునన్
తెగలును ఇంక సాగి పటట్ణపు గవిని
పర్దేశమునొదద్ నిలువగా రెండు తెగలు
పరుగెతిత్ పొలములలోనునన్ వారందరిమీద పడి
వారిని హతముచేసిరి. 45 ఆ దినమంతయు
అబీమెలెకు ఆ పటట్ణసుథ్లతో
యుదధ్ముచేసి పటట్ణమును చుటుట్కొని
అందులోనునన్ జనులను చంపి పటట్ణమును
పడగొటిట్ దాని సథ్లమున ఉపుప్ జలెల్ను.

46 షెకెము గోపుర యజమానులందరు ఆ వారత్
విని బెరీతు సావ్మి గుడియొకక్ కోటలోకి
చొరబడిరి. 47 షెకెము గోపుర యజమానులందరు
కూడియునన్ సంగతి అబీమెలెకుకు
తెలుపబడినపుప్డు 48 అబీమెలెకును
అతనితోనునన్ జనులందరును సలోమ్ను
కొండనెకిక్ అబీమెలెకు గొడడ్లిని చేత
పటుట్కొని చెటల్నుండి పెదద్కొమమ్ను
నరికి యెతిత్ భుజముమీద పెటుట్కొని--నేను
దేనిచేయుట మీరు చూచితిరో మీరును నేను
చేసినటుట్గా దానిని తవ్రగా చేయుడని
తనతోనునన్ జనులతో చెపెప్ను. 49 అపుప్డు ఆ
జనులందరిలో పర్తివాడును ఒకొక్క కొమమ్ను
నరికి అబీమెలెకును వెంబడించి ఆ కోట దగెగ్ర
వాటిని పెటిట్ వాటివలన ఆ కోటను అగిన్చేత
కాలిచ్రి. అపుప్డు షెకెము గోపుర యజమానులు,
అనగా సీత్ర్ పురుషులు ఇంచుమించు
వెయియ్మంది చచిచ్రి.

50 తరువాత అబీమెలెకు తేబేసుకు పోయి
తేబేసునొదద్ దిగి దాని పటుట్కొనెను. 51 ఆ
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పటట్ణమునడుమ ఒక బలమైన గోపురముండగా
సీత్ర్ పురుషులును పటట్ణపు యజమానులును
అకక్డికి పారిపోయి తలుపులు వేసికొని గోపుర
శిఖరము మీదికెకిక్రి. 52 అబీమెలెకు ఆ
గోపురమునొదద్కు వచిచ్ దానిమీద పడి
యుదధ్ముచేసి అగిన్చేత దాని కాలుచ్టకు
గోపురదావ్రమునొదద్కు రాగా 53 ఒక సీత్ర్
అబీమెలెకు తలమీద తిరుగటి మీదిరాతిని
పడవేసినందున అతని కపాలము పగిలెను. 54

అపుప్డతడు తన ఆయుధములను మోయుబంటును
తవ్రగా పిలిచి--ఒక సీత్ర్ అతని చంపెనని
ననున్గూరిచ్ యెవరును అనుకొనకుండునటుల్ నీ
కతిత్దూసి ననున్ చంపుమని చెపప్గా ఆ బంటు
అతని పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 55 అబీమెలెకు
చనిపోయెనని ఇశార్యేలీయులు
తెలిసికొనినపుప్డు ఎవరిచోటికి వారు
పోయిరి. 56 అటుల్ అబీమెలెకు తన
డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన
తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల
అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 57 షెకెమువారు
చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి
తలలమీదికి మరల రాజేసెను; యెరుబబ్యలు
కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి
వచెచ్ను.

అబీమెలెకుకు తరువాత ఇశాశ్ఖారు
గోతిర్కుడైన దోదో మనుమడును
పువావ్ కుమారుడునైన తోలా

నాయ్యాధిపతిగా నియమింపబడెను. అతడు
ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షామీరులో
నివసించినవాడు. 2 అతడు ఇరువది సంవతస్రములు
ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతియైయుండి
చనిపోయి షామీరులో పాతి పెటట్బడెను.

3 అతని తరువాత గిలాదుదేశసుథ్డైన
యాయీరు నియ మింపబడినవాడై యిరువదిరెండు
సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు
నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 4 అతనికి
ముపప్దిమంది కుమారులుండిరి, వారు ముపప్ది
గాడిదెపిలల్లనెకిక్ తిరుగువారు, ముపప్ది
ఊరులు వారికుండెను, నేటివరకు వాటికి
యాయీరు గార్మములని పేరు. 5 అవి గిలాదు
దేశములోనునన్వి. యాయీరు చనిపోయి
కామోనులో పాతిపెటట్బడెను.

6 ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని
మరల దుష్ప్రవరత్నులైరి. వారు యెహోవాను
విసరిజ్ంచి ఆయన సేవ మానివేసి, బయలులు
అషాత్రోతులు అను అరాము దేవతలను
సీదోనీయుల దేవతలను మోయాబీయుల దేవతలను
అమోమ్నీయుల దేవతలను ఫిలిషీత్యుల
దేవతలను పూజించుచువచిచ్రి. 7 యెహోవా
కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన
ఫిలిషీత్యులచేతికిని అమోమ్నీయుల
చేతికిని వారినపప్గించెను గనుక 8 వారు ఆ
సంవతస్రము మొదలుకొని ఇశార్యేలీయులను,
అనగా యొరాద్ను అదద్రినునన్ గిలాదునందలి
అమోరీయుల దేశములో కాపురమునన్
ఇశార్యేలీయులను పదునెనిమిది
సంవతస్రములు చితుకగొటిట్ అణచివేసిరి. 9

మరియు అమోమ్నీయులు యూదాదేశసుథ్లతోను
బెనాయ్మీనీయులతోను
ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ముచేయుటకు
యొరాద్నును దాటిరి గనుక ఇశార్యేలీయులకు
మికిక్లి శర్మ కలిగెను 10 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు--మేము నీ సనిన్ధిని పాపము

చేసియునాన్ము, మా దేవుని విడిచి బయలులను
పూజించి యునాన్మని యెహోవాకు
మొరర్పెటట్గా 11 యెహోవా --
ఐగుపీత్యుల వశములోనుండియు అమోరీయుల
వశములో నుండియు అమోమ్నీయుల
వశములోనుండియు ఫిలిషీత్ యుల
వశములోనుండియు మాతర్ము గాక 12

సీదోనీయులును అమాలేకీయులును
మాయోనీయులును మిముమ్ను బాధపరచినపుప్డు
వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ం
చితిని గదా? 13 అయితే మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి
అనయ్దేవతలను పూజించితిరి గనుక నేను ఇకను
మిముమ్ను రకిష్ం పను. 14 పోయి మీరు
కోరుకొనిన దేవతలకు మొరర్పెటుట్కొనుడి;
మీ శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను
రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో
సెలవిచెచ్ను. 15 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు--
మేము పాపముచేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి ఏది
అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము;
దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్
16 యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ
మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను తొలగింపగా,
ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన
దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను.

17 అపుప్డు అమోమ్నీయులు కూడుకొని
గిలాదులో దిగి యుండిరి. ఇశార్యేలీయులును
కూడుకొని మిసాప్లో దిగియుండిరి. 18

కాబటిట్ జనులు, అనగా గిలాదు పెదద్లు--
అమోమ్నీయులతో యుదధ్ముచేయ
బూనుకొనువాడెవడో వాడు గిలాదు
నివాసులకందరికిని పర్ధానుడగునని యొకనితో
నొకడు చెపుప్కొనిరి.

గిలాదువాడైన యెఫాత్
పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డు. అతడు
వేశయ్ కుమారుడు; గిలాదు యెఫాత్ను

కనెను. 2 గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను
కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్ను చూచి --
నీవు అనయ్సీత్ర్కి పుటిట్నవాడవు గనుక మన
తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి. 3

యెఫాత్ తన సహోదరులయొదద్నుండి
పారిపోయి టోబుదేశమున నివసింపగా అలల్రి
జనము యెఫాత్యొదద్కు వచిచ్ అతనితో కూడ
సంచరించుచుండెను.

4 కొంతకాలమైన తరువాత అమోమ్నీయులు
ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 5

అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో
యుదధ్ము చేసినందున 6 గిలాదు పెదద్లు
టోబుదేశమునుండి యెఫాత్ను రపిప్ంచుటకు
పోయి--నీవు వచిచ్ మాకు అధిపతివై యుండుము,
అపుప్డు మనము అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము
చేయుదమని యెఫాత్తో చెపిప్రి. 7 అందుకు
యెఫాత్మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్
యింటనుండి ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు
మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు
రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో చెపెప్ను. 8

అపుప్డు గిలాదు పెదద్లు--అందుచేతనే మేము
నీయొదద్కు మళిల్ వచిచ్తివిు; నీవు
మాతోకూడ వచిచ్ అమోమ్నీయులతో
యుదధ్ముచేసినయెడల, గిలాదు నివాసులమైన
మా అందరిమీద నీవు అధికారివవుదువని
యెఫాత్తో అనిరి. 9 అందుకు యెఫాత్ --
అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మీరు
ననున్ గిలాదుకు తిరిగి తీసికొని పోయినమీదట
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యెహోవా వారిని నా చేతి కపప్గించినయెడల
నేనే మీకు పర్ధానుడనవుదునా? అని గిలాదు
పెదద్ల నడుగగా 10 గిలాదు పెదద్లు --
నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న
చేయుదుము; యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను
సాకిష్గా ఉండుగాకని యెఫాత్తో అనిరి. 11

కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ
పోయినపుప్డు జనులు తమకు పర్ధానునిగాను
అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు
యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా సనిన్ధిని తన
సంగతియంతయు వినిపించెను.

12 యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు
దూతలనుపంపి--నాకును నీకును మధయ్ ఏమి
జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు
వచిచ్యునాన్వని యడుగగా 13 అమోమ్నీయుల
రాజు -- ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి
వచిచ్నపుప్డు వారు అరోన్ను మొదలుకొని
యబోబ్కువరకును యొరాద్నువరకును నా
దేశమును ఆకర్మించుకొని నందుననే నేను
వచిచ్యునాన్ను. కాబటిట్ మనము సమా
ధానముగా నుండునటుల్ ఆ దేశములను మరల
మాకపప్గించుమని యెఫాత్ పంపిన దూతలతో
సమాచారము చెపెప్ను. 14 అంతట యెఫాత్
మరల అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను
పంపి యిటల్నెను 15 -- యెఫాత్
సెలవిచిచ్నదేమనగా -- ఇశార్యేలీయులు
మోయాబు దేశమునైనను అమోమ్నీయుల
దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు. 16

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి
వచుచ్చుండగా వారు ఎరర్సముదర్ము వరకు
అరణయ్ములో నడిచి కాదేషుకు వచిచ్రి. 17

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఎదోము
రాజునొదద్కు దూతలను పంపి--నీ దేశముగుండ
పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమమ్ని యడుగగా,
ఎదోమురాజు ఒపుప్కొనలేదు. వారు మోయాబు
రాజునొదద్కు అటిట్ వరత్మానమే పంపిరి
గాని అతడును--నేను సెలవియయ్నని చెపెప్ను.
అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు కాదేషులో
నివసించిరి. 18 తరువాత వారు
అరణయ్పర్యాణముచేయుచు
ఎదోమీయులయొకక్యు
మోయాబీయులయొకక్యు దేశములచుటుట్
తిరిగి, మోయాబుకు తూరుప్దికుక్న కనాను
దేశమందు పర్వేశించి అరోన్ను అదద్రిని
దిగిరి. వారు మోయాబు సరిహదుద్ లోపలికి
పోలేదు. అరోన్ను మోయాబుకు సరిహదుద్ గదా.
19 మరియు ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల
రాజైన సీహోనను హెషోబ్ను రాజునొదద్కు
దూతలను పంపి--నీ దేశముగుండ మా సథ్లమునకు
మేము పోవునటుల్ దయచేసి సెలవిమమ్ని
అతనియొదద్ మనవిచేయగా 20 సీహోను
ఇశార్యేలీయులను నమమ్క, తన దేశములోబడి
వెళల్నియయ్క, తన జనులనందరిని
సమకూరుచ్కొని యాహసులో దిగి
ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసెను. 21

అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
ఆ సీహోనును అతని సమసత్ జనమును
ఇశార్యేలీయుల చేతి కపప్గింపగా వారు ఆ
జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ దేశనివాసులైన
అమోరీయుల దేశమంతయు సావ్ధీనపరచుకొని 22

అరోన్ను నది మొదలుకొని యబోబ్కువరకును
అరణయ్ము మొదలుకొని యొరాద్నువరకును
అమోరీయుల పార్ంతములనిన్టిని

సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 23 కాబటిట్
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
అమోరీయులను తన జనుల యెదుట నిలువకుండ
తోలివేసిన తరువాత నీవు దాని
సవ్తంతిర్ంచుకొందువా? 24

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత
నీకిచిచ్న దానిని నీవనుభవించుచునాన్వుగదా?
మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి
యెవరిని తోలివేయునో వారి
సావ్సథ్య్మును మేము
సావ్ధీనపరచుకొందుము. 25 మోయాబు రాజైన
సిపోప్రు కుమారుడగు బాలాకుకంటె నీవు
ఏమాతర్మును అధికుడవుకావుగదా? అతడు
ఇశార్యేలీయులతో ఎపుప్డైనను కలహించెనా?
ఎపుప్డైనను వారితో యుదధ్ము చేసెనా? 26

ఇశార్యేలీయులు హెపోబ్నులోను దాని
ఊరులలోను అరోయేరులోను దాని ఊరులలోను
అరోన్ను తీరముల పటట్ణములనిన్టిలోను
మునూన్రు సంవతస్రములనుండి నివసించుచుండగా
ఆ కాలమున నీవేల వాటిని పటుట్కొనలేదు? 27

ఇటుల్ండగా నేను నీ యెడల తపుప్ చేయలేదు
గాని నీవు నా మీదికి యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన
నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు.
నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు
ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును
నాయ్యము తీరుచ్గాక. 28 అయితే అమోమ్నీ
యుల రాజు యెఫాత్ తనతో చెపిప్న మాటలకు
ఒపుప్కొన లేదు.

29 యెహోవా ఆతమ్ యెఫాత్మీదికి రాగా
అతడు గిలాదులోను మనషేష్లోను సంచరించుచు,
గిలాదు మిసేప్ లో సంచరించి గిలాదు
మిసేప్నుండి అమోమ్నీయుల యొదద్కు
సాగెను. 30 అపుప్డు యెఫాత్ యెహోవాకు
మొర్కుక్ కొనెను, ఎటల్నగా -- నీవు నా చేతికి
అమోమ్నీయులను నిశచ్యముగా
అపప్గించినయెడల 31 నేను
అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా
తిరిగివచుచ్నపుప్డు, ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా
యింటిదావ్రమునుండి బయలుదేరి
వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తమగును; లేదా దహనబలిగా దాని
నరిప్ంచెదననెను. 32 అపుప్డు యెఫాత్
అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు
వారియొదద్కు సాగిపోయినపుప్డు యెహోవా
అతనిచేతికి వారినపప్గించెను గనుక అతడు
వారిని 33 అనగా అరోయేరు మొదలుకొని
మినీన్తుకు వచుచ్వరకు
ఆబేలెక్రామీమువరకును ఇరువది
పటట్ణములవారిని నిశేశ్షముగా
హతముచేసెను. అటుల్ అమోమ్నీయులు
ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ
అణచివేయబడిరి.

34 యెఫాత్ మిసాప్లోనునన్ తన యింటికి
వచిచ్నపుప్డు అతని కుమారెత్ తంబురలతోను
నాటయ్ముతోను బయలుదేరి అతనిని
ఎదురొక్నెను. ఆమె గాక అతనికి
మగసంతానమేగాని ఆడుసంతానమేగాని లేదు. 35

కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను
చింపుకొని--అయోయ్ నా కుమారీ, నీవు ననున్
బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్
తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవై యునాన్వు;
నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్ యునాన్ను
గనుక వెనుకతీయలేననగా 36 ఆమె--నా తండీర్,
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13

యెహోవాకు మాట యిచిచ్ యుంటివా? నీ
నోటినుండి బయలుదేరిన మాట చొపుప్న నాకు
చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన
అమోమ్నీయులమీద పగతీరుచ్కొని యునాన్డని
అతనితో ననెను. 37 మరియు ఆమె--నాకొరకు
చేయవలసినదేదనగా రెండు నెలలవరకు ననున్
విడువుము, నేనును నా చెలికతెత్లును పోయి
కొండలమీద ఉండి, నా కనాయ్తవ్మునుగూరిచ్
పర్లాపించెదనని తండిర్తో చెపప్గా 38

అతడు పొమమ్ని చెపిప్ రెండు నెలలవరకు
ఆమెను పోనిచెచ్ను గనుక ఆమె తన
చెలికతెత్లతో కూడ పోయి కొండలమీద తన
కనాయ్తవ్మునుగూరిచ్ పర్లాపించెను. 39 ఆ
రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన
తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా అతడు తాను
మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న
ఆమెకు చేసెను. 40 ఆమె పురుషుని ఎరుగనేలేదు.
పర్తి సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయుల
కుమారెత్లు నాలుగు దినములు గిలాదుదేశసుథ్
డైన యెఫాత్ కుమారెత్ను
పర్సిదిధ్చేయుటకు మరాయ్దకదుద్.

ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని
ఉతత్రదికుక్నకు పోయి -- నీవు
అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయ

బోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల
పిలువలేదు? నీవు కాపురమునన్ నీ యింటిని
అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో
చెపప్గా 2 యెఫాత్--నాకును నా జనులకును
అమోమ్నీయులతో గొపప్ కలహము
కలిగినపుప్డు నేను మిముమ్ను పిలిచితినిగాని
మీరు వారి చేతులలోనుండి ననున్ రకిష్ంపలేదు.
మీరు ననున్ రకిష్ంపకపోవుట నేను చూచి 3 నా
పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని
అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయపోతిని.
అపుప్డు యెహోవా వారిని నా చేతి
కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు
మీరేల నేడు వచిచ్తిరనెను. 4 అపుప్డు
యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని
ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ముచేయగా
గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి.
ఏలయనగా వారు--ఎఫార్యిమీయులకును మనషీష్
యులకును మధయ్ను గిలాదువారైన మీరు
ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక
పారిపోయినవారనిరి. 5 ఎఫార్యిమీయులతో
యుదధ్ముచేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను
దాటు రేవులను పటుట్కొనగా పారిపోయిన
ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో--ననున్
దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు గిలాదువారు
-- నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి. 6

అందుకతడు--నేను కాను అనినయెడల వారు
అతనిచూచి -- షిబోబ్లెతను శబద్ము
పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక
సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని
యొరాద్నురేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున
ఎఫార్యిమీయులలో నలువదిరెండువేలమంది
పడిపోయిరి. 7 యెఫాత్ ఆరు సంవతస్రములు
ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతియై
యుండెను. గిలాదువాడైన యెఫాత్ చనిపోయి
గిలాదు పటట్ణములలో నొకదానియందు
పాతిపెటట్బడెను.

8 అతని తరువాత బేతెల్హేమువాడైన
ఇబాస్ను ఇశార్యేలీయులకు అధిపతియాయెను.
9 అతనికి ముపప్దిమంది కుమారులును

ముపప్దిమంది కుమారెత్లును ఉండిరి. అతడు ఆ
కుమారెత్లను తన వంశమున చేరనివారికిచిచ్,
తన వంశమునకు చేరని ముపప్దిమంది కనయ్లను
తన కుమారులకు పెండిల్చేసెను. అతడు
ఏడేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు అధిపతిగా
నుండెను. 10 ఇబాస్ను చనిపోయి
బేతెల్హేములో పాతిపెటట్బడెను.

11 అతని తరువాత జెబూలూనీయుడైన ఏలోను
ఇశార్యేలీయులకు అధిపతియాయెను; అతడు
పదియేండుల్ ఇశార్ యేలీయులకు
అధిపతిగానుండెను. 12 జెబూలూనీయుడైన
ఏలోను చనిపోయి జెబూలూను దేశమందలి
అయాయ్లోనులో పాతిపెటట్బడెను.

13 అతని తరువాత పిరాతోనీయుడైన హిలేల్లు
కుమారుడగు అబోద్ను ఇశార్యేలీయులకు
అధిపతియాయెను. 14 అతనికి నలువదిమంది
కుమారులును ముపప్దిమంది మనుమలును ఉండిరి.
వారు డెబబ్ది గాడిదెపిలల్ల నెకిక్
తిరుగువారు. అతడు ఎనిమిదేండుల్
ఇశార్యేలీయులకు అధిపతిగానుండెను. 15

పిరాతోనీయుడైన హిలేల్లు కుమారుడగు
అబోద్ను చనిపోయి ఎఫార్యిము దేశమందలి
అమాలేకీయుల మనయ్ములోనునన్
పిరాతోనులో పాతిపెటట్బడెను.

ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా
దృషిట్కి దోషులుకాగా యెహోవా
నలువది సంవతస్రములు వారిని

ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించెను.
2 ఆ కాలమున దానువంశసుథ్డును

జొరాయ్పటట్ణసుథ్డునైన మానోహ అను
నొకడుండెను. అతని భారయ్ గొడార్లై
కానుపులేకయుండెను. 3 యెహోవా దూత
ఆసీత్ర్కి పర్తయ్కష్మై--ఇదిగో నీవు
గొడార్లవు, నీకు కానుపులేకపోయెను; అయితే
నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 4 కాబటిట్
నీవు జాగర్తత్గాఉండి,
దార్కాష్రసమునేగాని మదయ్మునేగాని
తార్గకుండుము, అపవితర్ మైన దేనినైనను
తినకుండుము. 5 నీవు గరభ్వతివై కుమారుని
కందువు. అతని తలమీద మంగలకతిత్ వేయకూడదు;
ఆ బిడడ్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని
దేవునికి వర్తము1 చేయబడినవాడై
ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి
ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప
మొదలుపెటుట్నని ఆమెతో అనగా 6 ఆ సీత్ర్
తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్--దైవజనుడొకడు
నాయొదద్కు వచెచ్ను; అతని రూపము దేవదూత
రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా
ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి వచెచ్నో
నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతో చెపప్లేదు
7 గాని--ఆలకించుము, నీవు గరభ్వతివై కుమారుని
కందువు. కాబటిట్ నీవు దార్కాష్రసమునేగాని
మదయ్మునేగాని తార్గకుండుము,
అపవితర్మైన దేనినైనను తినకుండుము, ఆ
బిడడ్ గరభ్మున పుటిట్నదిమొదలుకొని
చనిపోవువరకు దేవునికి వర్తము
చేయబడినవాడై యుండునని నాతో
చెపెప్ననెను. 8 అందుకు మానోహ--నా
పర్భువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల
మాయొదద్కు వచిచ్, పుటట్బోవు ఆ బిడడ్కు
మేము ఏమేమి చేయవలెనో దాని మాకు
నేరుప్నటుల్ దయచేయుమని యెహోవాను
వేడుకొనగా 9 దేవుడు మానోహ పార్రథ్న
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నాలకించెను గనుక, ఆ సీత్ర్ పొలములో
కూరుచ్ండగా దేవునిదూత ఆమెను దరిశ్ంచెను.
10 ఆ సమయమున ఆమె పెనిమిటియైన మానోహ
ఆమెయొదద్ నుండలేదు గనుక ఆ సీత్ర్
తవ్రగా పరుగెతిత్--ఒక దినమున నాయొదద్కు
వచిచ్న మనిషి నాకు కనబడెనని అతనితో చెపిప్
దూత వచిచ్న సంగతి తెలియజేసెను. 11

అపుప్డు మానోహ లేచి తన భారయ్ వెంబడి
వెళిల్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు వచిచ్--ఈ
సీత్ర్తో మాటలాడినవాడవు నీవేనా అని అతని
నడుగగా అతడు--నేనే అనెను. 12 అందుకు
మానోహ--కావున నీ మాట నెరవేరునపుప్డు ఆ
బిడడ్ ఎటిట్వాడగునో అతడు చేయవలసిన
కారయ్ మేమిటో తెలుపుమని మనవిచేయగా 13

యెహోవా దూత -- నేను ఆ సీత్ర్తో
చెపిప్నదంతయు ఆమె చేకొనవలెను; ఆమె
దార్కాష్వలిల్నుండి పుటిట్నదేదియు
తినకూడదు, 14 ఆమె దార్కాష్రసమునైనను
మదయ్మునైనను తార్గకూడదు, అపవితర్మైన
దేనినైనను తినకూడదు, నేను ఆమె
కాజాఞ్పించినదంతయు ఆమె చేకొనవలెనని
మానోహతో చెపెప్ను. 15 అపుప్డు మానోహ--
మేము ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచి నీ సనిన్ధిని
ఉంచువరకు నీవు ఆగుమని మనవి
చేసికొనుచునాన్మని యెహోవా దూతతో
చెపప్గా 16 యెహోవా దూత--నీవు ననున్
నిలిపినను నీ భోజనము నేను తినను; నీవు దహనబలి
అరిప్ంచ నుదేద్శించినయెడల యెహోవాకు
దాని నరిప్ంపవలెనని మానోహతో చెపెప్ను.
అతడు యెహోవా దూత అని మానోహకు
తెలియలేదు. 17 మానోహ--నీ మాటలు నెరవేరిన
తరువాత మేము నినున్ సనామ్నించునటుల్ నీ
పేరేమని యెహోవా దూతను అడుగగా 18

యెహోవా దూత--నీవేల నా పేరు
అడుగుచునాన్వు? అది చెపప్శకయ్ముకాని
దనెను. 19 అంతట మానోహ నైవేదయ్ముగా నొక
మేకపిలల్ను తీసికొని యొక రాతిమీద
యెహోవాకు అరిప్ంచెను. మానోహయు అతని
భారయ్యు చూచుచుండగా ఆ దూత యొక
ఆశచ్రయ్కారయ్ము చేసెను. 20 ఎటల్నగా,
జావ్లలు బలిపీఠముమీదనుండి ఆకాశమునకు
లేచుచుండగా యెహోవాదూత
బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు
ఆరోహణమాయెను. మానోహయు అతని
భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 21

ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును
అతని భారయ్కును ఇక పర్తయ్ కష్ము కాలేదు.
22 ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ
తెలిసికొని--మనము దేవుని చూచితివిు గనుక
మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన
భారయ్తో అనగా 23 అతని భారయ్--యెహోవా
మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన దహనబలిని
నైవేదయ్మును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ
సంగతులనిన్టిని మనకు చూపింపడు, ఈ కాలమున
ఇటిట్ సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో
చెపెప్ను. 24 తరువాత ఆ సీత్ర్ కుమారుని కని
అతనికి సమోస్ను అను పేరుపెటెట్ను. ఆ
బాలుడు ఎదిగినపుప్డు యెహోవా అతని
నాశీరవ్దించెను. 25 మరియు యెహోవా
ఆతమ్జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును
మధయ్నునన్ మహనెదానులో అతని రేపుటకు
మొదలు పెటెట్ను.

సమోస్ను తిమాన్తుకు వెళిల్
తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల
కుమారెత్లలో ఒకతెను చూచెను. 2

అతడు తిరిగి వచిచ్--తిమాన్తులో
ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను
చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచిచ్ పెండిల్
చేయవలెనని తన తలిదండుర్లతో అనగా 3 వారు--
నీ సవ్జనుల కుమారెత్లలోనేగాని నా
జనులలోనేగాని సీత్ర్ లేదనుకొని,
సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి
కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా?
అని అతని నడిగిరి. అందుకు సమోస్ను--ఆమె
నాకిషట్మైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు
తెపిప్ంచుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 4

అయితే ఫిలిషీత్యులకేమైన చేయుటకై
యెహోవాచేత అతడు రేపబడెననన్మాట అతని
తలిదండుర్లు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున
ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను ఏలుచుండిరి.

5 అపుప్డు సమోస్ను తన తలిదండుర్లతోకూడ
తిమాన్తుకుపోయి, తిమాన్తు
దార్కష్తోటలవరకు వచిచ్నపుప్డు,
కొదమసింహము అతని యెదుటికి బొబబ్రించుచు
వచెచ్ను. 6 యెహోవా ఆతమ్ అతని
పేర్రేపింపగా అతనిచేతిలో ఏమియు
లేకపోయినను, ఒకడు మేకపిలల్ను చీలుచ్నటుల్
అతడు దాని చీలెచ్ను. అతడు తాను చేసినది తన
తండిర్తోనైనను తలిల్తోనైనను చెపప్లేదు.
7 అతడు అకక్ డికి వెళిల్ ఆ సీత్ర్తో
మాటలాడినపుప్డు ఆమెయందు సమోస్నుకు
ఇషట్ము కలిగెను. 8 కొంతకాలమైన తరువాత
అతడు ఆమెను తీసికొని వచుచ్టకు తిరిగి
వెళుల్చుండగా, ఆ సింహపు కళేబరమును
చూచుటకై ఆ వైపు తిరిగినపుప్డు, సింహపు
కళేబరములో తేనెటీగల గుంపును తేనెయు
కనబడగా 9 అతడు ఆ తేనె చేత నుంచుకొని తినుచు
వెళుల్చు తన తలిదండుర్లయొదద్కు వచిచ్
వారికి కొంత నియయ్గా వారును తినిరి. అయితే
తాను సింహపు కళేబరములోనుండి ఆ తేనెను
తీసిన సంగతి వారికి తెలియజేయలేదు. 10

అంతట అతని తండిర్ ఆ సీత్ర్ని
చూడబోయినపుప్డు సమోస్ను విందుచేసెను.
అచచ్టి పెండిల్ కుమారులు అటుల్ చేయుట
మరాయ్ద. 11 వారు అతని చూచినపుప్డు
అతనియొదద్ నుండుటకు ముపప్ది మంది
సేన్హితులను తోడుకొనివచిచ్రి. 12 అపుప్డు
సమోస్ను--మీకిషట్మైనయెడల నేను
మీయెదుట ఒక విపుప్డు కథను వేసెదను; మీరు ఈ
విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును
నాకు తెలిపిన యెడల నేను ముపప్ది సనన్పు
నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను
మీకిచెచ్దను. 13 మీరు దాని నాకు
తెలుపలేకపోయినయెడల మీరు ముపప్ది
సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను
నాకియయ్వలెనని వారితో చెపప్గా వారు--
మేము ఒపుప్కొందుము, నీ విపుప్డు కథను
వేయుమని అతనితో చెపిప్రి. 14 కాగా అతడు--
బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను,
తినుదానిలోనుండి తిండి వచెచ్ను అనెను.మూడు
దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథభావమును
చెపప్లేకపోయిరి.

15 ఏడవ దినమున వారు సమోస్ను భారయ్తో
ఇటల్నిరి--నీ పెనిమిటి ఆ విపుప్డు
కథభావమును మాకు తెలుపునటుల్ అతని
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లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిన్వేసి
నినున్ నీ తండిర్ యింటివారిని
కాలిచ్వేసెదము; మా ఆసిత్ని
సావ్ధీనపరచుకొనుటకే మముమ్ను పిలిచితిరా?
అనిరి. 16 కాబటిట్ సమోస్ను భారయ్ అతని
పాదములయొదద్ పడి యేడుచ్చు--నీవు ననున్
దేవ్షించితివి గాని పేర్మింపలేదు. నీవు నా
జనులకు ఒక విపుప్డు కథను వేసితివి, దాని నాకు
తెలుపవైతివి అనగా అతడు--నేను నా
తలిదండుర్లకైనను దాని తెలుపలేదు, నీకు
తెలుపుదునా? అనినపుప్డు ఆమె వారి విందు
దినములు ఏడింటను అతనియొదద్
ఏడుచ్చువచెచ్ను. 17 ఏడవదినమున ఆమె అతని
తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని
తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు
కథను తెలిపెను. 18 ఏడవదినమున సూరుయ్డు
అసత్మింపకమునుపు ఆ ఊరివారు-- తేనెకంటె
తీపియైనదేది?సింహముకంటె బలమైనదేది? అని
అతనితో అనగా అతడు --నా దూడతో
దునన్కపోయినయెడల నా విపుప్డు కథను
విపప్లేక యుందురని వారితో చెపెప్ను. 19

యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి మరల రాగా అతడు
అషెక్లోనుకు పోయి వారిలో ముపప్దిమందిని
చంపి వారి సొముమ్ను దోచుకొని తన విపుప్డు
కథభావమును చెపిప్నవారికి బటట్లనిచెచ్ను.
20 అతడు కోపించి తన తండిర్ యింటికి
వెళల్గా అతని భారయ్ అతడు సేన్హితునిగా
భావించుకొనిన అతని చెలికానికియయ్బడెను.

కొనిన్దినములైన తరువాత గోధుమల
కోతకాలమున సమోస్ను మేకపిలల్
ఒకటి తీసికొని తన భారయ్ను

చూడవచిచ్- అంతపురములోనునన్ నా
భారయ్యొదద్కు నేను పోదుననుకొనగా 2

ఆమె తండిర్ లోపలికి అతని వెళల్ నియయ్క --
నిశచ్యముగా నీవు ఆమెను
దేవ్షించితివనుకొని నీ సేన్హితునికి ఆమెను
ఇచిచ్తిని; ఆమె చెలెల్లు ఆమెకంటె
చకక్నిదికాదా? ఆమెకు పర్తిగా ఈమె
నీకుండవచుచ్ను చితత్గించుమనెను. 3 అపుప్డు
సమోస్ను--నేను ఫిలిషీత్యులకు
హానిచేసినయెడల వారి విషయములో
నేనిపుప్డు నిరపరాధినై యుందునని వారితో
చెపిప్ 4 పోయి మునూన్రు నకక్లను
పటుట్కొని దివిటీలను తెపిప్ంచి తోకతటుట్
తోకను తిర్పిప్ రెండేసి తోకలమధయ్ను
ఒకొక్కక్ దివిటీ కటిట్ 5 ఆ దివిటీలో అగిన్
మండచేసి ఫిలిషీత్యుల గోధుమ చేలలోకి
వాటిని (తోలి) పనల కుపప్లను పైరును
దార్కష్తోటలను ఒలీవతోటలను
తగులబెటెట్ను. 6 ఫిలిషీత్యులు--ఇది ఎవడు
చేసినదని చెపుప్కొనుచు, తిమాన్యుని
అలుల్డైన సమోస్ను భారయ్ను ఆమె తండిర్
తీసికొని అతని సేన్హితునికిచెచ్ను గనుక
అతడే చేసియుండెనని చెపిప్రి. కాబటిట్
ఫిలిషీత్యులు ఆమెను ఆమె తండిర్ని
అగిన్తో కాలిచ్రి. 7 అపుప్డు సమోస్ను--
మీరు ఈలాగున చేసినయెడల నేను మీమీద
పగతీరుచ్కొనిన తరువాతనే చాలించెదనని
చెపిప్ 8 తొడలతో తుంటల్ను విరుగగొటిట్
వారిని బహుగా హతముచేసెను. అటుపిమమ్ట
వెళిల్ ఏతాము బండసందులో నివసించెను.

9 అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు బయలుదేరి
యూదాదేశములో దిగి చెదరి, లేహీలో

దోపిడికొరకై దండు కూరిచ్రి. 10 యూదావారు--
మీరేల మా మీదికి వచిచ్తిరని అడుగగా
ఫిలిషీత్యులు--సమోస్ను మాకు చేసినటుల్
మేము అతనికి చేయవలెనని అతని కటుట్టకే
వచిచ్తిమనిరి. 11 అందుకు యూదా జనులలో
మూడువేలమంది ఏతాములోని బండయొదద్కు
పోయి సమోస్నును చూచి--ఫిలిషీత్యులు మనకు
ఏలికలని నీకు తెలియదా? నీవు మాకేమి
చేసితివని చెపప్గా అతడువారు నాకెటుల్
చేసిరో అటేల్ నేను వారికి చేసితి ననెను. 12

అందుకు వారు--మేము ఫిలిషీత్యులచేతికి
అపప్గించుటకు నినున్ కటట్వచిచ్తిమని
అతనితో అనగా సమోస్ను--మీరు నామీద
పడకుండునటుల్ నాతో పర్మాణము
చేయుడనెను. 13 అందుకు వారు--ఆలాగు కాదు,
నిశచ్యముగా మేము నినున్ చంపముగాని నినున్
గటిట్గా కటిట్ వారిచేతికి మేము
అపప్గించెదమని చెపిప్ రెండు కొర్తత్
తాళల్చేత అతని కటిట్ ఆ బండయొదద్నుండి
అతని తీసికొనివచిచ్రి. 14 అతడు లేహీకి
వచుచ్వరకు ఫిలిషీత్యులు అతనిని ఎదురొక్ని
కేకలు వేయగా, యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి
బలముగా వచిచ్నందున అతనిచేతులకు కటట్బడిన
తాళుల్ అగిన్చేత కాలచ్బడిన జనుపనారవలె
నాయెను; సంకెళుల్ను అతని చేతులమీదనుండి
విడిపోయెను. 15 అతడు గాడిదెయొకక్ పచిచ్
దవడ యెముకను కనుగొని చెయియ్ చాచి
పటుట్కొని దానిచేత వెయియ్మంది
మనుషుయ్లను చంపెను. 16 అపుప్డు సమోస్ను
గాడిద దవడ యెముకతో ఒక కుపప్ను
రెండు కుపప్లను నేను చంపియునాన్ను
గాడిద దవడ యెముకతో వెయియ్మంది

నరులను చంపియునాన్ను
అనెను.

17 అతడు చెపుప్ట చాలించిన తరువాత ఆ దవడ
యెముకను చేతినుండి పారవేసి ఆ చోటికి
రామతెల్హీ అను పేరు పెటెట్ను. 18

అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున
యెహోవాకు మొరర్పెటిట్--నీవు నీ సేవకుని
చేతివలన ఈ గొపప్ రకష్ణను దయచేసిన
తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్,
సునన్తి పొందనివారి చేతిలోకి పడవలెనా? అని
వేడుకొనగా 19 దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక
గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్
బయలుదేరెను. అతడు తార్గిన తరువాత
పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్
దానిపేరు నేటివరకు ఏనహ్కోక్రె అనబడెను;
అది లేహీలో నునన్ది. 20 అతడు ఫిలిషీత్యుల
దినములలో ఇరువదియేండుల్
ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతియై
యుండెను.

తరువాత సమోస్ను గాజాకు వెళిల్
వేశయ్ నొకతెను చూచి ఆమెయొదద్
చేరెను. 2 సమోస్ను అకక్డికి

వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు
మాటు పెటిట్--రేపు తెలల్వారిన తరువాత
అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు
దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు
పొంచియుండిరి. 3 సమోస్ను
మధయ్రాతిర్వరకు పండుకొని మధయ్రాతిర్
లేచి పటట్ణపు తలుపులను వాటి రెండు
దావ్రబంధములను పటుట్కొని వాటి
అడడ్కరర్తోటి వాటిని ఊడబెరికి తన
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భుజములమీద పెటుట్కొని హెబోర్నుకు
ఎదురుగానునన్ కొండకొనకు వాటిని
తీసికొనిపోయెను.

4 పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్
దెలీలా అను సీత్ర్ని మోహింపగా 5

ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు
ఆమెయొదద్కువచిచ్ ఆమెను చూచి--నీవు అతని
లాలనచేసి అతని గొపప్బలము
దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని
గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; మేము అతని
బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు
మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్నూరు వెండి
నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 6

కాబటిట్ దెలీలా--నీ మహాబలము
దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్
బాధింపవచుచ్నో నాకు దయచేసి తెలుపుమని
సమోస్నుతో ననగా 7 సమోస్ను--ఏడు నిరవంజి
చువవ్లతో ననున్ బంధించినయెడల నేను
బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో
ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను. 8

ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఏడు నిరవంజి
చువవ్లను ఆమెయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆమె
వాటితో అతని బంధించెను. 9 మాటుననుండువారు
ఆమెతో అంతఃపురములో దిగియుండిరి గనుక
ఆమె--సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద
పడుచునాన్రని అతనితో అనగా, అతడు
అగిన్తగిలిన నూలురీతిగా ఆ తడపలను తెంపెను
గనుక అతని బలము తెలియబడలేదు. 10 అపుప్డు
దెలీలా--ఇదిగో నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో
అబదధ్మాడితివి, నినున్ దేనిచేత
బంధింపవచుచ్నో దయచేసి నాకు తెలుపుమని
సమోస్నుతో చెపప్గా 11 అతడు -- పేనిన
తరువాత పనికిపెటట్ని కొర్తత్ తాళల్తో
ననున్ బాగుగా బంధించినయెడల నేను
బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో
ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను 12

అంతట దెలీలా పేనబడిన కొర్తత్ తాళల్ను
తీసికొని వాటితో అతని బంధించి--సమోస్నూ,
షిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో
అనెను. అపుప్డు మాటున నుండువారు
అంతఃపురములో నుండిరి. అతడు తన
చేతులమీదనుండి నూలుపోగునువలె ఆ తాళుల్
తెంపెను. 13 అపుప్డు దెలీలా--ఇదివరకు నీవు
ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్ములాడితివి,
నినున్ దేనివలన బంధింపవచుచ్నో నాకు
తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా అతడు--నీవు
నా తల జడలు ఏడును అలిల్క అలిల్న యెడల సరి
అని ఆమెతో చెపెప్ను. 14 అంతట ఆమె
మేకుతో దాని దిగగొటిట్--సమోస్నూ,
ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో
చెపిప్నపుప్డు అతడు నిదర్మేలుకొని మగగ్పు
మేకును నేతను ఊడదీసికొని పోయెను. 15

అపుప్డు ఆమె--నాయందు నీకిషట్ము
లేనపుప్డు--నేను నినున్
పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్
చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్
ఎగతాళిచేసి నీ గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో
నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 16 ఆమె
అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి
తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము
విసికి చావగోరెను. 17 అపుప్డతడు తన
అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి--నేను
నా తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది

మొదలుకొని దేవునికి వర్తము
చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి
మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు
కౌష్రముచేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి
తొలగిపోయి యితర మనుషుయ్లవలె అవుదునని
ఆమెతో అనెను. 18 అతడు తన అభిపార్యమును
తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె
వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను
పిలిపించి--యీసారికి రండి; ఇతడు తన
అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను.
ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలను
చేతపటుట్కొని ఆమెయొదద్కు రాగా 19 ఆమె
తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక
మనుషుయ్ని పిలిపించి వానిచేత అతని తలమీది
యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని
బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. అపుప్డు
అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 20 ఆమె--
సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద
పడుచునాన్రనగా అతడు నిదర్మేలుకొని--
యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి
విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే
యెహోవా తనను ఎడబాసెనని అతనికి
తెలియలేదు. 21 అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని
పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి గాజాకు
అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత
అతని బంధించిరి. 22 అతడు బందీగృహములో
తిరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అతడు
కౌష్రము చేయబడినతరువాత అతని
తలవెండుర్కలు తిరిగి మొలుచుటకు
మొదలుపెటెట్ను.

23 ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు --మన దేవత మన
శతుర్వైన సమోస్నును మనచేతికి
అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ
దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును
పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 24 జనులు
సమోస్ నును చూచినపుప్డు--మన దేశమును
పాడుచేసినవాడును మనలో అనేకులను
చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మన
చేతి కపప్గించియునన్దని చెపుప్కొనుచు తమ
దేవతను సుత్తించిరి. 25 వారి హృదయములు
సంతోషముతో నిండియుండగా వారు--మనము
పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును
పిలిపించుదము రండని సమోస్నును
బందీగృహమునుండి పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి
గుడిసత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్
పరిహాసముచేయగా 26 సమోస్ను తనచేతిని
పటుట్కొనిన బంటుతో ఇటల్నెను--ఈ గుడికి
ఆధారముగానునన్ సత్ంభములను ననున్
తడవనిచిచ్ విడువుము, నేను వాటిమీద
ఆనుకొందును. 27 ఆ గుడి సీత్ర్ పురుషులతో
నిండియుండెను, ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరు
అకక్డనుండిరి, వారు సమోస్నును
ఎగతాళిచేయగా గుడి కపుప్మీద సీత్ర్
పురుషులు రమారమి మూడు వేలమంది
చూచుచుండిరి. 28 అపుప్డు సమోస్ను--
యెహోవా పర్భువా, దయచేసి ననున్
జాఞ్పకము చేసికొనుము, దేవా దయచేసి
యీసారి మాతర్మే ననున్ బలపరచుము, నా
రెండు కనున్ల నిమితత్ము ఫిలిషీత్యులను
ఒకక్మారే దండించి పగ తీరుచ్కొననిమమ్ని
యెహోవాకు మొరర్పెటిట్ 29 ఆ గుడికి
ఆధారముగానునన్ రెండు మధయ్ సత్ంభములలో
ఒకదానిని కుడిచేతను ఒకదానిని ఎడమ చేతను
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పటుట్కొని 30 నేనును ఫిలిషీత్యులును
చనిపోదుముగాక అని చెపిప్ బలముతో
వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రులమీదను
దానిలోనునన్ జనులందరిమీదను పడెను.
మరణకాలమున అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్
జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె
ఎకుక్వాయెను. 31 అపుప్డు అతని
సవ్దేశజనులును అతని తండిర్ యింటివా
రందరును కూడి వాని మోసికొని వచిచ్
జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్
అతని తండిర్యైన మానోహ సమాధిలో అతని
పాతిపెటిట్రి. అతడు ఇరువది సంవతస్ర ములు
ఇశార్యేలీయులకు అధిపతిగానుండెను.

మీకా అను నొకడు ఎఫార్యిమీయుల
మనయ్దేశ ములో నుండెను. 2 అతడు
తన తలిల్ని చూచి--నీ యొదద్నుండి

తీసికొనిన రూకలు, అనగా నీవు పర్మాణముచేసి
నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ
వెయియ్నిన్నూరు వెండి రూకలు నా
యొదద్నునన్వి. ఇదిగో నేను వాటిని
తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్--
నా కుమారుడు యెహోవాచేత
ఆశీరవ్దింపబడునుగాక అనెను. 3 అతడు ఆ
వెయియ్నిన్నూరు రూకలను తన తలిల్కి మరల
నియయ్గా ఆమెపోతవిగర్హము చేయించుటకై
నా కుమారునిచేత తీసికొనిన యీ రూకలను నేను
యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు చునాన్ను, నీకు
మరల అది యిచెచ్దననెను. 4 అతడు ఆ రూకలను
తన తలిల్కియయ్గా ఆమె వాటిలో ఇనూన్రు
పటుట్కొని కంసాలికపప్గించెను. అతడు
వాటితో చెకక్ బడిన పర్తిమాసవ్రూపమైన
పోతవిగర్హమును చేయగా అది మీకా యింట
ఉంచబడెను. 5 మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి
దేవమందిర మొకటి యుండెను. మరియు అతడు
ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన
కుమారులలో ఒకని పర్తిషిఠ్ంపగా ఇతడు అతనికి
యాజకుడాయెను. 6 ఆ దినములలో
ఇశార్యేలీయులకు రాజు లేడు; పర్తివాడును
ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను.

7 యూదా బేతెల్హేములోనుండి వచిచ్న
యూదా వంశసుథ్డైన ఒక యౌవనుడుండెను.
అతడు లేవీయుడు, అతడు అకక్డ కొంతకాలము
నివసించెను. 8 ఆ మనుషుయ్డు తనకు సథ్లము
దొరికిన చోట నివసింపవలెనని యూదా
బేతెల్హేమునుండి బయలుదేరి పర్యాణము
చేయుచు ఎఫార్యిమీయుల
మనయ్దేశముననునన్ మీకా యింటికి వచెచ్ను.
9 మీకా--నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని అతని
నడుగగా అతడు--నేను యూదా బేతెల్హేమునుండి
వచిచ్న లేవీయుడను, నాకు దొరుకగల చోట
నివసించుటకు పోవు చునాన్నని అతనితో అనెను.
10 మీకా--నా యొదద్ నివసించి నాకు
తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము; నేను
సంవతస్రమునకు నీకు పది వెండి రూకలును ఒక
దుసుత్ బటట్లును ఆహారమును ఇచెచ్దనని
చెపప్గా ఆ లేవీయుడు ఒపుప్కొని 11 ఆ
మనుషుయ్నియొదద్ నివసించుటకు
సమమ్తించెను. ఆ యౌవనుడు అతని కుమారులలో
ఒకనివలె నుండెను. 12 మీకా ఆ లేవీయుని
పర్తిషిఠ్ంపగా అతడు మీకాకు యాజకుడై అతని
యింట నుండెను. 13 అంతట మీకా -- లేవీయుడు
నాకు యాజకుడైనందున యెహోవా నాకు
మేలుచేయు ననుకొనెను.

ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజు
లేడు. మరియు ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములలో ఆ దినమువరకు

దానీయులు సావ్సథ్య్ము పొంది యుండలేదు
గనుక ఆ కాలమున తాము నివసించుటకు తమకు
సావ్సథ్య్ము వెదకుకొనుటకై వారు
బయలుదేరియుండిరి. 2 ఆ దేశసంచారము చేసి
దాని పరిశోధించుటకై దానీయులు తమ
వంశసుథ్లందరిలోనుండి పరాకర్మ వంతులైన
అయిదుగురు మనుషుయ్లను జొరాయ్నుండియు
ఎషాత్యోలునుండియు పంపి--మీరు వెళిల్
దేశమును పరిశోధించుడని వారితో చెపప్గా 3

వారు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ముననునన్ మీకా
యింటికి వచిచ్ అకక్డ దిగిరి. వారు మీకా
యింటియొదద్ నునన్పుప్డు, లేవీయుడైన ఆ
యౌవనుని సవ్రమును పోలిచ్ ఆ వైపుకు తిరిగి
అతని చూచి--ఎవడు నినున్ ఇకక్డికి రపిప్ంచెను?
ఈ చోటున నీవేమి చేయుచునాన్వు? ఇకక్డ
నీకేమి కలిగియునన్దని యడుగగా 4 అతడు మీకా
తనకు చేసిన విధముచెపిప్ -- మీకా నాకు
జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను అతనికి యాజకుడనై
యునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 5 అపుప్డు
వారు--మేము చేయబోవుపని శుభమగునో కాదో
మేము తెలిసికొనునటుల్ దయచేసి
దేవునియొదద్ విచారించుమని అతనితో అనగా
6 ఆ యాజకుడు-- కేష్మముగా వెళుల్డి, మీరు
చేయబోవుపని యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమని
వారితో చెపెప్ను.

7 కాబటిట్ ఆ అయిదుగురు మనుషుయ్లు
వెళిల్ లాయిషుకు వచిచ్, దానిలోని జనము
సీదోనీయులవలె సుఖముగాను నిరభ్యముగాను
నివసించుటయు, అధికారబలము
పొందినవాడెవడును లేకపోవుటయు,
ఏమాతర్మైనను అవమానపరచగలవాడెవడును ఆ
దేశములో లేకపోవుటయు, వారు సీదోనీయులకు
దూరసుథ్లై యే మనుషుయ్లతోను
సాంగతయ్ము లేకుండుటయు చూచిరి. 8 వారు
జొరాయ్ లోను ఎషాత్యోలులోను ఉండు తమ
సవ్జనులయొదద్కు రాగా వారు--మీ
తాతప్రయ్మేమిటని యడిగిరి. 9 అందుకు
వారు-లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును
మేము చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు
ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక
బయలుదేరి పర్వేశించి ఆ దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 10 జనులు నిరభ్యముగా
నునాన్రు గనుక మీరు పోయి వారిమీద
పడవచుచ్ను. ఆ దేశము నలుదికుక్ల
విశాలమైనది, దేవుడు మీ చేతికి దాని
నపప్గించును, భూమిలోనునన్ పదారథ్ములలో
ఏదియు అచచ్ట కొదువలేదనిరి.

11 అపుప్డు జొరాయ్లోను
ఎషాత్యోలులోను ఉనన్ దానీయులైన
ఆరూన్రుమంది యుదాధ్యుధములు కటుట్కొని
అకక్డనుండి బయలుదేరి యూదా దేశమందలి
కిరయ్తాయ్రీములో దిగిరి. 12 అందుచేతను
నేటివరకు ఆ సథ్లమునకు దానీయుల దండని పేరు.
అది కిరయ్తాయ్రీమునకు పడమట నునన్ది. 13

అకక్డనుండి వారు ఎఫార్యిమీయుల
మనయ్పర్దేశమునకు పోయి మీకా యింటికి
వచిచ్రి. 14 కాబటిట్ లాయిషుదేశమును
సంచరించుటకు పోయిన ఆ అయిదుగురు
మనుషుయ్లు తమ సహోదరులను చూచి--ఈ
యిండల్లో ఏఫోదును గృహదేవతలును
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చెకక్బడిన పర్తిమయు పోతవిగర్హమును
ఉనన్వని మీరెరుగుదురా? మీరేమిచేయవలెనో
దాని యోచన చేయుడనగా 15 వారు ఆతటుట్
తిరిగి లేవీయుడైన ఆ యౌవనుడునన్ మీకా
యింటికి వచిచ్ అతని కుశలపర్శన్లడిగిరి. 16

దానీయులైన ఆ ఆరూన్రుమంది తమ
యుదాధ్యుధములను కటుట్కొని 17

గవినివాకిట నిలుచుండగా, దేశమును
సంచరించుటకు పోయిన ఆ అయిదుగురు
మనుషుయ్లు లోపలచొచిచ్ ఆ పర్తిమను
ఏఫోదును గృహదేవతలను పోతవిగర్హమును
పటుట్కొనిరి. అపుప్డు ఆ యాజకుడు
యుదాధ్యుధములు కటుట్కొనిన ఆ
ఆరూన్రుమంది మనుషుయ్లతోకూడ
గవినియెదుట వాకిట నిలిచియుండెను. 18 వీరు
మీకా యింటికి పోయి చెకక్ బడిన పర్తిమను
ఏఫోదును గృహదేవతలను పోతవి గర్హమును
పటుట్కొనినపుప్డు ఆ యాజకుడు--మీరేమి
చేయుచునాన్రని వారి నడుగగా 19 వారు--నీవు
ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటిమీద
ఉంచుకొని మాతోకూడ వచిచ్ మాకు
తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని
యింటివారికే యాజకుడవై యుండుట నీకు
మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్
మునకును కుటుంబమునకును యాజకుడవైయుండుట
మంచిదా? అని యడిగిరి. 20 అపుప్డు ఆ యాజకుడు
హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును
గృహదేవతలను చెకక్బడిన పర్తిమను
పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను. 21 అటుల్
వారు తిరిగి చినన్పిలల్లను పశువులను
సామగిర్ని తమకు ముందుగా
నడిపించుకొనిపోయిరి. 22 వారు మీకా యింటికి
దూరమైనపుప్డు, మీకా పొరుగిండల్వారు పోగై
దానీయులను వెంటాడి కలిసికొని వారిని
పిలువగా 23 వారు తమ ముఖములను తిర్పుప్
కొని--నీకేమి కావలెను? ఇటుల్ గుంపుకూడ నేల?
అని మీకాను అడిగిరి. 24 అందుకతడు- నేను
చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన
యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే,
యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి
కావలెననుచునాన్రే, అదేమనన్మాట అనగా 25

దానీయులు -- నీ సవ్రము మాలో నెవనికిని
వినబడనీయకుము, వారు ఆగర్హపడి నీమీద
పడుదురేమో, అపుప్డు నీవు నీ పార్ణమును నీ
యింటివారి పార్ణమును పోగొటుట్కొందువని
అతనితో చెపిప్ 26 తమ తోర్వను వెళిల్రి.
వారు తనకంటె బలవంతులని మీకా
గర్హించినవాడై తిరిగి తన యింటికి
వెళిల్పోయెను. 27 మీకా చేసికొనినదానిని,
అతని యొదద్నునన్ యాజకునిని వారు
పటుట్కొని, సుఖముగాను నిరభ్యముగాను ఉనన్
లాయిషు వారి మీదికి వచిచ్ కతిత్వాత వారిని
హతముచేసి అగిన్చేత ఆ పటట్ణమును
కాలిచ్వేసిరి. 28 అది సీదోనుకు
దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో
సాంగతయ్మేమియు లేనందునను వారిలో
ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది
బేతెర్హోబుకు సమీపమైన లోయలోనునన్ది.
29 వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ
నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు పుటిట్న తమ
తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు
దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ
పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 30 దానీయులు

చెకక్బడిన ఆ పర్తిమను నిలుపుకొనిరి. మోషే
మనుమడును గెరోష్ను కుమారుడునైన
యోనాతాననువాడును వాని కుమారులును ఆ దేశము
చెరపటట్బడువరకు దానీయుల గోతర్మునకు
యాజకులై యుండిరి. 31 దేవుని మందిరము
షిలోహులోనునన్ దినములనిన్టను వారు మీకా
చేయించిన పర్తిమను నిలుపుకొనియుండిరి.

ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని
దినములలో లేవీయుడైన యొకడు
ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్ర

భాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు
యూదా బేతెల్హేములోనుండి ఒక సీత్ర్ని
తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 2 అతని
ఉపపతిన్ అతని విడిచి ఒకనితో వయ్భిచరించి
యూదా బేతెల్హేములోని తన తండిర్
యింటికి పోయి అకక్డ నాలుగు నెలలుండెను. 3

ఆమెతో పిర్యముగా మాటలాడి ఆమెను తిరిగి
తెచుచ్కొనుటకై ఆమె పెనిమిటి లేచి తన
దాసునిని రెండు గాడిదెలను తీసికొని
ఆమెయొదద్కు వెళల్గా ఆమె తన తండిర్
యింట అతని చేరెచ్ను. ఆ చినన్దాని తండిర్
అతని చూచినపుప్డు అతని కలిసికొని
సంతోషించెను. 4 ఆ చినన్దాని తండిర్యగు
అతని మామ వెళల్నియయ్నందున అతడు మూడు
దినములు అతనియొదద్ నుండెను గనుక వారు
అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు అకక్డ నిలిచిరి.
5 నాలుగవ నాడు వారు వేకువను వెళుల్టకు
నిదర్మేలుకొనగా అతడు లేవసాగెను. అయితే ఆ
చినన్దాని తండిర్--నీవు కొంచెము ఆహారము
పుచుచ్కొని తెపప్రిలిల్న తరువాత నీ
తోర్వను వెళల్వచుచ్నని 6 తన అలుల్నితో
అనగా, వారిదద్రు కూరుచ్ండి అనన్పానములు
పుచుచ్కొనిరి. తరువాత ఆ చినన్దాని తండిర్ --
దయచేసి యీ రాతిర్ అంతయు ఉండి
సంతోషపడుము, నీ హృదయమును
సంతోషపరచుకొనుము అని ఆ మనుషుయ్నితో
చెపిప్ 7 అతడు వెళుల్టకు లేచినపుప్డు అతని
మామ బలవంతము చేయగా అతడు ఆ రాతిర్
అకక్డనుండెను. 8 అయిదవ దినమున అతడు
వెళల్వలెనని ఉదయమున లేచినపుప్డు ఆ
చినన్దాని తండిర్--నీవు నీ పార్ణము
బలపరచుకొనుమని చెపిప్నందున వారు
పొర్దుద్ వార్లువరకు తడవుచేసి యిదద్రు
కూడి భోజనముచేసిరి. 9 ఆ మనుషుయ్డు తానును
అతని ఉపపతిన్యు అతని దాసుడును వెళల్
లేచినపుప్డు ఆ చినన్దాని తండిర్యగు అతని
మామ--ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుటకు
సమీపమాయెను, నీవు దయచేసి యీ రాతిర్
యికక్డ ఉండుము, ఇదిగో పొర్దుద్
గుర్ంకుచునన్ది, సంతోషించి యికక్డ రాతిర్
గడుపుము, రేపు నీ గుడారమునకు వెళుల్టకు నీవు
వేకువనే లేచి నీ తోర్వను పోవచుచ్నని
అతనితో చెపిప్నను 10 అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్
గడపనొలల్క లేచి వెళిల్, యెబూసను
యెరూషలేము ఎదుటికి వచెచ్ను. అపుప్డు జీను
కటట్బడిన రెండు గాడిదెలును 11 అతని
ఉపపతిన్యు అతనితో కూడ ఉండెను. వారు
యెబూసుకు సమీపించినపుప్డు పొర్దుద్ చాలా
వార్లెను గనుక అతని దాసుడు--మనము
యెబూసీయులదైన యీ పటట్ణము పర్వేశించి
దానిలో ఈ రాతిర్ బసచేయుదము రండని తన
యజమానునితో చెపప్గా 12 అతని యజమానుడు--
ఇశార్యేలీయులు కాని అనుయ్ని పటట్ణము
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పర్వేశింపము. గిబియావరకు పర్యాణము
చేయుదమనెను. 13 మరియు అతడు--నీవు
రముమ్,ఈ సథ్లములలో ఏదో ఒక ఊరికి
సమీపించి గిబియాలోనే గాని రామాలోనే గాని
యీ రాతిర్ బసచేసెదమనెను. 14 అపుప్డు వారు
సాగి వెళుల్చుండగా బెనాయ్మీనీయుల
గిబియా దగెగ్ర నునన్పుప్డు పొర్దుద్
గుర్ంకెను. 15 కావున వారు గిబియాలో ఆ
రాతిర్ గడపుటకు అకక్డికి చేరసాగిరి; అతడు
చేరి ఆ ఊరి సంత వీధిలో నుండెను, బసచేయుట
కెవడును వారిని తన యింటికి పిలువలేదు. 16 ఆ
చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు.
సాయంకాలమున ఒక ముసలివాడు పొలములోని తన
పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల
మనయ్ పర్దేశమునుండి వచిచ్ గిబియాలో
నివసించువాడు. 17 అతడు కనున్లెతిత్ ఊరి సంత
వీధిలో పర్యాణసుథ్డైన ఆ మనుషుయ్ని
చూచి--నీ వెకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ
వెకక్డనుండి వచిచ్తివి? అని అడిగెను. 18

అందుకతడు--మేము యూదా బేతెల్హేమునుండి
ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ము అవతలకు
వెళుల్చునాన్ము. నేను అకక్డివాడను; నేను
యూదా బేతెల్హేమునకు పోయియుంటిని,
ఇపుప్డు యెహోవా మందిరమునకు
వెళుల్చునాన్ను, ఎవడును తన యింట ననున్
చేరుచ్కొనలేదు. 19 అయితే మా గాడిదెలకు
గడిడ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా
పనికతెత్కును నీ దాసులతో కూడనునన్ నా
నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును
ఉనన్వి, ఏదియు తకుక్వ లేదని అతనితో
చెపప్గా 20 ఆ ముసలివాడు--నీకు
కేష్మమగునుగాక, నీకేవైన తకుక్వైన యెడల
వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 21 మెటుట్కు
వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట
అతని చేరుచ్కొని వారి గాడిదెలకొరకు మేత
సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్
కడుగుకొని అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 22

వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో
కొందరు పోకిరీలు ఆ యిలుల్ చుటుట్కొని
తలుపుకొటిట్--నీ యింటికి వచిచ్న
మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి
తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ
ముసలివానితో అనగా 23 యింటి యజమానుడైన ఆ
మనుషుయ్డు వారి యొదద్కు బయలువెళిల్ --
నా సహోదరులారా, అది కూడదు, అటిట్
దుషాక్రయ్ము చేయకూడదు, ఈ మనుషుయ్డు
నా యింటికి వచెచ్ను గనుక మీరు ఈ వెరిర్పని
చేయకుడి. 24 ఇదిగో కనయ్కయైన నా
కుమారెత్యును ఆ మనుషుయ్ని ఉపపతిన్యు
నునాన్రు. నేను వారిని బయటికి తీసికొని
వచెచ్దను, మీరు వారిని నీచపరచి మీ
యిషట్పర్కారముగా వారియెడల
జరిగింపవచుచ్నుగాని యీ మనుషుయ్నియెడల ఈ
వెరిర్పని చేయకుడని వారితో చెపెప్నుగాని
25 అతని మాట వినుటకు వారికి మనసుస్
లేకపోయెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు
బయటనునన్వారియొదద్కు తన ఉపపతిన్ని
తీసికొనిపోగా వారు ఆమెను కూడి ఉదయమువరకు
ఆ రాతిర్ అంతయు ఆమెను చెరుపుచుండిరి.
తెలల్వారగా వారు ఆమెను విడిచి వెళిల్రి. 26

పార్తఃకాలమున ఆ సీత్ర్ వచిచ్
వెలుగువచుచ్వరకు తన యజమానుడునన్ ఆ
మనుషుయ్ని యింటిదావ్రమున పడియుండెను.

27 ఉదయమున ఆమె యజమానుడు లేచి యింటి
తలుపులను తీసి తన తోర్వను వెళుల్టకు
బయలుదేరగా అతని ఉపపతిన్యైన ఆ సీత్ర్
యింటిదావ్రమునొదద్ పడి చేతులు గడపమీద
చాపియుండెను. 28 అతడు--లెముమ్
వెళుల్దమనగా ఆమె
పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండెను గనుక అతడు
గాడిదమీద ఆమెను ఉంచి లేచి తనచోటికి
పర్యాణము చేయసాగెను. 29 అతడు తన
యింటికి వచిచ్నపుప్డు కతిత్ పటుట్కొని తన
ఉపపతిన్ని తీసికొని, ఆమెను ఆమె కీళల్పర్కా
రము పనెన్ండు ముకక్లుగా కోసి,
ఇశార్యేలీయుల దికుక్లనిన్టికి ఆ ముకక్లను
పంపెను. 30 అపుప్డు దాని చూచినవారందరు,
ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములోనుండి
వచిచ్న దినము మొదలుకొని నేటివరకు
ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను
లేదు; మీరు ఇది మన సుస్కు తెచుచ్కొని
దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్
మాటలాడుడని ఒకరితో నొకరు చెపుప్కొనిరి.

అంతట ఇశార్యేలీయులందరు
బయలుదేరి దాను మొదలుకొని
బెయేరెష్బావరకును

గిలాదుదేశమువరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్
కలిగి మిసాప్లో యెహోవా సనిన్ధిని కూడెను.
2 దేవుని జనసమాజమునకు చేరినవారై
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టికి
పెదద్లుగా నునన్వారు కతిత్దూయు నాలుగు
లకష్ల కాలుబలము కూడుకొనిరి. 3

ఇశార్యేలీయులు మిసాప్కు వచిచ్యునాన్రని
బెనాయ్మీనీయులు వినిరి. ఇశార్యేలీయులు--
ఈ చెడుతనము ఎటుల్ చేయబడెనో అది
చెపుప్డని యడుగగా 4 చంపబడిన సీత్ర్
పెనిమిటియైన లేవీయుడు
ఉతత్రమిచిచ్నదేమ నగా-- బెనాయ్మీనీయుల
గిబియాలో రాతిర్ బసచేయుటకై నేనును నా
ఉపపతిన్యు వచిచ్యుండగా 5 గిబియావారు నా
మీదికి లేచి రాతిర్ నేనునన్ యిలుల్
చుటుట్కొని ననున్ చంపతలచి 6 నా ఉపపతిన్ని
బలవంతముచేయగా ఆమె చనిపోయెను. వారు
ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్ మును
వెరిర్పనిని చేసిరని నేను తెలిసికొని, నా
ఉపపతిన్ని పటుట్కొని ఆమెను ముకక్లుగా
కోసి ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్మైన
దేశమంతటికి ఆ ముకక్లను పంపితిని. 7 ఇదిగో
ఇశార్యేలీయులారా, యికక్డనే మీరందరు
కూడియునాన్రు, ఈ సంగతినిగూరిచ్
ఆలోచనచేసి చెపుప్డనెను. 8 అపుప్డు
జనులందరు ఏకీభవించి లేచి-- మనలో ఎవడును తన
గుడారమునకు వెళల్డు, ఎవడును ఇంటికి వెళల్డు,
9 మనము గిబియాయెడల జరిగింపవలసినదానిని
నెరవేరుచ్టకై చీటుల్ వేసి దాని మీదికి
పోదుము. జనులు బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు
వచిచ్ 10 ఇశార్యేలీయులలో జరిగిన
వెరిర్తనము విషయమై పగతీరుచ్కొనుటకు
వెళుల్వారికొరకు ఆహారము తెచుచ్టకై
మనము ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో
నూటికి పదిమంది మనుషుయ్లను, వెయియ్ంటికి
నూరుమందిని, పదివేలకు వెయియ్మందిని
ఏరప్రచుకొందము రండని చెపుప్ కొనిరి. 11

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరు ఒకక్
మనుషుయ్డైనటుట్గా ఏకీభవించి ఆ
ఊరివారితో యుదధ్ముచేయుటకు కూడిరి.
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12 ఇశార్యేలీయులు
బెనాయ్మీనీయులందరియొదద్కు మను
షుయ్లను పంపి--మీలో జరిగిన యీ
చెడుతనమేమిటి? 13 గిబియాలోనునన్ ఆ
దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి
ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును
పరిహరింపచేయుదమని పలికింపగా,
బెనాయ్మీనీయులు తమ సహోదరులగు
ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 14

యుదధ్మునకు బయలుదేరవలెనని తమ
పటట్ణములలోనుండి వచిచ్ గిబియాలో
కూడుకొనిరి. 15 ఆ దినమున బెనాయ్మీనీయులు
తమ జనసంఖయ్ను మొతత్ముచేయగా
ఏడునూరల్మందియైన గిబియా నివాసులుగాక
కతిత్దూయ సమరుథ్లై పటట్ణమునుండి
వచిచ్నవారు ఇరువదియారు వేలమందియైరి. 16

ఆ సమసత్ జనములో నేరప్రచబడిన
ఏడునూరల్మంది యెడమచేతి వాటముగలవారు.
వీరిలో పర్తివాడును గురిగా నుంచబడిన
తలవెండుర్కమీదికి వడిసెలరాయి తపప్క
విసరగలవాడు.

17 బెనాయ్మీనీయులు గాక
ఇశార్యేలీయులలో ఖడగ్ముదూయు
నాలుగులకష్లమంది లెకిక్ంపబడిరి; వీరందరు
యోధులు. 18 వీరు లేచి బేతేలుకు పోయి--
ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో
చేయవలసిన యుదధ్మునకు మాలో ఎవరు
ముందుగా వెళల్వలెనని దేవునియొదద్
మనవిచేసినపుప్డు యెహోవా -- యూదా
వంశసుథ్లు ముందుగా వెళల్వలెనని
సెలవిచెచ్ను. 19 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు
ఉదయముననే లేచి గిబియాకు ఎదురుగా దిగిరి. 20

ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో
యుదధ్ముచేయ బయలుదేరినపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు గిబియామీద పడుటకు
యుదధ్పంకుత్లు తీరచ్గా 21

బెనాయ్మీనీయులు గిబియాలో నుండి
బయటికివచిచ్ ఆ దినమున ఇశార్యేలీయులలో
ఇరువదిరెండు వేలమందిని నేల గూలిచ్రి. 22

అయితే ఇశార్యేలీయులు ధైరయ్ము
తెచుచ్కొని, తాము మొదట ఎకక్డ
యుదధ్పంకిత్ తీరిచ్రో ఆ చోటనే మరల
యుదధ్ము జరుగవలెనని తముమ్ను తాము
యుదధ్పంకుత్లుగా తీరుచ్కొనిరి. 23 మరియు
ఇశార్యేలీయులు పోయి సాయంకాలమువరకు
యెహోవా ఎదుట ఏడుచ్చు-- మా సహోదరులైన
బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ముచేయుటకు
తిరిగి పోదుమా? అని యెహోవాయొదద్
విచారణచేయగా యెహోవా -- వారితో
యుదధ్ము చేయబోవుడని సెలవిచెచ్ను.

24 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు రెండవ
దినమున బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ము చేయ
రాగా, ఆ రెండవ దినమున బెనాయ్మీనీయులు
వారిని ఎదురొక్నుటకు 25 గిబియాలోనుండి
బయలుదేరి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులలో
పదునెనిమిది వేలమందిని నేలగూలిచ్
సంహరించిరి. 26 వీరందరు కతిత్దూయువారు.
అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును జనులందరును
పోయి, బేతేలును పర్వేశించి యేడుచ్చు
సాయంకాలమువరకు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని
కూరుచ్ండుచు ఉపవాసముండి దహనబలులను
సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని
అరిప్ంచిరి. 27 ఆ దినములలో యెహోవా

నిబంధన మందసము అకక్డనే యుండెను. 28

అహరోను మనుమడును ఎలాజారు కుమారుడునైన
ఫీనెహాసు ఆ దినములలో దానియెదుట
నిలుచువాడు. ఇశార్యేలీయులు మరల-- మా
సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులతో
యుదధ్మునకు పోదుమా,మానుదుమా? అని
యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా
యెహోవా-- వెళుల్డి రేపు నీ చేతికి వారిని
అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 29 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు గిబియాచుటుట్
మాటుగాండల్ను పెటిట్రి.

30 మూడవ దినమున ఇశార్యేలీయులు
బెనాయ్మీనీయు లతో యుదధ్మునకు పోయి
మునుపటివలె గిబియా వారితో యుదధ్ము
చేయుటకు సిదధ్పడగా 31 బెనాయ్మీనీయులు
వారిని ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరి
పటట్ణములోనుండి తొలగివచిచ్మునుపటివలె
ఇశార్యేలీయులలో గాయపరచబడినవారిని
ఇంచుమించు ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను
రాజమారగ్ములలో చంపుచువచిచ్రి. ఆ
మారగ్ములలో ఒకటి బేతేలుకును ఒకటి
పొలములోనునన్ గిబియాకును పోవుచునన్వి. 32

బెనాయ్మీనీయులు -- మునుపటివలె వారు మన
యెదుట నిలువలేక కొటట్బడియునాన్రని
అనుకొనిరిగాని ఇశార్యేలీయులు-- మనము
పారిపోయి వారిని పటట్ణములోనుండి
రాజమారగ్ములలోనికి రాజేయుదము రండని
చెపుప్కొనియుండిరి. 33 ఇశార్యేలీయులందరు
తమ చోటనుండి లేచి బయలాత్మారులో
తముమ్నుతాము యుదధ్మునకు
సిదధ్పరచుకొనులోగా ఇశార్యేలీయుల
మాటుగాండుర్ను తమ చోటనుండి గిబియా
బటట్బయటి మారగ్మునకు తవ్రగా వచిచ్రి.
34 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి
ఏరప్రచబడిన పది వేలమంది గిబియాకు ఎదురుగా
వచిచ్నందున కఠినయుదధ్ము జరిగెను. అయితే
తమకు అపాయము తటసథ్మైనదని
బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 35 అపుప్డు
యెహోవా ఇశార్యేలీయులచేత
బెనాయ్మీనీయులను హతముచేయించెను. ఆ
దినమున ఇశార్యేలీయులు
బెనాయ్మీనీయులలో ఇరువదియయిదు వేల
నూరుమంది మనుషుయ్లను చంపిరి. వీరందరు
కతిత్దూయువారు.

36 బెనాయ్మీనీయులు జరుగుదాని చూచి తమకు
అపజయము కలిగినదని తెలిసికొనిరి.
ఇశార్యేలీయులు తాము గిబియామీద పెటిట్న
మాటుగాండర్ను నమిమ్ బెనాయ్మీనీయులకు
సథ్లమిచిచ్రి. 37 మాటున నునన్వారు
తవ్రపడి గిబియాలో చొరబడి కతిత్వాతను ఆ
పటట్ణములోనివారినందరిని హతముచేసిరి. 38

ఇశార్యేలీయులకును మాటుగాండల్కును
నిరణ్యమైన సంకేతమొకటి యుండెను;
అదేదనగా వారు పటట్ణములోనుండి పొగ
గొపప్ మేఘమువలె లేచునటుల్ చేయుటయే.
39 ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మునుండి
వెనుకతీసి తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు --
వీరు మొదటి యుదధ్ములో
అపజయమొందినటుల్ మనచేత ఓడిపోవుదురు గదా
అనుకొని, చంపనారంభించి, ఇశార్యేలీయులలో
ఇంచుమించు ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను హతము
చేసిరి. 40 అయితే పటట్ణమునుండి
ఆకాశముతటుట్ సత్ంభరూపముగా పొగ పైకిలేవ
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నారంభింపగా బెనాయ్మీనీ యులు వెనుకతటుట్
తిరిగి చూచిరి. అపుప్డు ఆ పటట్ణమంతయు
ధూమ మయమై ఆకాశమునకెకుక్చుండెను. 41

ఇశార్యేలీయులు తిరిగినపుప్డు
బెనాయ్మీనీయులు తమకు అపజయము కలిగినదని
తెలిసికొని విభార్ంతినొంది 42 యెడారి
మారగ్ముతటుట్ వెళుల్దమని
ఇశార్యేలీయుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరిగాని,
యుదధ్మున తరుమబడగా పటట్ణములలోనుండి
వచిచ్నవారు మధయ్ మారగ్మందే వారిని
చంపిరి. 43 ఇశార్యేలీయులు
బెనాయ్మీనీయులను చుటుట్కొని తరిమి
తూరుప్దికుక్న గిబియాకు ఎదురుగా వారు దిగిన
సథ్లమున వారిని తొర్కుక్చుండిరి. 44

అపుప్డు బెనాయ్మీనీయులలో పదునెనిమిది
వేలమంది మనుషుయ్లు పడిపోయిరి. వీరందరు
పరాకర్మవంతులు. 45 అపుప్డు మిగిలినవారు
తిరిగి యెడారిలో నునన్ రిమోమ్నుబండకు
పారిపోగా, వారు రాజమారగ్ములలో
చెదిరియునన్ అయిదువేలమంది మనుషుయ్లను
చీలదీసి గిదోమువరకు వారిని వెంటాడి తరిమి
వారిలో రెండు వేలమందిని చంపిరి. 46 ఆ
దినమున బెనాయ్మీనీయులలో
పడిపోయినవారందరు కతిత్దూయు
ఇరువదియయిదు వేలమంది, వీరందరు
పరాకర్మవంతులు. 47 ఆరునూరల్మంది తిరిగి
యెడారిలోనునన్ రిమోమ్ను కొండకు
పారిపోయి రిమోమ్ను కొండమీద నాలుగు నెలలు
నివసించిరి. 48 మరియు ఇశార్యేలీయులు
బెనాయ్మీనీయులమీదికి తిరిగి వచిచ్
పటట్ణనివాసులనేమి పశువులనేమి దొరికిన
సమసత్మును కతిత్వాత హతముచేసిరి.
ఇదియుగాక వారు తాము పటుట్కొనిన
పటట్ణములనిన్టిని అగిన్చేత
కాలిచ్వేసిరి.

ఇశార్యేలీయులు తమలో ఎవడును తన
కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయుని
కియయ్కూడదని మిసాప్లో

పర్మాణము చేసికొని యుండిరి. 2 పర్జలు
బేతేలుకు వచిచ్ దేవుని సనిన్ ధిని
సాయంకాలమువరకు కూరుచ్ండి 3 -- యెహోవా
ఇశార్యేలీయుల దేవా, నేడు
ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్ము
లేకపోయెను. ఇది ఇశార్యేలీయులకు
సంభవింపనేల అని బహుగా ఏడిచ్రి. 4 మరునాడు
జనులు వేకువనే లేచి అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్
దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 5

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు-- ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములనిన్టిలో మిసాప్లో యెహోవా
పకష్మున రాకపోయినవారెవరని విచారించిరి.
ఏలయనగా అటిట్వారికి నిశచ్యముగా
మరణశికష్ విధింపవలెనని ఖండితముగా
పర్మాణము చేసియుండిరి. 6 ఇశార్యేలీయులు
తమ సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులనుగూరిచ్
పశాచ్తాత్పపడి -- నేడు ఒక గోతర్ము
ఇశార్యేలీయులలో నుండకుండ
కొటిట్వేయబడియునన్ది; 7

మిగిలియునన్వారికి భారయ్లు దొరుకునటుల్
మనము మన కుమారెత్లను వారికి పెండిల్
చేయమని యెహోవాతోడని పర్మాణము
చేసితివిుగదా; వారి విషయములో
ఏమిచేయగలము? అని చెపుప్కొనిరి. 8 మరియు
వారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో

యెహోవా పకష్మున మిసాప్కు రానిది ఏదని
విచారింపగా 9 సమాజమునకు చేరిన
యాబేషిగ్లాదునుండి సేనలోనికి ఎవడును
రాలేదని తేలెను. జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు
యాబేషిగ్లాదు నివాసులలో ఒకడును అకక్డ
ఉండలేదు. 10 కాబటిట్ సమాజపు వారు
పరాకర్మవంతులైన పనెన్ండు వేలమంది
మనుషుయ్లను పంపించి--మీరు పోయి సీత్ర్ల
నేమి పిలల్ల నేమి యాబేషిగ్లాదు
నివాసులనందరిని కతిత్వాతను హతము చేయుడి.
11 మీరు చేయవలసినదేమనగా, పర్తి పురుషుని
పురుషసంయోగము నెరిగిన పర్తి సీత్ర్ని
నశింపజేయవలెనని చెపిప్రి. 12

యాబేషిగ్లాదు నివాసులలో పురుషసంయోగము
నెరుగని నాలుగు వందలమంది కనయ్లైన
సీత్ర్లు దొరుకగా కనాను దేశమందలి
షిలోహులోనునన్ సేనలోకి వారిని
తీసికొనివచిచ్రి.

13 ఆ సరవ్సమాజము రిమోమ్ను
కొండలోనునన్ బెనాయ్మీనీయులతో
మాటలాడుటకును వారిని సమాధానపరచుటకును
వరత్మానము పంపగా 14 ఆ వేళను
బెనాయ్మీనీయులు తిరిగి వచిచ్రి. అపుప్డు
వారు తాము యాబేషిగ్లాదు సీత్ర్లలో
బర్దుకనిచిచ్నవారిని వారికిచిచ్
పెండిల్చేసిరి. ఆ సీత్ర్లు వారికి చాలక
పోగా 15 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములలో లోపము కలుగజేసియుండుట జనులు
చూచి బెనాయ్మీనీయులనుగూరిచ్
పశాచ్తాత్పపడిరి.

16 సమాజపర్ధానులు బెనాయ్మీను
గోతర్ములో సీత్ర్లు నశించియుండుట చూచి
మిగిలినవారికి భారయ్లు దొరుకునటుల్
మనమేమి చేయుదమని యోచించుకొని 17

ఇశార్యేలీయులలోనుండి ఒక గోతర్ము
తుడిచివేయ బడకుండునటుల్
బెనాయ్మీనీయులలో తపిప్ంచుకొనిన వారికి
సావ్సథ్య్ముండవలెననిరి. 18

ఇశార్యేలీయులలో ఎవడైనను తన కుమారెత్ను
బెనాయ్మీనీయునికి ఇచిచ్న పకష్మున వాడు
నిరూమ్లము చేయబడునని పర్మాణము
చేసియునాన్ము గనుక మనము మన కుమారెత్లను
వారికి పెండిల్ చేయకూడదని
చెపుప్కొనుచుండిరి. 19 కాగా వారు
బెనాయ్మీనీయులతో ఇటల్నిరి--ఇదిగో
బేతేలుకు ఉతత్రదికుక్న బేతేలునుండి
షెకెముకు పోవు రాజమారగ్మునకు
తూరుప్ననునన్ లెబోనాకు దకిష్ణ దికుక్న
యెహోవాకు పండుగ ఏటేట షిలోహులో జరుగునని
చెపిప్ బెనాయ్మీనీయులను చూచి 20 -- మీరు
వెళిల్ దార్కష్తోటలలో మాటుననుండి
షిలోహుసీత్ర్లు నాటయ్మాడువారితో కలిసి
నాటయ్మాడుటకు బయలుదేరగా 21

దార్కష్తోటలలోనుండి బయలుదేరివచిచ్
పెండిల్చేసికొనుటకు పర్తివాడును షిలోహు
సీత్ర్లలో ఒకదాని పటుట్కొని
బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు పారిపోవుడి. 22

తరువాత వారి తండుర్లైనను సహోదరులైనను
వాదించుటకు మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల
మేము ఆ యుదధ్మునుబటిట్ వారిలో
పర్తివానికిని పెండిల్కి సీత్ర్ దొరకలేదు
గనుక ఈ సీత్ర్లను దయచేసి మాకియుయ్డి, ఈ
సమయమున వారికిచిచ్నయెడల మీరు
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అపరాధులగుదురు గనుక మాకిచిచ్నటుల్గా
ఇయుయ్డని వారితో చెపెప్దమనిరి. 23 కాగా
బెనాయ్మీనీయులు అటుల్ చేసి తమ లెకక్
చొపుప్న నాటయ్మాడిన వారిలోనుండి
సీత్ర్లను పటుట్కొని వారిని తీసికొని
పోయి తమ సావ్సథ్య్మునకు వెళిల్
పటట్ణములను కటిట్ వాటిలో నివసించిరి. 24

అటుపిమమ్ట ఇశార్యేలీయులలో
పర్తివాడును అకక్డనుండి తమ గోతర్
సాథ్నములకును కుటుంబములకును పోయెను.
అందరును అకక్డనుండి బయలుదేరి తమ
సావ్సథ్య్ములకు పోయిరి. 25 ఆ దినములలో
ఇశార్యేలీయులకు రాజు లేడు; పర్తివాడు
ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచువచెచ్ను.
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1

2

రూతురూతు

నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు
దేశములో కరవు కలుగగా యూదా
బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన

భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట
బెటుట్కొని మోయాబుదేశమున
కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 2 ఆ
మనుషుయ్నిపేరు ఎలీమెలెకు, అతని
భారయ్పేరు నయోమి; అతని యిదద్రు కుమారుల
పేళుల్ మహోల్ను కిలోయ్ను; వారు యూదా
బేతెల్హేమువారైన ఎఫార్తీయులు; వారు
మోయాబు దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ
కాపురముండిరి. 3 నయోమి పెనిమిటియైన
ఎలీమెలెకు చనిపోయిన తరువాత ఆమెయు ఆమె
యిదద్రు కుమాళుల్ను నిలిచియుండిరి. 4 వారు
మోయాబుసీత్ర్లను పెండిల్ చేసికొనిరి.
వారిలో ఒకదానిపేరు ఓరాప్ రెండవదానిపేరు
రూతు. 5 వారు ఇంచుమించు పది సంవతస్రములు
అకక్డ నివసించిన తరువాత మహోల్ను
కిలోయ్నను ఇదద్రును చనిపోయిరి; కాగా ఆ
సీత్ర్ తాను కనిన యిదద్రు కుమారులును తన
పెనిమిటియు లేనిదాయెను. 6 వారికి
ఆహారమిచుచ్టకు యెహోవా తన జనులను
దరిశ్ంచెనని ఆమె మోయాబుదేశములో వినెను
గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళుల్టకై
ఆమెయు ఆమె కోడండుర్ను పర్యాణమైరి. 7

అపుప్డు ఆమెయునన్ సథ్లమునుండి
ఆమెతోకూడ ఆమె యిదద్రు కోడండుర్ను
బయలుదేరి యూదాదేశమునకు తిరిగి పోవలెనని
మారగ్మున వెళుల్ చుండగా 8 నయోమి తన
యిదద్రు కోడండర్ను చూచిమీరు మీ తలుల్ల
యిండల్కు తిరిగి వెళుల్డి; చనిపోయిన వారి
యెడలను నా యెడలను మీరు దయచూపినటుల్
యెహోవా మీ యెడల దయచూపునుగాక; 9 మీలో
ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట
నెమమ్దినొందు నటుల్ యెహోవా
దయచేయును గాక అని వారితో చెపిప్ వారిని
ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 10 అంతట వారు
ఎలుగెతిత్ యేడిచ్నీ పర్జలయొదద్కు
నీతోకూడ వచెచ్దమని ఆమెతో చెపప్గా 11

నయోమినా కుమారెత్లారా, మీరు మరలుడి;
నాతోకూడ మీరు రానేల? మిముమ్ను పెండిల్
చేసికొనుటకై యింక కుమారులు నా గరభ్మున
నుందురా? 12 నా కుమారెత్ లారా, తిరిగి
వెళుల్డి, నేను పురుషునితో నుండలేని
ముసలిదానను; నాకు నమి◌్మక కలదని చెపిప్ ఈ
రాతిర్ పురుషునితోనుండి కుమారులను కనినను 13

వారు పెదద్ వారగువరకు వారి కొర కు మీరు
కనిపెటుట్కొందురా? మీరు వారికొరకు
కనిపెటుట్కొని పురుషులు లేక యొంటరి
కతెత్లై యుందురా? నా కుమారెత్లారా, అది
కూడదు; యెహోవా నాకు విరోధియాయెను; అది
మిముమ్ను నొపిప్ంచినంతకంటె ననున్ మరి
యెకుక్వగా నొపిప్ంచినదని వారితో

చెపెప్ను. 14 వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా
ఓరాప్తన అతత్ను ముదుద్పెటుట్కొనెను,
రూతు ఆమెను హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 15

ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన
జనులయొదద్కును తన దేవునియొదద్కును
తిరిగి పోయి నదే; నీవును నీ తోడికోడలి
వెంబడివెళుల్మనెను. 16 అందుకు రూతునా
వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి
పెటుట్మనియు ననున్ బర్తిమాలుకొనవదుద్.
నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు
నివసించుచోటనే నేను నివసించెదను, నీ జనమే
నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 17 నీవు మృతి
బొందుచోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే
పాతిపెటట్బడెదను. మరణము తపప్ మరి
ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల
యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన చేయునుగాక అనెను.
18 తనతోకూడ వచుచ్టకు ఆమెకు
మనసుస్కుదిరినదని నయోమి తెలిసి
కొనినపుప్డు అందునుగురించి ఆమెతో
మాటలాడుట మానెను గనుక వారిదద్రు
బేతెల్హేమునకు వచుచ్వరకు పర్యాణము
చేసిరి. 19 వారు బేతెల్హేమునకు
వచిచ్నపుప్డు ఆ ఊరివారందరు వారియొదద్కు
గుంపుకూడి వచిచ్ఈమె నయోమి గదా అని
అనుకొనుచుండగా 20 ఆమెసరవ్శకుత్డు నాకు
చాలా దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక ననున్
నయోమి1 అనక మారా2 అనుడి. 21 నేను
సమృధిద్గల దాననై వెళిల్తిని, యెహోవా
ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. మీరు
ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా
నామీద విరుదధ్ముగ సాకష్య్ము పలికెను,
సరవ్శకుత్డు ననున్ బాధపరచెను అని వారితో
చెపెప్ను. 22 అటుల్ నయోమియు ఆమెతోకూడ
మోయాబీయురాలైన రూతు అను ఆమె కోడలును
మోయాబుదేశమునుండి తిరిగి వచిచ్రి.
వారిదద్రు యవలకోత ఆరంభములో
బేతెల్హేము చేరిరి.

నయోమి పెనిమిటికి బంధువు
డొకడుండెను. అతడు చాల ఆసిత్పరుడు,
అతడు ఎలీమెలెకు వంశపువాడై యుండెను,

అతని పేరు బోయజు. 2 మోయాబీయురాలైన
రూతునీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి
పోయి, యెవని కటాకష్ము పొందగలనో వాని
వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో
చెపప్గా ఆమెనా కూమారీ పొమమ్నెను. 3

కాబటిట్ ఆమె వెళిల్ పొలములోనికి వచిచ్
చేను కోయువారి వెనుక పొలములో ఏరుకొనెను.
ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు
వంశపువాడైన బోయజుది. 4 బోయజు
బేతెల్హేమునుండి వచిచ్యెహోవా మీకు
తోడై యుండునుగాకని చేను కోయువారితో
చెపప్గా వారుయెహోవా నినున్ ఆశీరవ్
దించును గాకనిరి. 5 అపుప్డు బోయజు
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కోయువారిమీద ఉంచబడిన తన పనివానిని చూచిఈ
చినన్ది ఎవరిదని అడుగగా 6 కోయువారిమీద
నుంచబడిన ఆ పనివాడుఈమె
మోయాబుదేశమునుండి నయోమితో కూడ తిరిగి
వచిచ్న మోయాబీయురాలైన ¸°వనురాలు. 7

ఆమెనేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను
ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి నాకు
సెలవిమమ్ని అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము
మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను,
కొంతసేపు మాతర్ము ఆమె యింట
కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. 8 అపుప్డు
బోయజు రూతుతోనా కుమారీ, నా మాట వినుము;
వేరొక పొలములో ఏరుకొనుటకు పోవదుద్,
దీనిని విడిచి పోవదుద్, ఇచచ్ట నా
పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగా ఉండుము. 9 వారు
కోయుచేను కనిపెటిట్ వారిని వెంబడించుము,
నినున్ ముటట్కూడదని ¸°వనసుథ్లకు
ఆజాఞ్పించియునాన్ను, నీకు దాహ మగునపుప్డు
కుండలయొదద్కు పోయి పనివారు చేదిన నీళుల్
తార్గుమని చెపెప్ను. 10 అందుకు ఆమె
సాగిలపడి తల వంచుకొనిఏమి తెలిసి పరదేశినైన
నాయందు లకష్య్ ముంచునటుల్ నీకు
కటాకష్ము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజునీ
పెనిమిటి మరణమైన తరువాత నీవు నీ అతత్కు
చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. 11 నీవు నీ
తలి దండుర్లను నీ జనమ్భూమిని విడిచి,
యింతకుముందు నీవు ఎరుగని జనము నొదద్కు
వచిచ్తివి. 12 యెహోవా నీవు చేసినదానికి
పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా
నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి; ఆయన నీకు
సంపూరణ్మైన బహుమాన మిచుచ్నని
ఆమెకుతత్ర మిచెచ్ను. 13 అందుకు ఆమెనా
యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను
కాకపోయినను, నీవు ననాన్దరించి నీ
దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి
మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు కటాకష్ము
కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 14

బోయజుభోజనకాలమున నీ వికక్డికి
వచిచ్భోజనముచేసి, చిరకలో నీ ముకక్ ముంచి,
తినుమని ఆమెతో చెపప్గా, చేను కోయు
వారియొదద్ ఆమె కూరుచ్ండెను. అతడు ఆమెకు
పేలాలు అందియయ్గా ఆమె తిని తృపిత్పొంది
కొనిన్ మిగిలెచ్ను. 15 ఆమె యేరు కొనుటకు
లేచినపుప్డు బోయజుఆమె పనలమధయ్ను
ఏరుకొనవచుచ్ను, ఆమెను అవమానపరచకుడి 16

మరియు ఆమెకొరకు పిడికెళుల్ పడవేసి ఆమె
యేరుకొనునటుల్ విడిచిపెటుట్డి, ఆమెను
గదిద్ంపవదద్ని తన దాసుల కాజాఞ్ పించెను.
17 కాబటిట్ ఆమె అసత్మయమువరకు ఆ చేనిలో
ఏరుకొనుచు, తాను ఏరుకొనిన దానిని
దులల్కొటట్గా అవి దాదాపు తూమెడు
యవలాయెను. 18 ఆమె వాటిని ఎతిత్కొని
ఊరిలోనికి వచిచ్నపుప్డు ఆమె అతత్ ఆమె
యేరు కొనిన వాటిని చూచెను. ఆమె తిని
తృపిత్పొందిన తరువాత తాను మిగిలిచ్నదానిని
చూపించి ఆమెకిచెచ్ను. 19 అంతట ఆమె అతత్
ఆమెతోనేడు నీవెకక్డ ఏరు కొంటివి? ఎకక్డ
పనిచేసితివి? నీయందు లకష్య్ముంచిన వాడు
దీవింపబడునుగాక అనగా, ఆమె తాను ఎవని
యొదద్ పనిచేసెనో అది తన అతత్కు
తెలియచెపిప్ఎవని యుదద్ నేడు పనిచేసితినో
అతనిపేరు బోయజు అనెను. 20

నయోమిబర్దికియునన్ వారికిని
చచిచ్నవారికిని ఉప కారము చేయుట మానని
యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడునుగాక
అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమిఆ
మనుషుయ్డు మనకు సమీపబంధు వుడు, అతడు
మనలను విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా 21

మోయాబీయురాలైన రూతు అంతేకాదు, అతడు
ననున్ చూచి, తనకు కలిగిన పంటకోత అంతయు
ముగించువరకు తన పని వారియొదద్ నిలకడగా
ఉండుమని నాతో చెపెప్ననెను. 22 అపుప్డు
నయోమి తన కోడలైన రూతుతోనా కుమారీ, అతని
పనికతెత్లతో కూడనే బయలుదేరుచు వేరొక
చేనిలోనివారికి నీవు కనబడక పోవుట
మంచిదనెను. 23 కాబటిట్ యవలకోతయు గోధు
మలకోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనుచు
బోయజు పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగానుండి తన
అతత్ యింట నివ సించెను.

ఆమె అతత్యైన నయోమినా కుమారీ,
నీకు మేలు కలుగునటుల్ నేను నీ కొరకు
విశార్ంతి విచారింపవలసిన దానను గదా.

2 ఎవని పనికతెత్లయొదద్ నీవు ఉంటివో ఆ
బోయజు మనకు బంధువుడు. ఇదిగో యీ రాతిర్
అతడు కళల్మున యవలు తూరాప్రబటిట్ంప
బోవుచునాన్డు. 3 నీవు సాన్నముచేసి తైలము
రాచుకొని నీ బటట్లు కటుట్కొని ఆ
కళల్మునకు వెళుల్ము; అతడు అనన్పానములు
పుచుచ్ కొనుట చాలించువరకు నీవు అతనికి
మరుగైయుండుము. 4 అతడు పండుకొనిన తరువాత
అతడు పండుకొనిన సథ్లమును గురెత్రిగి
లోపలికి పోయి అతని కాళల్మీద నునన్ బటట్
తీసి పండుకొనవలెను; నీవు చేయవలసినదానిని
అతడు నీకు తెలియజేయునని ఆమెతో అనగా 5

ఆమెనీవు సెలవిచిచ్నదంతయు చేసెదనని
చెపిప్ 6 ఆ కళల్మునొదద్కు పోయి తన అతత్
ఆజాఞ్పించిన దంతయు చేసెను. 7 బోయజు
మనసుస్న సంతోషించునటుల్ అనన్ పానములు
పుచుచ్కొని లోపలికి పోయి ధానయ్పు కుపప్
యొదద్ పండుకొనినపుప్డు ఆమె మెలల్గా
పోయి అతని కాళల్మీదనునన్ బటట్ తీసి
పండుకొనెను. 8 మధయ్రాతిర్యందు అతడు
ఉలికిపడి తిరిగి చూచినపుప్డు, ఒక సీత్ర్ అతని
కాళల్యొదద్ పండుకొని యుండెను. 9 అతడునీ
వెవరవని అడుగగా ఆమెనేను రూతు అను నీ
దాసురాలిని; నీవు నాకు సమీప బంధువుడవు గనుక నీ
దాసురాలిమీద నీ కొంగు కపుప్ మనగా 10

అతడునా కుమారీ, యెహోవాచేత నీవు దీవెన
నొందినదానవు; కొదిద్వారినే గాని
గొపప్వారినే గాని ¸°వనసుథ్లను నీవు
వెంబడింపక యుండుటవలన నీ మునుపటి సత్
పర్వరత్నకంటె వెనుకటి సత్ పర్వరత్న మరి
ఎకుక్వైనది. 11 కాబటిట్ నా కుమారీ,
భయపడకుము; నీవు చెపిప్నదంతయు నీకు
చేసెదను. నీవు యోగుయ్ రాలవని నా జనులందరు
ఎరుగుదురు. 12 నేను నినున్ విడిపింపగలవాడనను
మాట వాసత్వమే; అయితే నీకు నాకంటె
సమీపమైన బంధువు డొకడునాన్డు. 13 ఈరాతిర్
యుండుము; ఉదయమున అతడు నీకు బంధువుని
ధరమ్ము జరిపినయెడల సరి, అతడు
విడిపింపవచుచ్ను. నీకు బంధువుని ధరమ్ము
జరుపుటకు అతనికి ఇషట్ము లేక పోయినయెడల,
యెహోవా జీవముతోడు నేనే నీకు బంధువుని
ధరమ్ము జరిపెదను; ఉదయమువరకు పండుకొను
మని చెపెప్ను. 14 కాబటిట్ ఆమె
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ఉదయమువరకు అతని కాళల్యొదద్ పండుకొని,
ఒకని నొకడు గురిత్ంచుపాటి వెలుగు రాకముందే
లేచెను. అపుప్డు అతడుఆ సీత్ర్ కళల్మునకు
వచిచ్న సంగతి తెలియ జేయకుడని చెపెప్ను.
15 మరియు అతడునీవు వేసి కొనిన దుపప్టి
తెచిచ్ పటుట్ కొనుమని చెపప్గా ఆమె దాని
పటెట్ను. అతడు ఆరుకొలల యవలను కొలచి ఆమె
భుజముమీద నుంచగా ఆమె పురములోనికి
వెళెల్ను. 16 ఆమె తన అతత్ యింటికి
వచిచ్నపుప్డు అతత్నా కుమారీ, నీ పని
యెటుల్ జరిగెనని యడుగగా, ఆమె ఆ
మనుషుయ్డు తనకు చేసిన దంతయు తెలియజేసి
17 నీవు వటిట్చేతులతో నీ అతత్ యింటికి
పోవదద్ని చెపిప్ అతడు ఈ ఆరు కొలల యవలను
నాకిచెచ్ ననెను. 18 అపుప్డు ఆమెనా కుమారీ,
యీ సంగతి నేటిదినమున నెరవేరిచ్తేనే కాని
ఆ మనుషుయ్డు ఊర కుండడు గనుక యిది ఏలాగు
జరుగునో నీకు తెలియు వరకు ఊరకుండుమనెను.

బోయజు పురదావ్రమునొదద్కు పోయి
అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న
బంధువుడు ఆ తోర్వను పోవుచుండెను

గనుక బోయజుఓయి, యీ తటుట్ తిరిగి ఇకక్డ
కూరుచ్ండుమని అతని పిలువగా అతడు వచిచ్
కూరుచ్ండెను. 2 బోయజు ఆ ఊరి పెదద్లలో
పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇకక్డ
కూరుచ్ండుడనిచెపప్గా వారును కూరుచ్ండిరి.
3 అతడుమోయాబు దేశమునుండి తిరిగి వచిచ్న
నయోమి మన సహోదరుడైన ఎలీమెలెకునకు
కలిగిన భూభాగమును అమి◌్మవేయుచునన్ది గనుక
నీవు చెవులార వినునటుల్ నేనొకసంగతి
తెలియజేయవలెనని యునాన్ను. 4 ఈ పుర
నివాసులయెదుటను నా జనుల పెదద్లయెదుటను
ఆ భూమిని సంపాదించుకొనుము; ఏమ నగా దాని
విడిపించుటకు నీవు ఒపుప్కొనిన యెడల విడి
పింపుము, దాని విడిపింపనొలల్ని యెడల అది
సప్షట్ముగా నాతో చెపుప్ము. నీవు గాక దాని
విడిపింపవలసిన బంధువుడెవడును లేడు; నీ
తరువాతి వాడను నేనే అని బంధువునితో
చెపెప్ను. అందుకతడునేను విడిపించెద ననెను.
5 బోయజునీవు నయోమి చేతినుండి ఆ పొలమును
సంపాదించు దినమున చనిపోయినవానిపేరట అతని
సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్
చనిపోయినవాని భారయ్యైన రూతు అను
మోయాబీయురాలి యొదద్ నుండియు దాని
సంపాదింపవలెనని చెపప్గా 6 ఆ బంధు వుడు
నేను దానిని విడిపించుకొనలేను, నా
సావ్సథ్య్మును పోగొటుట్ కొందునేమో,
నేను దాని విడిపింపలేను గనుక నీవే నాకు
పర్తిగా బంధువుని ధరమ్ము జరిగించుమని
చెపెప్ను. 7 ఇశార్యేలీయులలో బంధు
ధరమ్మును గూరిచ్ గాని, కర్యవికర్యములను
గూరిచ్గాని, పర్తి సంగతిని సిథ్రపరచుటకు
పూరవ్మున జరిగిన మరాయ్ద ఏదనగా, ఒకడు తన
చెపుప్ తీసి తన పొరుగువాని కిచుచ్టయే. ఈ
పని ఇశార్యేలీయులలో పర్మాణముగా

ఎంచబడెను. 8 ఆ బంధువుడునీవు దానిని
సంపాదించుకొను మని బోయజుతో చెపిప్ తన
చెపుప్తీయగా 9 బోయజుఎలీమెలెకునకు
కలిగినది యావతుత్ను కిలోయ్నుకును మహోల్
నుకును కలిగినది యావతుత్ను నయోమి
చేతినుండి సంపా దించితినని నేననన్ందుకు మీరు
ఈ దినమున సాకుష్లై యునాన్రు. 10 మరియు
చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును
సిథ్రపరచునటుల్ను, చనిపోయినవాని పేరు
అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని
సథ్లముయొకక్ దావ్రమునుండియు
కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను
మహోల్ను భారయ్యైన రూతను
మోయాబీయురాలిని సంపాదించుకొని
పెండిల్చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ
దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను
పర్జ లందరితోను చెపెప్ను. 11 అందుకు
పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును
పెదద్లునుమేము సాకుష్లము, యెహోవా నీ
యింటికి వచిచ్న ఆ సీత్ర్ని ఇశార్యేలీయుల
వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును
పోలినదానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను
చేయును గాక; 12 ఎఫార్తాలో నీవు
కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై
బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు
గాక; యెహోవా యీ ¸°వనురాలివలన నీకు
దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు
యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె
నుండునుగాక అనిరి. 13 కాబటిట్ బోయజు
రూతును పెండిల్చేసికొని ఆమె యొదద్కు
పోయినపుప్డు యెహోవా ఆమె గరభ్వతి
యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె
కుమారునికనెను. 14 అపుప్డు సీత్ర్లుఈ
దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని
యెహోవా సుత్తినొందుగాక; ఆయన నామము
ఇశార్యేలీయులలో పర్కటింపబడునుగాక. 15

నినున్ పేర్మించి యేడుగురు కుమారులకంటె నీ
కెకుక్వగానునన్ నీ కోడలు ఇతని కనెను; ఇతడు నీ
పార్ణము నోదారిచ్ ముసలితనమున నీకు
పోషకుడగునని నయోమితో చెపిప్రి. 16

అపుప్డు నయోమిఆ బిడడ్ను తీసికొని కౌగిట
నుంచుకొని వానికి దాదిగా నుండెను. 17 ఆమె
పొరుగు సీత్ర్లునయోమికొరకు కుమారుడు
పుటెట్నని చెపిప్ అతనికి ఓబేదను పేరు
పెటిట్రి. అతడు దావీదునకు తండిర్ యైన
యెషష్యియొకక్ తండిర్. 18 పెరెసు
వంశావళి యేదనగాపెరెసు హెసోర్నును కనెను,
19 హెసోర్ను రామును కనెను, రాము
అమి◌్మనాదాబును కనెను, అమి◌్మనాదాబు
నయసోస్నును కనెను, 20 నయసోస్ను
శలామ్నును కనెను, శలామ్ను బోయజును కనెను,
21 బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు
యెషష్యిని కనెను, 22 యెషష్యి దావీదును
కనెను.
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సమూయేలుసమూయేలు మొదటిమొదటి గర్ంథముగర్ంథము

ఎఫార్యిము మనయ్మందు
రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు
ఒకడుండెను; అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు

ఎఫార్తీయుడైన సూపుకు పుటిట్న తోహు
కుమారుడైన ఎలీహుకు జననమైన యెరోహాము
కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 2

వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు
పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు కలిగిరిగాని
హనాన్కు పిలల్లులేకపోయిరి. 3 ఇతడు
షిలోహునందునన్ సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవాకు మొర్కుక్టకును బలి
అరిప్ంచుటకును ఏటేట తన పటట్ణము విడిచి
అచచ్టికి పోవుచుండెను. ఆ కాలమున
ఏలీయొకక్ యిదద్రు కుమారులగు హొఫీన్
ఫీనెహాసులు యెహోవాకు యాజకులుగా నుండిరి.
4 ఎలాక్నా తాను బలయ్రప్ణ చేసిననాడు తన
భారయ్యగు పెనినాన్కును దాని కుమారులకును
కుమారెత్లకును పాళుల్ ఇచుచ్చు వచెచ్ను
గాని 5 హనాన్ తనకు పిర్యముగానునన్ందున
ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు వచెచ్ను.
యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసెను. 6

యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్
హేతువునుబటిట్, ఆమె వైరియగు పెనినాన్
ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము
పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 7 ఎలాక్నా ఆమెకు
ఏటేట ఆ రీతిగా చేయుచు నుండగా హనాన్
యెహోవా మందిర మునకు పోవునపుడెలల్ అది
ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచెను గనుక ఆమె
భోజనము చేయక ఏడుచ్చు వచెచ్ను. 8 ఆమె
పెనిమిటియైన ఎలాక్నా---హనాన్, నీవెందుకు
ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు భోజనము మానుట ఏల?
నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది
కుమాళల్కంటె నేను నీకు విశేషమైనవాడను
కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చువచెచ్ను. 9 వారు
షిలోహులో అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన
తరువాత హనాన్ లేచి యాజకుడైన ఏలీ మందిర
సత్ంభము దగెగ్రనునన్ ఆసనముమీద
కూరుచ్నియుండగా 10 బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై
వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని
పార్రథ్నచేయుచు బహుగా ఏడుచ్చు 11

సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ
సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ శర్మను చూచి,
నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము
చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు మగపిలల్ను
దయచేసినయెడల, వాని తలమీదికి
కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క,
వాడు బర్దుకు దినములనిన్టను నేను వానిని
యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని
మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె యెహోవా
సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచుండగా ఏలీ ఆమె
నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 12 ఏలయనగా
హనాన్తన మనసుస్లోనే చెపుప్కొనుచుండెను.
13 ఆమె పెదవులుమాతర్ము కదలుచుండి ఆమె

సవ్రము వినబడక యుండెను గనుక ఏలీ ఆమె
మతుత్రాలైయునన్దనుకొని 14 --
ఎంతపరయ్ంతము నీవు మతుత్రాలవై యుందువు?
ఒళుల్ తెలియువరకు పండుకొని లేచి పొమమ్ని
ఆమెతో అనగా 15 హనాన్ --అది కాదు, నా
యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖముగలదాననై
యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను
మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు గాని నా
ఆతమ్ను యెహోవా సనిన్ధిని
కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. 16 నీ
సేవకురాలనైన ననున్ చెడుదానిగా ఎంచవదుద్;
అతయ్ంతమైన కోపకారణమునుబటిట్ బహుగా
నిటూట్రుప్లు విడుచుచు నాలో నేను దీని
చెపుప్కొనుచుంటిననెను. 17 అంతట ఏలీ--నీవు
కేష్మముగా వెళుల్ము; ఇశార్యేలు
దేవునితో నీవు చేసికొనిన మనవిని ఆయన
దయచేయునని ఆమెతో చెపప్గా 18 ఆమె
అతనితో--నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృషిట్కి
కృపనొందుదునుగాక అనెను. తరువాత ఆ సీత్ర్
తన దారిని వెళిల్పోయి భోజనముచేయుచు
నాటనుండి దుఃఖముఖిగా నుండుట మానెను. 19

తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి
యెహోవాకు మొర్కిక్ తిరిగి రామాలోని తమ
యింటికి వచిచ్రి. అంతట ఎలాక్నా తన
భారయ్యగు హనాన్ను కూడెను, యెహోవా
ఆమెను జాఞ్పకము చేసికొనెను 20 గనుక
హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు
ఒక కుమారుని కని--నేను యెహోవాకు
మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి
సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 21

ఎలాక్నాయును అతని యింటి వారందరును
యెహోవాకు ఏటేట అరిప్ంచు బలి
నరిప్ంచుటకును మొర్కుక్బడిని
చెలిల్ంచుటకును పోయిరి. 22 అయితే హనాన్--
బిడడ్ పాలు విడుచు పరయ్ంతము నేను రాను;
వాడు యెహోవా సనిన్ధిని అగుపడి తిరిగి రాక
అకక్డనే ఉండునటుల్గా నేను వాని తీసికొని
వతుత్నని తన పెనిమిటితో చెపిప్ వెళల్క
యుండెను. 23 కాబటిట్ ఆమె పెనిమిటియైన
ఎలాక్నా --నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది
చేయుము; నీవు వానికి పాలు
మానిప్ంచుపరయ్ంతము నిలిచియుండుము,
యెహోవా తన వాకయ్మును సిథ్రపరచునుగాక
అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె అకక్డనే
యుండి తన కుమారునికి పాలు మానిప్ంచువరకు
అతని పెంచుచుండెను. 24 పాలు మానిప్ంచిన
తరువాత అతడు ఇంక చినన్వాడై యుండగా ఆమె
ఆ బాలుని నెతిత్కొని మూడు కోడెలను
తూమెడు పిండిని దార్కాష్రసపు తితిత్ని
తీసికొని షిలోహులోని మందిరమునకు వచెచ్ను.
25 వారు ఒక కోడెను వధించి, పిలల్వానిని
ఏలీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు ఆమె
అతనితో ఇటల్నెను 26 ---నా యేలినవాడా,
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నాయేలినవాని పార్ణముతోడు, నీయొదద్
నిలిచి బిడడ్ను దయచేయుమని యెహోవాను
పార్రథ్నచేసిన సీత్ర్ని నేనే. 27

యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన నా
కనుగర్హించెను. 28 కాబటిట్ నేను ఆ బిడడ్ను
యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను
బర్దుకు దినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తుడని చెపిప్ యెహోవాకు
అకక్డనే మొర్కెక్ను.

మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి
యీలాగనెను--
నా హృదయము యెహోవాయందు సంతో

షించుచునన్ది.
యెహోవాయందు నాకు మహా బలముకలిగెను
నీవలని రకష్ణనుబటిట్ సంతోషించుచునాన్ను
నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును.
2 యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు
ఒకడునులేడు
నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు
మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు.
3 యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు
ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు
ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి
గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి.
4 పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుల్
ఓడిపోవుదురు
తొటిర్లిల్నవారు బలము ధరించుదురు.
5 తృపిత్గా భుజించినవారు అనన్ము కావలెనని
కూలికిపోవుదురు
ఆకలి గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు
గొడార్లు ఏడుగురు పిలల్లను కనును
అనేకమైన పిలల్లను కనినది కృశించి పోవును.
6 జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను
చేయువాడు యెహోవాయే
పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచు
చుండువాడు ఆయనే.

7 యెహోవా దారిదర్య్మును
ఐశవ్రయ్మును కలుగ జేయువాడు
కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును
ఆయనే.

8 దరిదుర్లను అధికారులతో
కూరుచ్ండబెటుట్టకును
మహిమగల సింహాసనమును సవ్తంతిర్ం
పజేయుటకును
వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే
లేమిగలవారిని పెంటకుపప్మీదినుండి
లేవనెతుత్వాడు ఆయనే.
భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా వశము,
లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు.
9 తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ
ఆయన వారిని కాపాడును
దురామ్రుగ్లు అంధకారమందు
మాటుమణుగుదురు
బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు.

10 యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు
పరమండలములోనుండి ఆయన వారిపైన
యురుమువలె గరిజ్ంచును
లోకపు సరిహదుద్లలోగా నుండువారికి ఆయన
తీరుప్చేయును
తాను నియమించిన రాజుకు ఆయన బలమిచుచ్ను
తాను అభిషేకించినవానికి అధిక బలము
కలుగజేయును.

11 తరువాత ఎలాక్నా రామాలోని తన యింటికి
వెళిల్ పోయెను; అయితే ఆ బాలుడు
యాజకుడైన ఏలీ యెదుట యెహోవాకు
పరిచరయ్చేయుచుండెను.

12 ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై
మికిక్లి దురామ్రుగ్లైయుండిరి. 13

జనులవిషయమై యాజకులు చేయుచువచిచ్న పని
యేమనగా, ఎవడైన బలిపశువును వధించినమీదట
మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు మూడు
ముండుల్గల కొంకిని తీసికొని వచిచ్ 14

బొరుసులోగాని తపేలలోగాని గూనలోగాని
కుండలోగాని అది గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత
బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు
తీసికొనును. షిలోహుకు వచుచ్
ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున
చేయుచు వచిచ్రి. 15 ఇదియుగాక వారు
కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు
వచిచ్ బలిపశువును వధించు వానిని చూచి--
యాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్,
ఉడకబెటిట్న మాంసము అతడు నీయొదద్
తీసికొనడు, పచిచ్మాంసమే కావలెను అని
చెపుప్చువచెచ్ను. 16 --ఈ కష్ణమందే వారు
కొర్వువ్ను దహింతురు, తరువాత నీ మనసుస్
వచిచ్నంతమటుట్కు తీసికొనవచుచ్నని
వానితో ఆ మనిషి చెపిప్నయెడల వాడు--
ఆలాగువదుద్, ఇపుప్డే యియయ్వలెను,
లేనియెడల బలవంతముచేత తీసికొందుననును. 17

అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము
చేయుట మాని దానియందు అసహయ్పడుటకు ఆ
యౌవనులు కారణమైరి గనుక వారి పాపము
యెహోవా సనిన్ధిని బహు గొపప్దాయెను.

18 బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన
ఏఫోదు ధరించుకొని యెహోవాకు
పరిచరయ్చేయు చుండెను. 19 వాని తలిల్
వానికి చినన్ అంగీ ఒకటి కుటిట్ యేటేట బలి
అరిప్ంచుటకు తన పెనిమిటితోకూడ
వచిచ్నపుప్డు దాని తెచిచ్ వాని
కిచుచ్చువచెచ్ను. 20 యెహోవా సనిన్ధిని
మనవిచేసికొనగా నీకు దొరకిన యీ సంతానమునకు
పర్తిగా యెహోవా నీకు సంతానము నిచుచ్గాక
అని ఏలీ ఎలాక్నాను అతని భారయ్ను దీవించిన
తరువాత వారు ఇంటికి వెళిల్రి. 21 యెహోవా
హనాన్ను దరిశ్ంపగా ఆమె గరభ్వతియై
ముగుగ్రు కుమాళల్ను ఇదద్రు కుమారెత్లను
కనెను. అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా
సనిన్ధిని ఉండి యెదుగుచుండెను.

22 ఏలీ బహు వృదుధ్డాయెను.
ఇశార్యేలీయులకు తన కుమారులు చేసిన
కారయ్ములనిన్యు, వారు
పర్తయ్కష్పుగుడారముయొకక్ దావ్రము
దగెగ్రకు సేవ చేయుటకు వచిచ్న సీత్ర్లతో
శయనించుటయను మాట చెవిని పడగా వారిని
పిలిచి యిటల్నెను 23 -- ఈ జనులముందర మీరు
చేసిన చెడడ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి.
ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు
చేయుచునాన్రు? 24 నా కుమారులారా, యీలాగు
చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిదికాదు,
యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప
చేయుచునాన్రు. 25 నరునికి నరుడు తపుప్
చేసినయెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని
యెవరైన యెహోవా విషయములో పాపము
చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము
చేయును? అయితే యెహోవా వారిని చంప దలచి
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యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్
మొరర్ను వినకపోయిరి. 26 బాలుడగు సమూయేలు
ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవాకును మనుషుయ్లకును
అనుకూలుడాయెను.

27 అంతట దైవజనుడొకడు ఏలీయొదద్కు
వచిచ్యిటల్నెను ---యెహోవా నినున్గూరిచ్
సెలవిచిచ్నదేమనగా, నీ పితరుని యింటివారు
ఐగుపుత్ దేశమందు ఫరో యింటిలో ఉండగా నేను
వారికి పర్తయ్కష్మైతిని. 28 అతడు నా
ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద
అరప్ణమును ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు
యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు
గోతర్ములలోనుండి నేనతని ఏరప్రచుకొంటిని.
ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన
హోమవసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని
యింటివారికిచిచ్తిని. 29 నా
నివాససథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి
నైవేదయ్ములను మీరేల తృణీకరించుచునాన్రు?
మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా
జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు
నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను
పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు
గొపప్చేయుచునాన్వు. 30 నీ యింటివారును నీ
పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని
యాజకతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్
యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్కు
కేవలము పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.
కావున యెహోవా వాకుక్ ఏదనగా --ననున్
ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్
తృణీకరించువారు తృణీకారమొందుదురు. 31

ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ
పితరుని యింటి బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ
యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 32

యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన
మేలువిషయములో నా నివాససథ్లమునకు
అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ
యింట ముసలివాడు ఉండడు, 33 నా
బలిపీఠమునొదద్నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని
నశింపజేయక విడుచు వాడను గనుక అది నీ కనున్లు
కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత
కష్యమగుటకును సాధనమగును; నీ
సంతానపువారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు.
34 నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని
ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను
చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్
నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 35

తరువాత నమమ్క మైన ఒక యాజకుని నేను
నియమింతును; అతడు నా యోచననుబటిట్
నాకనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును,
అతనికి నేను నమమ్కమైన సంతానము
పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని
ఎపప్టికిని యాజ కతవ్ము జరిగించును. 36

అయితే నీ యింటివారిలో శేషించినవారు ఒక
వెండిరూకనైనను రొటెట్ముకక్నైనను
సంపాదించుకొనవలెనని అతనియొదద్కు వచిచ్
దండము పెటిట్-- నేను రొటెట్ముకక్
తినునటుల్గా దయచేసి యాజకుల
ఉదోయ్గములలో ఒకదానియందు ననున్ ఉంచుమని
అతని వేడుకొందురు.

బాలుడైన సమూయేలు ఏలీయెదుట
యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను.
ఆ దినములలో యెహోవా వాకుక్

పర్తయ్కష్మగుట అరుదు, పర్తయ్కష్ము
తరుచుగా తటసిథ్ంచుటలేదు. 2 ఆ కాలమందు ఏలీ
కనున్లు మందదృషిట్ గలవైనందున అతడు
చూడలేక తనసథ్లమందు పండుకొని యుండగాను 3

దేవుని మందసమునన్ యెహోవా మందిరములో
దీపము ఆరిపోకమునుపు సమూయేలు
పండుకొనియుండగాను 4 యెహోవా సమూయేలును
పిలిచెను. అతడు--చితత్మండి నేనునాన్నని
చెపిప్ 5 ఏలీదగెగ్రకు పోయి--నీవు ననున్
పిలిచితివి గదా నేను వచిచ్నాననెను. అతడు--
నేను పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్ని
చెపప్గా అతడు పోయి పండుకొనెను. 6

యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా
సమూయేలు లేచి ఏలీయొదద్కు పోయి--
చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక
వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా,
నేను నినున్ పిలువలేదు, పోయి
పండుకొమమ్నెను. 7 సమూయేలు అపప్టికి
యెహో వాను ఎరుగకుండెను, యెహోవా వాకుక్
అతనికి ఇంక పర్తయ్కష్ము కాలేదు. 8

యెహోవా మూడవమారు సమూయేలును పిలువగా
అతడు లేచి ఏలీదగగ్రకు పోయి--చితత్ము నీవు
ననున్ పిలిచితివే; యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ
యెహోవా ఆ బాలుని పిలిచెనని గర్హించి 9

నీవు పోయి, పండుకొముమ్, ఎవరైన నినున్
పిలిచినయెడల యెహోవా, నీ దాసుడు
ఆలకించుచునాన్డు, ఆజఞ్నిమమ్ని చెపుప్మని
సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన
సథ్లమందు పండుకొనెను. 10 తరువాత యెహోవా
పర్తయ్కష్మై నిలిచి ఆ రీతిగా--సమూయేలూ
సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు--నీ దాసుడు
ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 11

అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను--ఇశార్యేలులో నేనొక
కారయ్ము చేయబోవుచునాన్ను; దాని
వినువారందరి చెవులు గింగురుమనును. 12 ఆ
దినమున ఏలీయొకక్ యింటివారిని గురించి నేను
చెపిప్నదంతయు వారిమీదికి రపిప్ంతును. దాని
చేయ మొదలుపెటిట్ దాని ముగింతును. 13 తన
కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా
చేసికొనుచునాన్రని తానెరిగియు వారిని
అడడ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి
నితయ్మైన శికష్ విధింతునని నేను అతనికి
తెలియజేయుచునాన్ను. 14 కాబటిట్ ఏలీ
యింటివారి దోషమునకు బలిచేతనైనను
నైవేదయ్ముచేతనైనను ఎనన్టికిని
పార్యశిచ్తత్ము చేయబడదని నేను
పర్మాణపూరవ్కముగా ఆజాఞ్పించితిని. 15

తరువాత సమూయేలు ఉదయమగువరకు పండుకొని,
లేచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను తీసెనుగాని,
భయపడి తనకు కలిగిన దరశ్న సంగతి ఏలీతో
చెపప్కపోయెను. 16 అయితే ఏలీ--సమూయేలూ
నా కుమారుడా, అని సమూయేలును పిలువగా అతడు--
చితత్ము నేనికక్డ ఉనాన్ననెను. 17 ఏలీ--నీతో
యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక
దయచేసి నాతో చెపుప్ము. ఆయన నీతో
సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు
మరుగుచేసినయెడల అంతకంటె అధికమైన కీడు
ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 18

సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు
అతనికి తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని--
సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి
అనుకూలమైనదానిని ఆయన చేయుగాక అనెను. 19
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సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి
తోడైయునన్ందున అతని మాటలలో ఏదియు
తపిప్పోలేదు. 20 కాబటిట్ సమూయేలు
యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను
మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు
ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 21 మరియు
షిలోహులో యెహోవా మరల
దరశ్నమిచుచ్చుండెను. షిలోహులో యెహోవా
తన వాకుక్చేత సమూయేలునకు
పర్తయ్కష్మగుచు వచెచ్ను. సమూయేలుమాట
ఇశార్యేలీయులందరిలో వెలల్డియాయెను.

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులతో
యుదధ్ము చేయుటకై బయలుదేరి
ఎబెనెజరులో దిగగా ఫిలిషీత్యులు

ఆఫెకులో దిగిరి. 2 ఫిలిషీత్యులు
ఇశార్యేలీయులమీద తముమ్ను
యుదధ్పంకుత్లుగా తీరుచ్కొనగా వారు
యుదధ్ములో కలిసినపుప్డు ఇశార్యేలీయులు
ఫిలిషీత్యుల యెదుట ఓడిపోయి
యుదధ్భూమిలోనే యెకుక్వ తకుక్వ నాలుగు
వేలమంది హతులైరి. 3 కాబటిట్ జనులు
పాలెములోనికి తిరిగి రాగా ఇశార్యేలీయుల
పెదద్లు -- యెహోవా నేడు మనలను
ఫిలిషీత్యులముందర ఎందుకు ఓడించెను?
షిలోహులోనునన్ యెహోవా నిబంధన
మందసమును మనము తీసికొని మన మధయ్
నుంచుకొందము రండి; అది మన
మధయ్నుండినయెడల అది మన శతుర్వుల
చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచుననిరి. 4

కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి
అకక్డనుండి కెరూబులమధయ్ ఆసీనుడైయుండు
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన
మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీయొకక్ యిదద్రు
కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును
అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్
ఉండిరి. 5 యెహోవా నిబంధన మందసము
దండులోకి రాగా ఇశార్యేలీయులందరు భూమి
పర్తి ధవ్ని నిచుచ్నంత గొపప్కేకలు వేసిరి.
6 ఫిలిషీత్యులు ఆ కేకలు విని, హెబీర్యుల
దండులో ఈ గొపప్ కేకలధవ్ని యేమని అడిగి,
యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోకి
వచెచ్నని తెలిసికొని 7 జడిసి దేవుడు
దండులోకి వచెచ్నని అనుకొని -- అయోయ్
మనకు శర్మ, ఇంతకుమునుపు వారీలాగు
సంభర్మింపలేదు, 8 అయయ్యోయ్
మహాశూరుడగు ఈ దేవుని చేతిలోనుండి మనలను
ఎవరు విడిపింప గలరు? అరణయ్మందు అనేకమైన
తెగుళల్చేత ఐగుపీత్యులను హతము చేసిన
దేవుడు ఈయనే గదా. 9 ఫిలిషీత్యులారా,
ధైరయ్ము తెచుచ్కొని వారు మీకు
దాసులైనటుట్ మీరు హెబీర్యులకు దాసులు
కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని
చెపుప్కొనిరి. 10 ఫిలిషీత్యులు
యుదద్ముచేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి
అందరు తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి.
అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను;
ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల కాలబ్లము
కూలెను. 11 మరియు దేవుని మందసము
పటట్బడెను; అదికాకను హొఫీన్ ఫీనెహాసులను
ఏలీయొకక్ యిదద్రు కుమారులు హతులైరి. 12 ఆ
నాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు
యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్,
చినిగిన బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను

షిలోహులో పర్వేశించెను. 13 అతడు
వచిచ్నపుప్డు ఏలీ, మందసము విషయమై గుండె
అవియుచు తోర్వపర్కక్ను పీఠముమీద
కూరుచ్ండి యెదురుచూచుచుండెను. ఆ
మనుషుయ్డు పటట్ణములోనికి వరత్మానము
తేగా పటట్ణసుథ్లందరు కేకలు వేసిరి. 14 ఏలీ
ఆ కేకలు విని--ఈ గలల్ంతు ధవ్ని యేమని
అడుగగా ఆ మనుషుయ్డు తవ్రగా వచిచ్ ఏలీతో
సంగతి తెలియచెపెప్ను. 15 ఏలీ తొంబది
యెనిమిదేండల్వాడై యుండెను. అతనికి
దృషిట్ మందగిలినందున అతని కండుల్
కానరాకుండెను. 16 ఆ మనుషుయ్డు--
యుదధ్ములోనుండి వచిచ్నవాడను నేనే, నేడు
యుదధ్ములోనుండి పరుగెతిత్ వచిచ్తినని
ఏలీతో అనగా అతడు--నాయనా, అకక్డ ఏమి
జరిగెనని అడిగెను. 17 అందుకు అతడు--
ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులముందర
నిలువలేక పారిపోయిరి; జనులలో అనేకులు
హతులైరి; హొఫీన్ ఫీనెహాసు అను నీ యిదద్రు
కుమారులు మృతులైరి; మరియు దేవుని మందసము
పటట్బడెను అని చెపెప్ను 18 దేవుని
మందసమను మాట అతడు పలుకగానే ఏలీ దావ్రము
దగెగ్రనునన్ పీఠము మీదనుండి వెనుకకు పడి
మెడవిరిగి చనిపోయెను; ఏలయనగా అతడు
వృదుధ్డై బహు సూథ్లదేహియై యుండెను.
అతడు నలువది సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు
నాయ్యము తీరెచ్ను. 19 ఏలీ కోడలగు
ఫీనెహాసు భారయ్కు అపప్టికి గరభ్ముకలిగి
కను పొర్దుద్లై యుండగా దేవునియొకక్
మందసము పటట్బడెననియు, తన మామయు తన
పెనిమిటియు చనిపోయిరనియు ఆమె విని,
నొపుప్లుతగిలి మోకాళల్మీదికి కుర్ంగి
పర్సవమాయెను. 20 ఆమె మృతినొందుచుండగా
దగగ్ర నిలిచియునన్ సీత్ర్లు ఆమెతో--
భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె
పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు
లకష్య్పెటట్కయు నుండినదై 21 దేవుని
మందసము పటట్బడినదను సంగతిని, తన మామయు
పెనిమిటియు చనిపోయిన సంగతిని తెలిసికొని,
పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి
పోయెనని చెపిప్ తన బిడడ్కు ఈకాబోదు అను
పేరు పెటెట్ను. 22 దేవుని మందసము
పటట్బడి పోయినందున పర్భావము
ఇశార్యేలీయులలోనుండి
చెరపటట్బడిపోయెనని ఆమె చెపెప్ను.

ఫలిషీత్యులు దేవుని మందసమును
పటుట్కొని ఎబెనెజరునుండి
అషోడ్దుకు తీసికొనివచిచ్ 2 దాగోను

గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 3 అయితే
మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు
లేవగా, దాగోను యెహోవా మందసము ఎదుట
నేలను బోరల్బడి యుండెను కనుక వారు
దాగోనును లేవనెతిత్ దాని సాథ్నమందు మరల
ఉంచిరి. 4 ఆ మరునాడు వారు ఉదయముననే లేవగా
దాగోను యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను
బోరల్బడి యుండెను. దాగోనుయొకక్ తలయు
రెండు అరచేతులును తెగవేయబడి గడపదగగ్ర
పడియుండెను, దాని మొండెము మాతర్ము
దానికి మిగిలి యుండెను. 5 కాబటిట్ దాగోను
యాజకులేమి దాగోను గుడికి వచుచ్ వారేమి
నేటివరకు ఎవరును అషోడ్దులో దాగోనుయొకక్
గుడి గడపను తొర్కుక్టలేదు.
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6 యెహోవా హసత్ము అషోడ్దువారిమీద
భారముగా ఉండెను. అషోడ్దువారిని దాని
సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడడ్ల
రోగముతో మొతిత్ వారిని హతముచేయగా 7

అషోడ్దువారు సంభవించిన దాని చూచి--
ఇశార్యేలీయుల దేవుని హసత్ము మనమీదను
మన దేవతయగు దాగోనుమీదను బహు భారముగా
నునన్దే; ఆయన మందసము మన మధయ్
నుండుటయే దీనికి కారణము గదా; అది యిక
మనమధయ్ నుండకూడదని చెపుప్కొని 8

ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరిని పిలువనంపించి--
ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును మనము ఏమి
చేయుదుమని అడిగిరి. అందుకు వారు--
ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును
ఇకక్డనుండి గాతు పటట్ణమునకు పంపుడని
చెపప్గా, జనులు ఇశార్యేలీయుల దేవుని
మందసమును అకక్డనుండి గాతునకు మోసికొని
పోయిరి. 9 అయితే వారు అషోడ్దునుండి
గాతుకు దానిని మోసికొని పోయిన తరువాత
యెహోవా హసత్ము ఆ పటట్ణపు పెదద్లకును
పినన్లకును రహసయ్ సాథ్నములలో గడడ్లు
మొలిపించి వారిని మొతిత్ గొపప్ నాశనము
కలుగజేసెను. 10 వారు దేవుని మందసమును
ఎకోర్నుకు పంపివేయగా దేవుని మందసము
ఎకోర్నులోకి వచిచ్నపుప్డు ఎకోర్నీయులు
కేకలు వేసి--మనలను మన జనులను
చంపివేయవలెనని వీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుని
మందసమును మన యొదద్కు తీసికొని
వచిచ్రనిరి. 11 కాగా జనులు ఫిలిషీత్యుల
సరాద్రులనందరి పిలువనంపించి--
ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసము మనలను మన
జనులను చంపకుండునటుల్ సవ్సాథ్నమునకు
దానిని పంపించుడనిరి. దేవుని హసత్ము అకక్డ
బహు భారముగా ఉండెను గనుక మరణభయము ఆ
పటట్ణసుథ్లందరిని పటిట్ యుండెను. 12

చావక మిగిలియునన్వారు గడడ్ల రోగము చేత
మొతత్బడిరి. ఆ పటట్ణసుథ్ల కేకలు
ఆకాశమువరకు వినబడెను.

యెహోవా మందసము ఏడు నెలలు
ఫిలిషీత్యుల దేశమందుండిన తరువాత 2

ఫిలిషీత్యులు యాజకులను శకునము
చూచువారిని పిలువనంపించి -- యెహోవా
మందసమును ఏమి చేయుదుము? ఏమి చేసి
సవ్సథ్లమునకు దాని పంపుదుమో
తెలియజెపుప్డనగా 3 వారు--ఇశార్యేలీయుల
దేవుని మందసమును పంపివేయ
నుదేద్శించినపకష్మున ఊరకయే పంపక, యే
విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన
అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. అపుప్డు మీరు
సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి
యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు
తెలిసికొందురనిరి. 4 ఫలిషీత్యులు -- మనము
ఆయనకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధారథ్మైన
అరప్ణమేదని వారినడుగగా వారు--మీ
అందరిమీదను మీ సరాద్రులందరిమీదను
ఉనన్తెగులు ఒకక్టే గనుక, ఫిలిషీత్యుల
సరాద్రుల లెకక్ చొపుప్న అయిదు బంగారపు
గడడ్ల రూపములను, అయిదు బంగారపు
పందికొకుక్లను చెలిల్ంపవలెను. 5 కాబటిట్
మీకు కలిగిన గడడ్లుగాను భూమిని పాడుచేయు
పందికొకుక్లుగాను నిరూపించబడిన గడడ్లను
చుంచులను చేసి పంపించి ఇశార్యేలీయుల
దేవునికి మహిమను చెలిల్ంప వలెను. అపుప్డు

మీ మీదను మీ దేవతలమీదను మీ భూమిమీదను
భారముగానునన్ తన హసత్మును ఆయన
తీసివేయును కాబోలు. 6 ఐగుపీత్యులును
ఫరోయును తమ హృదయములను
కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను
మీరెందుకు కఠినపరచుకొందురు? ఆయన వారిలో
అదుభ్తకారయ్ములను చేయగా వారు ఈ జనులను
పోనిచిచ్రి; ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోయిరి
గదా. 7 కాబటిట్ మీరు కొర్తత్ బండి ఒకటి
చేయించి, కాడిమోయని పాడి ఆవులను రెంటిని
తోలితెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను
వాటి దగగ్రనుండి యింటికి తోలి 8 యెహోవా
మందసమును ఆ బండిమీద ఎతిత్,
అపరాధారథ్ముగా ఆయనకు మీరు అరిప్ంపవలసిన
బంగారపు వసుత్వులను దాని పర్కక్నే చినన్
పెటెట్లో ఉంచి అది మారగ్మున
పోవునటుల్గా విడిచిపెటుట్డి. 9 అది
బేతెష్మెషుకు పోవు మారగ్మున బడి యీ
దేశపు సరిహదుద్ దాటిన పకష్మున ఆయనే యీ
గొపప్కీడు మనకు చేసెనని తెలిసికొనవచుచ్ను;
ఆ మారగ్మున పోనిపకష్మందు ఆయన మనలను
మొతత్లేదనియు, మన అదృషట్వశముచేతనే
అది మనకు సంభవించెననియు తెలిసికొందుమనిరి.
10 వారు ఆలాగున రెండు పాడి ఆవులను తోలి
తెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను
ఇంటిలోపల పెటిట్ 11 యెహోవా మందసమును
బంగారు గడడ్లను పందికొకుక్ రూపములును గల ఆ
చినన్ పెటెట్ను బండిమీద ఎతత్గా 12 ఆ
ఆవులు రాజ మారగ్మునబడి చకక్గా పోవుచు
అరచుచు, బేతెష్మెషు మారగ్మున నడిచెను.
ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు వాటి వెంబడియే
బేతెష్మెషు సరిహదుద్వరకు పోయిరి. 13

బేతెష్మెషువారు లోయలో తమ గోధుమ చేలను
కోయుచుండిరి; వారు కనున్లెతిత్ చూడగా
మందసము వారికి కనబడెను, దాని చూచి వారు
సంతోషించిరి. 14 ఆ బండి బేతెష్మెషువాడైన
యెహోషువయొకక్ పొలములోకి వచిచ్
అకక్డనునన్ ఒక పెదద్ రాతిదగగ్ర నిలువగా,
వారు బండియొకక్ కరర్లను చీలిచ్ ఆవులను
యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచిరి. 15

లేవీయులు యెహోవా మందసమును బంగారపు
వసుత్వులుగల ఆ చినన్ పెటెట్ను దించి ఆ
పెదద్ రాతిమీద ఉంచగా, ఆ దినమున
బేతెష్మెషువారు యెహోవాకు దహనబలులను
అరిప్ంచి బలులను వధించిరి. 16 ఫిలిషీత్యుల
సరాద్రులు అయిదుగురు అంతవరకు చూచి నాడే
ఎకోర్నుకు తిరిగి వెళిల్రి

17 అపరాధారథ్మైన అరప్ణగా
ఫిలిషీత్యులు చెలిల్ంచిన బంగారపు గడడ్లు
ఏవనగా, అషోడ్దువారి నిమితత్ము ఒకటి,
గాజావారి నిమితత్ము ఒకటి, అషెక్లోను వారి
నిమితత్ము ఒకటి గాతువారి నిమితత్ము ఒకటి,
ఎకోర్నువారి నిమితత్ము ఒకటి. 18

పార్కారముగల పటట్ణములవారేమి
పొలములోని గార్మములవారేమి ఫిలిషీత్యుల
అయిదుగురు సరాద్రుల పటట్ణములనిన్టి
లెకక్ చొపుప్న బంగారపు పందికొకుక్లను
అరిప్ంచిరి. వారు యెహోవా మందసమును దింపిన
పెదద్రాయి దీనికి సాకష్య్ము. నేటివరకు ఆ
రాయి బేతెష్మెషువాడైన యెహోషువయొకక్
పొలములో నునన్ది. 19 బేతెష్మెషువారు
యెహోవా మందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు
వారిని హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల
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డెబబ్దిమందిని మొతెత్ను. యెహోవా
గొపప్ దెబబ్తో అనేకులను మొతత్గా జనులు
దుఃఖాకార్ంతులైరి. 20 అపుప్డు
బేతెష్మెషువారు -- పరిశుదధ్దేవుడైన
యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు నిలువగలరు?
మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరియొదద్కు
పోవలెనని చెపిప్ 21 కిరయ్తాయ్రీము
కాపురసుథ్లకు దూతలను పంపి--ఫిలిషీత్యులు
యెహోవా మందసమును మరల తీసికొనివచిచ్రి;
మీరు వచిచ్ మీ దాపుకు దాని తీసికొని
పోవలెనని వరత్మానము పంపిరి.

అంతట కిరయ్తాయ్రీమువారు వచిచ్
యెహోవా మందసమును తీసికొనిపోయి
గిబియాలో అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ్

దాని కాపాడుటకై అతని కుమారుడైన
ఎలియాజరును పర్తిషిఠ్ంచిరి.

2 మందసము కిరయ్తాయ్రీములోనుండిన
కాలము ఇరువై సంవతస్రములాయెను.
ఇశార్యేలీయులందరు యెహోవాను అనుసరింప
దుఃఖించుచుండగా 3 సమూయేలు
ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను--
మీపూరణ్హృదయముతో యెహోవాయొదద్కు
మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను
అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి
తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ
హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి.
అపుప్డు ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి
మిముమ్ను విడిపించును. 4 అంతట
ఇశార్యేలీయులు బయలు దేవతలను
అషాత్రోతు దేవతలను తీసివేసి యెహోవాను
మాతర్మే సేవించిరి.

5 అంతట సమూయేలు--ఇశార్యేలీయులందరిని
మిసాప్కు పిలువనంపుడి; నేను మీ పకష్మున
యెహోవాను పార్రథ్న చేతునని చెపప్గా 6

వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది
యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించి ఆ దినము
ఉపవాసముండి--యెహోవా దృషిట్కి మేము
పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. మిసాప్లో
సమూయేలు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము
తీరుచ్చువచెచ్ను. 7 ఇశార్యేలీయులు
మిసాప్లో కూడియునాన్రని ఫిలిషీత్యులు
వినినపుప్డు ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు
ఇశార్యేలుమీదికి వచిచ్రి. ఈ సంగతి
ఇశార్యేలీయులు విని ఫిలిషీత్యులకు భయపడి
8 -- మన దేవుడైన యెహోవాను ఫిలిషీత్యుల
చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచునటుల్గా
మాకొరకు ఆయనను పార్రథ్నచేయుట
మానవదద్ని సమూయేలునొదద్ మనవి చేసిరి 9

సమూయేలు పాలు విడువని ఒక గొరెర్పిలల్ను
తెచిచ్ యెహోవాకు సరావ్ంగ బలిగా
అరిప్ంచి, ఇశార్ యేలీయుల పకష్మున
యెహోవాను పార్రథ్నచేయగా యెహోవా
అతని పార్రథ్న అంగీకరించెను. 10 సమూయేలు
దహనబలి అరిప్ంచుచుండగా ఫిలిషీత్యులు
యుదధ్ము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులమీదికి
వచిచ్రి. అయితే యెహోవా ఆ దినమున
ఫిలిషీత్యులమీద మెండుగా ఉరుములు ఉరిమించి
వారిని తారుమారు చేయగా వారు
ఇశార్యేలీయులచేత ఓడిపోయిరి. 11

ఇశార్యేలీయులు మిసాప్లోనుండి బయలుదేరి
బేతాక్రు వరకు ఫిలిషీత్యులను తరిమి
హతముచేసిరి. 12 అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి
తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దాని

నిలిపి--యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము
చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు అను పేరు
పెటెట్ను. 13 ఈలాగున ఫిలిషీత్యులు
అణపబడినవారై ఇశార్యేలు సరిహదుద్లోకి
తిరిగి రాక ఆగిపోయిరి. సమూయేలు ఉండిన
దినములనిన్టను యెహోవా హసత్ము
ఫిలిషీత్యులకు విరోధముగా ఉండెను. 14

మరియు ఫిలిషీత్యులు
ఇశార్యేలీయులయొదద్నుండి పటుట్కొనిన
పటట్ణములు ఇశార్ యేలీయులకు తిరిగి
వచెచ్ను. ఎకోర్నునుండి గాతు వరకునన్
గార్మములను వాటి పొలములను
ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి
విడిపించిరి. మరియు ఇశార్యేలీయులకును
అమోరీయులకును సమాధానము కలిగెను. 15

సమూయేలు తాను బర్దికిన దినములనిన్యు
ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను.
16 ఏటేట అతడు బేతేలుకును గిలాగ్లుకును
మిసాప్కును తిరుగుచు ఆ సథ్లములయందు
ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చు
వచెచ్ను. 17 మరియు అతని యిలుల్
రామాలోనుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్
అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను,
మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము
కటెట్ను.

సమూయేలు వృదుధ్డైనపుప్డు తన
కుమారులను ఇశార్యేలీయులమీద
నాయ్యాధిపతులుగా నియమించెను. 2

అతని జేయ్షఠ్కుమారుని పేరు యోవేలు;
రెండవవాని పేరు అబీయా, 3 వీరు
బెయేరెష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా
ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని పర్వరత్నను
అనుసరింపక, ధనాపేకష్కులై లంచములు
పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 4

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరు కూడి రామాలో
సమూయేలునొదద్కు వచిచ్ 5 -- చితత్గించుము,
నీవు వృదుధ్డవు, నీ కుమారులు నీ
పర్వరత్నవంటి పర్వరత్నగలవారు కారు గనుక,
సకలజనుల మరాయ్దచొపుప్న మాకు ఒక రాజును
నియమింపుము, అతడు మాకు నాయ్యము
తీరుచ్నని అతనితో అనిరి. 6 -- మాకు
నాయ్యము తీరుచ్టకై రాజును నియమింపుమని
వారు అనిన మాట సమూయేలు దృషిట్కి
పర్తికూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు
యెహోవాను పార్రథ్నచేసెను. 7 అందుకు
యెహోవా సమూయేలుకు సెలవిచిచ్నదేమనగా--
జనులు నీతో చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము
జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదుగాని
తముమ్ను ఏలకుండ ననేన్ విసరిజ్ంచి
యునాన్రు. 8 వారు ననున్ విసరిజ్ంచి, యితర
దేవతలను పూజించి, నేను ఐగుపుత్లోనుండి
వారిని రపిప్ంచిననాటినుండి నేటివరకు తాము
చేయుచువచిచ్న కారయ్ములనిన్టి
పర్కారముగా వారు నీయెడలను
జరిగించుచునాన్రు; వారు చెపిప్నమాటలను
అంగీకరించుము. 9 అయితే వారిని ఏలబోవు రాజు
ఎటిట్వాడగునో నీవే సాకిష్వై వారికి
దృఢముగా తెలియజేయుము.

10 సమూయేలు తనను రాజు నడిగిన జనులకు
యెహోవా మాటలనిన్ వినిపించి 11 ఈలాగున
చెపెప్ను--మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు
ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు మీ కుమారులను
పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన
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గురర్ములను కాపాడుటకును వారిని ఉంచుకొనును,
కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 12

మరియు అతడు వారిని తన రాణువలో
సహసార్ధిపతులుగాను పంచదశాధిపతులుగాను
నియమించును; తన భూములను దునున్టకును వాటి
పంటను కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన
రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని
ఏరప్రచుకొనును. 13 మీ కుమారెత్లను
భకష్య్కారిణులుగాను బోనకతెత్లుగాను
రొటెట్లు కాలుచ్వారిని గాను
పెటుట్కొనును. 14 మీ పొలములలోను మీ
దార్కష్తోటలలోను ఒలీవతోటలలోను
శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొని తన
సేవకులకిచుచ్ను. 15 మీ ధానయ్ములోను
దార్కష్ పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన
పరివారజనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 16 మీ
దాసులను మీ పనికతెత్లను మీ పశువులలోను1
గారద్భములలోను శేర్షఠ్మైన వాటిని
పటుట్కొని తన పనికొరకు ఉంచుకొనును. 17 మీ
మందలో పదియవభాగము పటుట్కొనును,
మీమటుట్కు మీరు అతనికి దాసులవుదురు. 18 ఆ
దినమున మీరు కోరుకొనిన రాజునుబటిట్ మీరు
మొఱఱ్పెటిట్నను యెహోవా మీ మొరర్
వినక పోవును. 19 అయినను జనులు
సమూయేలుయొకక్ మాట చెవిని
బెటట్నొలల్క--ఆలాగున కాదు, 20 జనములు
చేయురీతిని మేమును చేయునటుల్మాకు
రాజుకావలెను, మా రాజు మాకు నాయ్యము
తీరుచ్ను, మా ముందరపోవుచు అతడే మా
యుదధ్ములను జరిగించుననిరి. 21 సమూయేలు
జనులయొకక్ మాటలనిన్టిని విని యెహోవా
సనిన్ ధిని వాటిని వివరించెను 22 గనుక
యెహోవా--నీవు వారి మాటలు విని వారికి ఒక
రాజును నియమించుమని సమూయేలుకు
సెలవియయ్గా సమూయేలు--మీరందరు మీ మీ
గార్మములకు పొండని ఇశార్యేలీయులకు
సెలవిచెచ్ను.

అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన
సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు
కుమారుడగు కీషు అను

బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు
భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్ మీనీయుడు. 2

అతనికి సౌలు అను నొక కుమారుడుండెను. అతడు
బహు సౌందరయ్ముగల యౌవనుడు,
ఇశార్యేలీయులలో అతనిపాటి సుందరు
డొకడును లేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని
పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్గలవాడు. 3 సౌలు
తండిర్యైన కీషుయొకక్ గారద్భములు
తపిప్పోగా కీషు తన కుమారుడైన సౌలును
పిలిచి--మన దాసులలో ఒకని తీసికొనిపోయి
గారద్భములను వెదకుమని చెపెప్ను. 4 అతడు
పోయి ఎఫార్యిము మనయ్ము తిరిగి
షాలిషాదేశమున సంచరింపగా అవి కనబడలేదు.
తరువాత వారు షయలీము దేశమును దాటి
సంచారము చేసిరి గాని అవి కనబడక యుండెను.
బెనాయ్మీనీయుల దేశము సంచరించి చూడగా
అవి దొరకలేదు. 5 అయితే వారు సూపు దేశమునకు
వచిచ్ నపుప్డు--మనము తిరిగి వెళుల్దము
రముమ్, గారద్భములకొరకు చింతింపక, నా
తండిర్ మనకొరకు విచారపడు నేమోయని సౌలు
తనయొదద్నునన్ పనివానితో అనగా 6 వాడు--ఈ
పటట్ణములో దైవజనుడు ఒకడునాన్డు, అతడు
బహు ఘనుడు, అతడు ఏ మాట చెపుప్నో ఆ మాట

నెరవేరును. మనము వెళల్వలసిన మారగ్మును
అతడు మనకు తెలియజేయునేమో
అతనియొదద్కు వెళుల్దము రండని చెపెప్ను.
7 అందుకు సౌలు--మనము వెళుల్పకష్మున ఆ
మనిషికి ఏమి తీసికొని పోవుదుము? మన
సామగిర్లోనుండు భోజనపదారథ్ములు
సరిపోయినవి; ఆ దైవజనునికి బహుమానము
తీసికొనిపోవుటకు మనకేమియు లేదు అని తన
పనివానితో చెపిప్--మనయొదద్ ఏమి
యునన్దని అడుగగా 8 వాడు సౌలుతో--
చితత్గించుము, నాయొదద్ పావు తులము వెండి
కలదు. మనకు మారగ్ము తెలియజెపిప్నందుకై
దానిని ఆ దైవజనునికితుత్ననెను. 9 ఇపుప్డు
పర్వకత్యను పేరు నొందువాడు పూరవ్ము
పర్దరశ్కుడనిపించుకొనెను. పూరవ్ము
ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్
విచారణచేయుటకై ఒకడు బయలుదేరినయెడల--
మనము పర్దరశ్కునియొదద్కు పోవుదము రండని
జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 10 సౌలు--నీ మాట
మంచిది, వెళుల్దము రమమ్నగా 11 వారు
దైవజనుడుండు ఊరికి పోయిరి. ఊరికి
ఎకిక్పోవుచుండగా నీళుల్ చేదుకొనుటకై
వచిచ్న కనయ్కలు తమకు కనబడినపుప్డు--ఇకక్డ
పర్దరశ్కుడునాన్డా అని అడిగిరి. 12 అందుకు
వారు--ఇదిగో అతడు మీ యెదుటనే యునాన్డు,
తవ్రగా పోయి కలిసికొనుడి; యీ దినముననే
అతడు ఈ ఊరికి వచెచ్ను. నేడు
ఉనన్తసథ్లమందు జనులకు బలి జరుగును గనుక 13

ఊరిలోకి మీరు పోయిన కష్ణమందే, అతడు
భోజనము చేయుటకు ఉనన్తమైన సథ్లమునకు
వెళల్కమునుపే మీరు అతని కనుగొందురు; అతడు
రాకమునుపు జనులు భోజనము చేయరు; అతడు బలిని
ఆశీరవ్దించిన తరువాత పిలువబడినవారు
భోజనము చేయుదురు, మీరు ఎకిక్పొండి; అతని
చూచుటకు ఇదే సమయమని చెపిప్రి. 14 వారు
ఊరిలోకి రాగా ఉనన్తమైన సథ్లమునకు
పోవుచునన్ సమూయేలు వారికి ఎదురుపడెను.

15 సౌలు అచచ్టికి రేపు వచుచ్నని
యెహోవా సమూయేలుకు తెలియజేసెను. 16

ఎటల్నగా--నా జనుల మొరర్ నాయొదద్కు
వచెచ్ను, నేను వారిని దృషిట్ంచి యునాన్ను;
కాగా ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి నా జనులను
విడిపించుటకై నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల
మీద వానిని అధికారినిగా అభిషేకించుటకుగాను
రేపు ఈ వేళకు నేను బెనాయ్మీను
దేశములోనుండి ఒక మనుషుయ్ని నీయొదద్కు
రపిప్ంచుదును. 17 సౌలు సమూయేలుకు
కనబడగానే యెహోవా--ఇతడే నేను నీతో
చెపిప్న మనిషి; ఇతడే నా జనులను ఏలునని
అతనితో సెలవిచెచ్ను. 18 సౌలు గవినియందు
సమూయేలును కలిసికొని--పర్దరశ్కుని యిలుల్
ఏది? దయచేసి నాతో చెపుప్మని అడుగగా 19

సమూయేలు సౌలును చూచి--నేనే పర్దరశ్కుడను,
ఉనన్తమైన సథ్లమునకు వెళుల్డి, నేడు మీరు
నాతో కూడ భోజనము చేయవలెను, రేపు నీ
మనసుస్లో నునన్దంతయు నీకు తెలియజేసి
నినున్ వెళల్నిచెచ్దను. 20 మూడు దినముల
కిర్ందట తపిప్పోయిన నీ
గారద్భములనుగూరిచ్ విచారపడకుము, అవి
దొరికినవి. ఇశార్యేలీయుల అభీషట్ము
ఎవరియందునన్ది? నీ యందును నీ తండిర్
యింటివారియందును గదా అనెను. 21 అందుకు
సౌలు -- నేను బెనాయ్మీనీయుడను కానా? నా
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గోతర్ము ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో
సవ్లప్మైనదికాదా? నా యింటి వారు
బెనాయ్మీను గోతర్పు ఇంటివారందరిలో
అలుప్లు కారా? నాతో ఈలాగున ఎందుకు
పలుకుచునాన్వు? అనెను. 22 అయితే సమూయేలు
సౌలును అతని పనివానిని భోజనపు సాలలోనికి
తోడుకొనిపోయి, పిలువబడిన దాదాపు ముపప్ది
మందిలో పర్ధానసథ్లమందు వారిని
కూరుచ్ండబెటిట్ 23 పచనకరత్ చూచి -- నేను నీ
దగగ్రనుంచుమని చెపిప్ నీ చేతికి ఇచిచ్న
భాగమును తీసికొని రమమ్నగా 24 పచనకరత్
జబబ్ను దాని మీద నునన్దానిని తీసికొనివచిచ్
సౌలు ఎదుట ఉంచగా సమూయేలు సౌలుతో
ఇటల్నెను--చూడుము, మనము కలిసికొను
కాలమునకై దాచియుంచబడిన దాని నీకు
పెటిట్యునాన్డు, జనులను పిలిచితినని నేను
పచనకరత్తో చెపిప్నపుప్డు ఇది
నీకొరకుంచవలసినదని చెపిప్తిని. ఆ దినమున
సౌలు సమూయేలుతో కూడ భోజనముచేసెను, 25

పటట్ణసుథ్లు ఉనన్తమైన సథ్లముమీదనుండి
దిగుచుండగా సమూయేలు సౌలుతో మిదెద్మీద
మాటలాడుచుండెను. 26 మరునాడు
తెలల్వారునపుప్డు సమూయేలు -- నేను నినున్
సాగనంపుటకై మిదెద్మీదికి రమమ్ని సౌలును
పిలువగా సౌలు లేచెను. తరువాత వారిదద్రు
బయలుదేరి 27 ఊరి చివరకు వచుచ్ చుండగా
సమూయేలు సౌలును చూచి -- మనకంటె ముందుగా
వెళుల్మని యీ పనివానితో చెపుప్ము; దేవుడు
సెలవిచిచ్నది నేను నీకు తెలియజెపుప్వరకు
నీవు ఇకక్డ నిలిచి యుండుమనగా సౌలు పనివానికి
ఆలాగుననే సెలవిచెచ్ను.

అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్
పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలము
పోసి అతని ముదుద్పెటుట్కొని--

యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన
సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా
నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 -- ఈ దినమున నీవు నా
యొదద్నుండి పోయిన తరువాత బెనాయ్మీను
సరిహదుద్లో సెలస్హులోనుండు రాహేలు
సమాధిదగగ్ర ఇదద్రు మనుషుయ్లు నీకు
కనబడుదురు. వారు-- నీవు వెదకబోయిన
గారద్భములు దొరికినవి, నీ తండిర్ తన
గారద్భములకొరకు చింతింపక నా కుమారుని
కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు
విచారపడుచునాన్డని చెపుప్దురు. 3 తరువాత
నీవు అకక్డనుండి వెళిల్ తాబోరు
మైదానమునకు రాగానే అకక్డ బేతేలుకు
దేవునియొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు
నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు మేకపిలల్లను,
ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు
దార్కాష్రసపు తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. 4

వారు నినున్ కుశలపర్శన్లడిగి నీకు రెండు
రొటెట్లు ఇతుత్రు. అవి వారిచేత నీవు తీసి
కొనవలెను. 5 ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల
దండు కాపువారుడుల్ండు దేవుని కొండకు
చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగెగ్రకు నీవు రాగానే,
సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా
వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లము
నుండి దిగి వచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు
కనబడును, వారు పర్కటనచేయుచు వతుత్రు; 6

యెహోవా ఆతమ్ నీమీదికి బలముగా
దిగివచుచ్ను; నీవు వారితో కలిసి పర్కటన

చేయుచుండగా నీకు కొర్తత్ మనసుస్వచుచ్ను.
7 దేవుడు నీకు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచనలు
నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు మంచిదని
తోచినదాని చేయుము. 8 నాకంటె ముందు నీవు
గిలాగ్లుకు వెళల్గా, దహనబలులను బలులను
సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకై నేను
నీయొదద్కు దిగి వతుత్ను; నేను నీయొదద్కు
వచిచ్ నీవు చేయవలసినదాని నీకు
తెలియజేయువరకు ఏడు దినములపాటు నీవు
అచచ్ట నిలువవలెను. 9 అతడు
సమూయేలునొదద్నుండి వెళిల్పోవుటకై
తిరుగగా దేవుడు అతనికి కొర్తత్ మనసుస్
అనుగర్హించెను. ఆ దినముననే ఆ సూచనలు
కనబడెను.

10 వారు ఆ కొండదగెగ్రకు వచిచ్నపుప్డు
పర్వకత్ల సమూహము అతనికి ఎదురుపడగా దేవుని
ఆతమ్ బలముగా అతనిమీదికి వచెచ్ను. అతడు
వారి మధయ్ను ఉండి పర్కటన చేయుచుండెను.
11 పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు
పర్వకత్లతో కూడనుండి పర్కటించుట చూచి--
కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును
పర్వకత్యాయెనా? అని ఒకనితో ఒకడు
చెపుప్కొనగా 12 ఆ సథ్లమందుండు ఒకడు-- వారి
తండిర్ యెవడని యడిగెను. అందుకు సౌలును
పర్వకత్యాయెనా? అను సామెత పుటెట్ను.
13 అంతట అతడు పర్కటించుట చాలించి ఉనన్త
సథ్లమునకు వచెచ్ను.

14 సౌలుయొకక్ పినతండిర్ అతనిని అతని
పనివానిని చూచి-- మీరిదద్రు ఎకక్డికి పోతిరని
అడుగగా అతడు-- గారద్భములను వెదకబోతివిు;
అవి కనబడక పోగా సమూయేలునొదద్కు
పోతిమని చెపిప్నపుప్డు 15 సౌలు
పినతండిర్-- సమూయేలు నీతో చెపిప్న సంగతి
నాతో చెపుప్మని అతనితో అనగా 16 సౌలు--
గారద్భములు దొరికినవని అతడు చెపెప్నని తన
పినతండిర్తో అనెను గాని రాజయ్మునుగూరిచ్
సమూయేలు చెపిప్న మాటను తెలుపలేదు.

17 తరువాత సమూయేలు మిసాప్కు యెహోవా
యొదద్కు జనులను పిలువనంపించి
ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను 18 --
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగున
సెలవిచుచ్చునాన్డు-- నేను
ఇశార్యేలీయులైన మిముమ్ను
ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచి
ఐగుపీత్యుల వశములోనుండియు, మిముమ్ను
బాధపెటిట్న జనములనిన్టి వశములోనుండియు
విడిపించితిని. 19 అయినను మీ
దురద్శలనిన్టిని ఉపదర్వము లనిన్టిని
పోగొటిట్ మిముమ్ను రకిష్ంచిన మీ దేవుని
మీరు ఇపుప్డు విసరిజ్ంచి-- మామీద ఒకని
రాజుగా నియమింపుమని ఆయనను
అడిగియునాన్రు. కాబటిట్ యిపుప్డు మీ
గోతర్ముల చొపుప్నను మీ కుటుంబముల
చొపుప్నను మీరు యెహోవా సనిన్ధిని హాజరు
కావలెను. 20 ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములనిన్టిని సమూయేలు సమకూరచ్గా
బెనాయ్మీను గోతర్ము ఏరప్డెను. 21

బెనాయ్మీను గోతర్మును వారి
యింటికూటముల పర్కారము అతడు సమకూరచ్గా
మథీర్ యింటికూటము ఏరప్డెను. తరువాత కీషు
కుమారుడైన సౌలు ఏరప్డెను. అయితే జనులు
అతని వెదకినపుప్డు అతడు కనబడలేదు. 22 కావున
వారు-- ఇకక్డికి ఇంకొక మనుషుయ్డు రావలసి
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యునన్దా అని యెహోవాయొదద్
విచారణచేయగా యెహోవా -- అతడు సామానులో
దాగియునాన్డని సెలవిచెచ్ను. 23 వారు
పరుగెతిత్పోయి అకక్డనుండి అతని
తోడుకొనివచిచ్రి; అతడు జనసమూహములో
నిలిచినపుప్డు భుజములు మొదలుకొని పైకి
ఇతరులకంటె ఎతుత్గలవాడుగా కనబడెను. 24

అపుప్డు సమూయేలు -- జనులందరిలో యెహోవా
ఏరప్రచినవానిని మీరు చూచి తిరా? జనులందరిలో
అతనివంటివాడొకడును లేడని చెపప్గా,
జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు-- రాజు
చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలువేసిరి.

25 తరువాత సమూయేలు
రాజయ్పాలనపదధ్తిని జనులకు వినిపించి, ఒక
గర్ంథమందు వార్సి యెహోవా సనిన్ధిని దాని
నుంచెను. అంతట సమూయేలు జనులందరిని వారి
వారి ఇండల్కు పంపివేసెను. 26 సౌలును
గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళిల్పోయెను.
దేవునిచేత హృదయ పేర్రేపణ నొందిన శూరులు
అతని వెంట వెళిల్రి. 27 దురామ్రుగ్లైన
కొందరు-- ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు
రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని
నిరల్కష్య్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని
రాకుండగా అతడు చెవిటివాడైనటుట్
ఊరకుండెను.

అమోమ్నీయుడైన నాహాషు
బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా
దిగినపుప్డు యాబేషువారందరు--

మేము నీకు సేవచేయుదుము, మాతో
నిబంధనచేయుమని నాహాషుతో అనిరి 2

ఇశార్యేలీయులందరి మీదికి నింద
తెచుచ్నటుల్ మీయందరి కుడికనున్లను
ఊడదీయుదునని మీతో నేను నిబంధన చేసెదనని
అమోమ్నీయుడైన నాహాషు 3 యాబేషువారి
పెదద్లతో చెపప్గా వారు-- మేము
ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లనిన్టికి దూతలను
పంపుటకై యేడు దినముల గడువు మాకిముమ్;
మముమ్ను రకిష్ంచుటకు ఎవరును లేకపోయిన
యెడల మముమ్ను మేము
నీకపప్గించుకొనెదమనిరి. 4 దూతలు సౌలు
గిబియాకు వచిచ్ జనులకు ఆ వరత్ మానము
తెలియజెపప్గా జనులందరు బిగగ్రగా ఏడిచ్రి.
5 సౌలు పొలమునుండి పశువులను తోలుకొని
వచుచ్చు-- జనులు ఏడుచ్టకు హేతువేమని
అడుగగా వారు యాబేషువారు తెచిచ్న
వరత్మానము అతనికి తెలియజేసిరి. 6 సౌలు ఆ
వరత్మానము వినగానే దేవుని ఆతమ్
అతనిమీదికి బలముగా వచెచ్ను. అతడు
అతాయ్గర్హుడై 7 ఒక కాడి ఎడల్ను తీసి
తునకలుగా చేసి ఇశార్యేలీయుల దేశములోని
నలుదికుక్లకు దూతలచేత వాటిని పంపి--
సౌలుతోను సమూయేలుతోను
చేరకుండువాడెవడో వాని యెడల్ను నేను ఈ
పర్కారముగా చేయుదునని వరత్మానము
చేసెను. అందువలన యెహోవా భయము
జనులమీదికి వచెచ్ను గనుక యొకడైనను
నిలువకుండ వారందరు వచిచ్రి. 8 అతడు
బెజెకులో వారిని లెకక్ పెటట్గా
ఇశార్యేలువారు మూడు లకష్లమందియు
యూదావారు ముపప్దివేలమందియు అయిరి. 9

అపుప్డు-- రేపు మధాయ్హన్ములోగా మీకు
రకష్ణ కలుగునని యాబేషిగ్లాదు వారితో
చెపుప్డని వచిచ్న దూతలతో ఆజఞ్నిచిచ్

వారిని పంపివేసెను. దూతలు పోయి
యాబేషువారికి ఆ వరత్మానము తెలుపగా వారు
సంతోషపడిరి. 10 కాబటిట్ యాబేషువారు
నాహాషుయొకక్ దూతలతో ఇటల్నిరి-- రేపు
మేము బయలుదేరి మముమ్
అపప్గించుకొందుము, అపుప్డు మీ దృషిట్కి ఏది
అనుకూలమో అది మాకు చేయవచుచ్ను. 11

మరునాడు సౌలు జనులను మూడు సమూహములుగా
చేసిన తరువాత వారు తెలల్వారు సమయమున
దండుమధయ్ను జొచిచ్ మధాయ్హన్ములోగా
అమోమ్నీయులను హతముచేయగా వారిలో
మిగిలినవారు ఇదద్రేసి కూడి పోజాలకుండ
చెదరిపోయిరి. 12 జనులు-- సౌలు మనలను ఏలునా
అని అడిగినవారేరి? మేము వారిని చంపునటుల్ ఆ
మనుషుయ్లను తెపిప్ంచుడని సమూయేలుతో
అనగా 13 సౌలు-- నేడు యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకు రకష్ణ కలుగజేసెను గనుక ఈ
దినమున ఏ మనుషుయ్ని మీరు చంపవదద్నెను.

14 -- మనము గిలాగ్లునకు వెళిల్
రాజయ్పరిపాలన పదధ్తిని మరల
సాథ్పించుకొందము రండని చెపిప్ సమూయేలు
జనులను పిలువగా 15 జనులందరు గిలాగ్లుకు వచిచ్
గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని
సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా
సనిన్ధిని సౌలుకు పటాట్భిషేకము చేసిరి.
సౌలును ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా
సంతోషించిరి.

అపుప్డు సమూయేలు
ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను--
ఆలకించుడి; మీరు నాతో చెపిప్నమాట

నంగీకరించి మీమీద ఒకని రాజుగా నియమించి
యునాన్ను. 2 రాజు మీ కారయ్ములను
జరిగించును. నేను తల నెరిసిన ముసలివాడను, నా
కుమారులు, మీ మధయ్నునాన్రు;
బాలయ్మునాటినుండి నేటివరకు నేను మీ
కారయ్ములను జరిగించుచు వచిచ్తిని. 3 ఇదిగో
నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన నేదైన
తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన
పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము
చేసితినా? ఎవనికైన బాధపెటిట్తినా?
నాయ్యము నాకు అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన
లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల
యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన అభిషేకము
చేయించిన వాని యెదుటను వాడు నామీద
సాకష్య్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను మీ
యెదుట దాని మరల నితుత్ననెను. 4 --నీవు మాకు
ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ
మనుషుయ్నియొదద్గాని నీవు దేనినైనను
తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 5 అతడు--
అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని
యెహోవాయును ఆయన అభిషేకము
చేయించినవాడును ఈ దినమున మీమీద సాకుష్లై
యునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు--సాకుష్లే అని
వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 6 మరియు
సమూయేలు జనులతో ఇటల్నెను--మోషేను
అహరోనును నిరణ్యించి మీ పితరులను
ఐగుపుత్దేశములనుండి రపిప్ంచినవాడు
యెహోవాయే గదా 7 కాబటిట్ యెహోవా
మీకును మీ పితరులకును చేసిన
నీతికారయ్ములనుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని
నేను మీతో వాదించునటుల్ మీరు ఇకక్డ
నిలిచియుండుడి 8 యాకోబు ఐగుపుత్కు వచిచ్న
పిమమ్ట మీ పితరులు యెహోవాకు
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మొరర్పెటట్గా ఆయన మోషే అహరోనులను
పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి
తోడుకొని వచిచ్ యీ సథ్లమందు నివసింప
జేసిరి. 9 అయితే వారు తమ దేవుడైన
యెహోవాను మరచినపుప్డు ఆయన వారిని
హాసోరుయొకక్ సేనాధిపతియైన
సీసెరాచేతికిని ఫిలిషీత్యులచేతికిని
మోయాబు రాజుచేతికిని అమిమ్వేయగా వారు
ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసిరి. 10

అంతట వారు -- మేము యెహోవాను విసరిజ్ంచి
బయలు దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను
పూజించినందున పాపము చేసితివిు; మా శతుర్వుల
చేతిలోనుండి నీవు మముమ్ను విడిపించినయెడల
మేము నినున్ సేవించెదమని యెహోవాకు
మొరర్పెటట్గా 11 యెహోవా
యెరుబబ్యలును బెదానును యెఫాత్ను
సమూయేలును పంపి, నలుదిశల మీ శతుర్వుల
చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించినందున మీరు
నిరభ్యముగా కాపురము చేయుచునాన్రు. 12

అయితే అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు
మీమీదికి వచుచ్ట మీరు చూడగానే, మీ దేవుడైన
యెహోవా మీకు రాజైయునన్ను--ఆయన కాదు, ఒక
రాజు మముమ్ను ఏలవలెనని మీరు నాతో
చెపిప్తిరి. 13 కాబటిట్ మీరు కోరి
యేరప్రచుకొనిన రాజు ఇతడే. యెహోవా
ఇతనిని మీమీద రాజుగా నిరణ్యించి
యునాన్డు. 14 మీరు యెహోవాయందు
భయభకుత్లు కలిగి ఆయన మాటను విని ఆయనను
సేవించి ఆయన ఆజఞ్ను భంగముచేయక మీరును
మిముమ్ను ఏలు రాజును మీ దేవుడైన
యెహోవాను అనుసరించినయెడల మీకు కేష్మము
కలుగును. 15 అయితే యెహోవా మాట వినక ఆయన
ఆజఞ్ను భంగము చేసినయెడల యెహోవా
హసత్ము మీ పితరులకు విరోధముగా నుండినటుల్
మీకును విరోధముగా నుండును. 16 మీరు నిలిచి
చూచుచుండగా యెహోవా జరిగించు ఈ గొపప్
కారయ్మును కనిపెటుట్డి. 17 గోధుమ
కోతకాలము ఇదే గదా? మీరు రాజును
నిరణ్యింపుమని అడిగినందుచేత యెహోవా
దృషిట్కి మీరు చేసిన కీడు గొపప్దని మీరు
గర్హించి తెలిసికొనుటకై యెహోవా
ఉరుములను వరష్మును పంపునటుల్గా నేను
ఆయనను వేడుకొనుచునాన్ను. 18 సమూయేలు
యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ
దినమున ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు
యెహోవాకును సమూయేలుకును బహుగా భయపడి
19 సమూయేలుతో ఇటల్నిరి--రాజును
నియమించుమని మేము అడుగుటచేత మా
పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు.
కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ దాసులమైన
మాకొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను
పార్రిథ్ంచుము. 20 అంతట సమూయేలు జనులతో
ఇటల్నెను--భయపడకుడి, మీరు ఈ కీడు చేసిన
మాట నిజమే, అయినను యెహోవాను
విసరిజ్ంపకుండ ఆయనను అనుసరించుచు
పూరణ్హృదయముతో ఆయనను సేవించుడి. 21

ఆయనను విసరిజ్ంపకుడి, ఆయనను
విసరిజ్ంపువారు పర్యోజనముమాలినవై
రకిష్ంపలేని మాయాసవ్రూపములను
అనుసరించుదురు. నిజముగా అవి మాయయే. 22

యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా
చేసికొనుటకు ఇషట్ము గలిగి యునాన్డు; తన
ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన

విడనాడడు. 23 నామటుట్కు నేను మరి యెకుక్వ
ఆసకిత్తో మీ నిమితత్ము పార్రథ్న
చేసెదను. ఆయన శేర్షట్మైన చకక్ని
మారగ్మును మీకు బోధింతును, లేనియెడల నేను
యోహోవా దృషిట్కి పాపినవుదును. 24 ఆయన
మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో
అది మీరు తలంచుకొని, మీరు యెహోవాయందు
భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై
పూరణ్హృదయముతో ఆయనను సేవించుట
ఆవశయ్కము. 25 మీరు కీడుచేయువారైతే
తపప్కుండ మీరును మీ రాజును నాశనమగుదురు.

సౌలు (ముపప్ది) ఏండల్వాడై
యేలనారంభించెను. అతడు రెండు
సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులను

ఏలిన తరువాత 2 ఇశార్యేలీయులలో మూడు
వేలమందిని ఏరప్రచుకొనెను. వీరిలో రెండు
వేలమంది మికమ్షులోను బేతేలు కొండలోను
సౌలునొదద్నుండిరి; వెయియ్మంది
బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో యోనాతాను
నొదద్నుండిరి; మిగిలినవారిని అతడు వారి వారి
డేరాలకు పంపివేసెను. 3 యోనాతాను
గెబాలోనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండును
హతముచేయగా ఆ సంగతి ఫిలిషీత్యులకు
వినబడెను; మరియు దేశమంతట హెబీర్యులు
వినవలెనని సౌలు బాకా ఊదించెను. 4 సౌలు
ఫిలిషీత్యుల దండును హతముచేసినందున
ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులకు హేయులైరని
ఇశార్యేలీయులకు వినబడగా జనులు గిలాగ్లులో
సౌలునొదద్కు కూడివచిచ్రి.

5 ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో
యుదధ్ము చేయుటకై ముపప్దివేల రథములను
ఆరువేల గురర్పు రౌతులను సముదర్పుదరినుండు
ఇసుక రేణువులంత విసాత్రమైన జనసమూహమును
సమకూరుచ్కొని వచిచ్రి. వీరు బయలుదేరి
బేతావెను తూరుప్దికుక్న మికమ్షులో దిగిరి.
6 ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము
ఇరుకులోనునన్టుట్ తెలిసికొని గుహలలోను
పొదలలోను మెటట్లలోను
ఉనన్తసథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 7

కొందరు హెబీర్యులు యొరాద్ను నది దాటి
గాదుదేశ మునకును గిలాదుకును వెళిల్పోయిరి
గాని సౌలు ఇంకను గిలాగ్లులోనే ఉండెను;
జనులందరు భయపడుచు అతని వెంబడించిరి.

8 సమూయేలు చెపిప్నటుట్ అతడు ఏడు
దినములు ఆగి, సమూయేలు గిలాగ్లుకు
రాకపోవుటయు, జనులు తనయొదద్నుండి
చెదరిపోవుటయు చూచి 9 -- దహనబలులను
సమాధానబలులను నాయొదద్కు తీసికొని
రమమ్ని చెపిప్ దహనబలి అరిప్ంచెను. 10

అతడు దహనబలి అరిప్ంచి చాలించిన వెంటనే
సమూయేలు వచెచ్ను. సౌలు అతని కలిసికొని
అతనికి వందనము చేయుటకై బయలుదేరగా 11

సమూయేలు అతని చూచి -- నీవు చేసినపని యేమని
యడిగెను. అందుకు సౌలు--జనులు
నాయొదద్నుండి చెదరిపోవుటయు,
నిరణ్యకాలమున నీవు రాకపోవుటయు,
ఫిలిషీత్యులు మికమ్షులో కూడియుండుటయు
నేను చూచి 12 --ఇంకను యెహోవాను
శాంతిపరచకమునుపే ఫిలిషీత్యులు గిలాగ్లుకు
వచిచ్ నామీద పడుదురనుకొని నా అంతట నేను
సాహసించి దహనబలి అరిప్ంచితిననెను. 13

అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను--నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను గైకొనక నీవు
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అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును
ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము
సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచి యుండెను;
అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 14 యెహోవా
తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్గల యొకని
కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని
నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన
జనులమీద అతనిని అధిపతినిగా నియమించును.

15 సమూయేలు లేచి గిలాగ్లును విడిచి
బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు వచెచ్ను; సౌలు
తనయొదద్నునన్ జనులను లెకక్పెటట్గా
వారు దాదాపు ఆరు నూరల్మంది యుండిరి. 16

సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును
తమదగెగ్ర నునన్వారితోకూడ
బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో ఉండిరి;
ఫిలిషీత్యులు మికమ్షులో దిగియుండిరి. 17

మరియు ఫిలిషీత్యుల పాలెములోనుండి
దోపుడుగాండుల్ మూడుగుంపులుగా బయలుదేరి ఒక
గుంపు షూయాలు దేశమున, ఒఫార్కు
పోవుమారగ్మున సంచరించెను. 18 రెండవ గుంపు
బేత్ హోరోనుకు పోవుమారగ్మున
సంచరించెను. మూడవ గుంపు అరణయ్
సమీపమందుండు జెబోయిములోయ సరిహదుద్
మారగ్మున సంచరించెను.

19 హెబీర్యులు కతుత్లను ఈటెలను
చేయించుకొందురేమో అని ఫిలిషీత్యులు
ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట
కమమ్రవాండుల్ లేకుండ చేసియుండిరి. 20

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరు తమ నకుక్లను
పారలను గొడడ్ంళల్ను పోటకతుత్లను పదును
చేయించుటకై ఫిలిషీత్యులదగెగ్రకు పోవలసి
వచెచ్ను. 21 అయితే నకుక్లకును పారలకును
మూడు ముండుల్గల కొంకులకును గొడడ్ంళల్కును
మునుకోల కరర్లు సరిచేయుటకును ఆకు
రాళుల్మాతర్ము వారియొదద్ నుండెను. 22

కాబటిట్ యుదధ్దినమందు సౌలునొదద్ను
యోనాతానునొదద్ను ఉనన్ జనులలోఒకని
చేతిలోనైనను కతిత్యే గాని యీటెయేగాని
లేకపోయెను, సౌలుకును అతని కుమారుడైన
యోనాతానుకును మాతర్ము అవి యుండెను. 23

ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు కొందరు
మికమ్షు కనుమకు వచిచ్రి.

ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన
యోనాతాను తన తండిర్తో ఏమియు
చెపప్క తన ఆయుధములను

మోయుపడుచువాని పిలిచి-- అవతలనునన్
ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని హతముచేయ
పోదము రమమ్నెను. 2 సౌలు గిబియా అవతల
మిగోర్నులో దానిమమ్చెటుట్ కిర్ంద
దిగియుండెను, అతని యొదద్నునన్ జనులు
దాదాపు ఆరు నూరల్మంది. 3 షిలోహులో
యెహోవాకు యాజకుడగు ఏలీయొకక్
కుమారుడైన ఫీనెహాసుకు పుటిట్న
ఈకాబోదుయొకక్ సహోదరుడైన అహీటూబుకు
జననమైన అహీయా ఏఫోదు ధరించుకొని అకక్డ
ఉండెను. యోనాతాను వెళిల్న సంగతి జనులకు
తెలియక యుండెను. 4 యోనాతాను
ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారునన్ సథ్లమునకు
పోజూచిన దారియగు కనుమల నడుమ ఇవతల ఒక సూది
గటుట్ను అవతల ఒక సూదిగటుట్ను ఉండెను,
వాటిలో ఒకదాని పేరు బొసేస్సు రెండవదాని
పేరు సెనే. 5 ఒకదాని కొముమ్ మికమ్షు ఎదుట
ఉతత్రపువైపునను, రెండవదాని కొముమ్

గిబియాయెదుట దకిష్ణపువైపునను ఉండెను. 6

యోనాతాను--ఈ సునన్తిలేని వారి దండు
కాపరులమీదికి పోదము రముమ్, యెహోవా మన
కారయ్మును సాగింపునేమో, అనేకులచేతనైనను
కొదిద్మందిచేతనైనను రకిష్ంచుటకు
యెహోవాకు అడడ్మా అని తన ఆయుధ ములు
మోయువానితో చెపప్గా 7 అతడు--నీ
మనసుస్లో ఉనన్దంతయు చేయుము, పోదము
రముమ్. నీ యిషాట్నుసారముగా నేను నీకు
తోడుగా నునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 8

అపుప్డు యోనాతాను--మనము వారి దగెగ్రకు
పోయి మనలను వారికి అగుపరుచుకొందము. 9 వారు
మనలను చూచి-- మేము మీయొదద్కు వచుచ్ దనుక
అకక్డ నిలువుడని చెపిప్నపకష్మున
వారియొదద్కు పోక మనమునన్చోట
నిలుచుదము. 10 -- మాయొదద్కు రండని వారు
చెపిప్న పకష్మందు యెహోవా వారిని
మనచేతికి అపప్గించెనని దానిచేత గురిత్ంచి
మనము పోదమని చెపప్గా 11 వీరిదద్రు
తముమ్నుతాము ఫిలిషీత్యుల దండుకాపరులకు
అగుపరుచుకొనిరి. అపుప్డే ఫిలిషీత్యులు--
చూడుడి, తాము దాగియుండిన గుహలలోనుండి
హెబీర్యులు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్రని
చెపుప్కొనుచు 12 యోనాతానును అతని
ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి--మేము మీకు
ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు
యోనాతాను-- నా వెనుక రముమ్, యెహోవా
ఇశార్యేలీ యుల చేతికి వారినపప్గించెనని
తన ఆయుధములు మోయు వానితో చెపిప్ 13

అతడును అతని వెనుక అతని ఆయుధములు
మోయువాడును తమ చేతులతోను కాళల్తోను
పార్కి యెకిక్రి. ఫిలిషీత్యులు యోనాతాను
దెబబ్కు పడగా అతని వెనుక వచుచ్ అతని
ఆయుధములు మోయువాడు వారిని చంపెను. 14

యోనాతానును అతని ఆయుధములు మోయువాడును
చేసిన ఆ మొదటి వధయందు దాదాపుగా
ఇరువదిమంది పడిరి; ఒక దినమున ఒక కాడి
యెడుల్ దునున్ అర యెకరము నేల పొడుగున
అది జరి గెను. 15 దండులోను పొలములోను
జనులందరిలోను మహా భయకంపము కలిగెను. దండు
కావలివారును దోపుడు గాండుల్ను భీతినొందిరి;
నేల యదిరెను. వారు ఈ భయము దైవికమని
భావించిరి. 16 బెనాయ్మీనీయుల
గిబియాలోనునన్ దండువారు చెదిరిపోయి
బొతిత్గా ఓడిపోవుట సౌలు వేగులవారికి
కనబడగా 17 సౌలు--మీరు లెకక్పెటిట్
మనయొదద్ లేనివారెవరో చూడుడని
తనయొదద్నునన్ జనులతో చెపెప్ను. వారు
లెకక్ చూచి యోనాతానును అతని ఆయుధములు
మోయువాడును లేరని తెలిసికొనిరి.

18 దేవుని మందసము అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులయొదద్ ఉండగా--దేవుని
మందసమును ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని సౌలు
అహీయాకు సెలవిచెచ్ను. 19 సౌలు యాజకునితో
మాటలాడుచుండగా ఫిలిషీత్యుల దండులో
ధవ్ని మరి యెకుక్వగా వినబడెను; కాబటిట్
సౌలు యాజకుని చూచి--నీ చెయియ్ వెనుకకు
తీయుమని చెపిప్ 20 తానును తనయొదద్నునన్
జనులందరును కూడుకొని యుదధ్మునకు
చొరబడిరి. వారు రాగా ఫిలిషీత్యులు కలవరపడి
ఒకరినొకరు హతముచేసికొనుచుండిరి. 21 మరియు
అంతకుమునుపు ఫిలిషీత్యుల వశముననునన్వారై
చుటుట్నునన్ పార్ంతములలోనుండి
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వారితోకూడ దండుకు వచిచ్న హెబీర్యులు
సౌలు నొదద్ను యోనాతానునొదద్ను ఉనన్
ఇశార్యేలీయులతో కలిసికొనవలెనని
ఫిలిషీత్యులను విడిచిరి. 22 అదియు గాక
ఎఫార్యిము మనయ్ములో దాగియునన్
ఇశార్యేలీయులును ఫిలిషీత్యులు
పారిపోయిరని విని యుదధ్మందు వారిని
తరుముటలో కూడిరి. 23 ఆ దినమున యెహోవా
ఇశార్యేలీయులను ఈలాగున రకిష్ంచెను.
యుదధ్ము బేతావెను అవతలకు సాగగా ఆ దినమున
ఇశార్యేలీయులు చాలా బడలికనొందిరి. 24 --
నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనకమునుపు,
సాయంతర్ము కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు
శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము
చేయించెను, అందువలన జనులు ఏమియు
తినకుండిరి. 25 జనులందరు ఒక అడవిలోకి రాగా
అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 26 జనులు ఆ
అడవిని జొచచ్గా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను
గాని జనులు తాము చేసిన పర్మాణమునకు భయపడి
ఒకడును చెయియ్ నోట పెటట్లేదు. 27

అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత
చేయించిన పర్మాణము వినలేదు. గనుక తన
చేతికరర్ చాపి దాని కొనను తేనెపటుట్లో
ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా
అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 28 జనులలో
ఒకడు--నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము
చేయించి--ఈ దినమున ఆహారము
పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా
ఆజాఞ్పించి యునాన్డు; అందుచేతనే జనులు
బహు బడలి యునాన్రని చెపెప్ను. 29 అందుకు
యోనాతాను అందుచేత నా తండిర్ జనులను
కషట్పెటిట్నవాడాయెను; నేను ఈ తేనె
కొంచెము పుచుచ్కొనన్ మాతర్మున నా
కనున్లు ఎంత పర్కాశించుచునన్వో చూడుడి 30

జనులు తాము చికిక్ంచుకొనిన తమ శతుర్వుల
దోపుళల్వలన బాగుగా భోజనము చేసినయెడల
వారు ఫిలిషీత్యులను మరి అధికముగా
హతముచేసి యుందురనెను. 31 ఆ దినమున జనులు
ఫిలిషీత్యులను మికమ్షునుండి
అయాయ్లోనువరకు హతముచేయగా జనులు బహు
బడలికనొందిరి. 32 జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి,
గొరెర్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని
నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే
భకిష్ంచినందున 33 --జనులు రకత్ముతోనే తిని
యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయుచునాన్రని
కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు--మీరు
విశావ్సఘాతకులైతిరి; పెదద్ రాయి యొకటి
నేడు నా దగెగ్రకు దొరిల్ంచి తెండని చెపిప్
34 మీరు అకక్డకక్డికి జనుల మధయ్కు పోయి,
అందరు తమ యెదుద్లను తమ గొరెర్లను
నాయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ యికక్డ వధించి
భకిష్ంపవలెను; రకత్ముతో మాంసము తిని
యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయకుడని
వారితో చెపుప్డని కొందరిని పంపెను.
కాబటిట్ జనులందరు ఆ రాతిర్ తమ తమ
యెదుద్లను తీసికొని వచిచ్ అకక్డ వధిం చిరి.
35 మరియు సౌలు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును
కటిట్ంచెను. యెహోవాకు అతడు కటిట్ంచిన
మొదటి బలిపీఠము అదే.

36 అంతట -- మనము రాతిర్యందు
ఫిలిషీత్యులను తరిమి తెలల్వారువరకు వారిని
కలతపెటిట్, శేషించువా డొకడును లేకుండ
చేతము రండి అని సౌలు ఆజఞ్ ఇయయ్గా

జనులు--నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది
చేయుమనిరి. అంతట సౌలు--యాజకుడు ఇకక్డనే
యునాన్డు, దేవునియొదద్ విచారణ చేయుదము
రండని చెపిప్ 37 సౌలు--ఫిలిషీత్యుల వెనుక
నేను దిగిపోయిన పకష్మున నీవు
ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారి నపప్గింతువా
అని దేవునియొదద్ విచారణచేయగా, ఆ దినమున
ఆయన అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్క
యుండెను. 38 అందువలన సౌలు--జనులలో
పెదద్లు నా యొదద్కు వచిచ్ నేడు ఎవరివలన
ఈ పాపము కలిగెనో అది విచారింపవలెను. 39 నా
కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు
తపప్క మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను
రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను
పర్మాణము చేయుచునాన్ననెను. అయితే
జనులందరిలో అతనికి
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును
లేకపోయెను. 40 -- మీరు ఒకతటుట్నను నేనును
నా కుమారుడగు యోనాతానును ఒకతటుట్నను
ఉండవలెనని అతడు జనులందరితో చెపప్గా
జనులు--నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది చేయుమని
సౌలుతో చెపిప్రి. 41 అపుప్డు సౌలు--
ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా,
దోషిని కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు
పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని
జనులు తపిప్ంచుకొనిరి. 42 --నాకును నా
కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్
వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ ఇయయ్గా యోనాతాను
పేరట చీటి పడెను. 43 --నీవు చేసినదేదో నాతో
చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా
యోనాతానునా చేతికరర్ కొనతో కొంచెము
తేనె పుచుచ్కొనన్మాట వాసత్వమే;
కొంచెము తేనెకై నేను మరణమొందవలసి
వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 44 అందుకు సౌలు--
యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు,
నేను ఒపుప్కొనని పకష్మున దేవుడు నాకు
గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 45

అయితే జనులు సౌలును చూచి--
ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రకష్ణ
కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా?
అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత
ఈ దినమున యోనాతాను మనలను
జయమునొందించెను; యెహోవా జీవముతోడు
అతని తలవెండుర్కలలో ఒకటియు నేల రాలదని
చెపిప్ యోనాతాను మరణముకాకుండ జనులు అతని
రకిష్ంచిరి. 46 అపుప్డు సౌలు ఫిలిషీత్యులను
తరుముట మాని వెళిల్పోగా ఫిలిషీత్యులు తమ
సథ్లమునకు వెళిల్రి.

47 ఈలాగున సౌలు ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు
అధికారము నొందినవాడై నఖముఖాల వారి
శతుర్వులైన మాయాబీయులతోను
అమోమ్నీయులతోను ఎదోమీయులతోను
సోబాదేశపు రాజులతోను ఫిలిషీత్యులతోను
యుదధ్ముచేసెను. ఎవరిమీదికి అతడు పోయెనో
వారినందరిని ఓడించెను. 48 మరియు అతడు
దండునుకూరిచ్ అమాలేకీయులను హతముచేసి
ఇశార్యేలీయులను కొలల్సొముమ్గా
పెటిట్నవారి చేతిలోనుండి వారిని
విడిపించెను.

49 సౌలునకు పుటిట్న కుమారుల పేరుల్
ఏవనగా, యోనాతాను ఇషీవ్ మెలీక్షూవ; అతని
యిదద్రు కుమారెత్ల పేరుల్ ఏవనగా
పెదద్దానిపేరు మేరబు చినన్దానిపేరు
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మీకాలు. 50 సౌలుయొకక్ భారయ్కు
అహీనోయమని పేరు, ఈమె అహిమయసుస్
కుమారెత్. అతని సైనాయ్ధిపతి పేరు
అబేన్రు, ఇతడు సౌలునకు పినతండిర్యైన నేరు
కుమారుడు. 51 సౌలు తండిర్యగు కీషును
అబేన్రు తండిర్యగు నేరును అబీయేలు
కుమారులు.

52 సౌలు బర్దికిన దినములనిన్యు
ఫిలిషీత్యులతో ఘోర యుదధ్ము జరుగగా తాను
చూచిన బలాఢుయ్లనందరిని
పరాకర్మశాలులనందరిని తనయొదద్కు
చేరచ్కొనెను.

ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును
పిలిచి --యెహోవా ఇశార్యేలీయులగు
తన జనులమీద నినున్ రాజుగా

అభిషేకించుటకై ననున్ పంపెను;
యెహోవామాట వినుము 2

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెల
విచిచ్నదేమనగా -- అమాలేకీయులు
ఇశార్యేలీయులకు చేసినది నాకు జాఞ్పకమే,
వారు ఐగుపుత్లోనుండి రాగానే అమాలేకీయులు
వారికి విరోధులై మారగ్మందు వారిమీదికి
వచిచ్రి గదా. 3 కాబటిట్ నీవు పోయి
కనికరింపక అమాలేకీయులను హతముచేయుచు,
పురుషులనేమి సీత్ర్లనేమి బాలురనేమి
పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి
గొరెర్లనేమి ఒంటెలనేమి గారద్భములనేమి
అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు
బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయు లను
నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను.

4 అంతట సౌలు జనులను పోగుచేసి
తెలాయీములో వారిని లెకక్ పెటట్గా,
కాలిబలము రెండు లకష్లమందియు యూదావారు
పదివేలమందియు నుండిరి. 5 అపుప్డు సౌలు
అమాలేకీయుల పటట్ణములలో నొకదానికి
వచిచ్ లోయలో పొంచియుండి 6 --
ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి
వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము చేసితిరి
గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను
నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు వారిలోనుండి
బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము
పంపగా కేనీయులు అమాలేకీయులలోనుండి
వెళిల్పోయిరి. 7 తరువాత సౌలు
అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్దేశపు
మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి
8 అమాలేకీయుల రాజైన అగగును పార్ణముతో
పటుట్కొని జనులనందరిని కతిత్చేత
నిరూమ్లముచేసెను 9 సౌలును జనులును కూడి
అగగును, గొరెర్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న
గొరెర్పిలల్లు మొదలైనవాటిలోను మంచి
వాటిని నిరూమ్లముచేయక కడగానుంచి,
పనికిరాని రోతపశువులనిన్టిని
నిరూమ్లముచేసిరి.

10 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ సమూయేలునకు
పర్తయ్ కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 11 --
సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను
గైకొనకపోయెను గనుక అతనిని రాజుగా
నిరణ్యించినందుకు నేను
పశాచ్తాత్పపడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు
కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు
మొరర్పెటుట్చుండెను. 12 ఉదయమున
సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా
సౌలు కరెమ్లుకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన

శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లుకు పోయెననన్
సమాచారము వినెను. 13 తరువాత అతడు
సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు--యెహోవా వలన
నీకు ఆశీరావ్దము కలుగుగాక, యెహోవా ఆజఞ్ను
నేను నెరవేరిచ్తిననగా 14 సమూయేలు --
ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొరెర్ల
అరుపులును ఎడల్ రంకెలును ఎకక్ డివి? అని
అడిగెను. 15 అందుకు సౌలు
అమాలేకీయులయొదద్నుండి జనులు వీటిని
తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు
బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొరెర్లలోను
ఎడల్లోను మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి;
మిగిలినవాటిననిన్టిని మేము
నిరూమ్లముచేసితిమనగా 16 సమూయేలు --నీవు
మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా రాతిర్ నాతో
సెలవిచిచ్న మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని
సౌలుతో అనగా, సౌలు --చెపుప్మనెను. 17

అందుకు సమూయేలు --నీ దృషిట్కి నీవు
అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా
నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా
అభిషేకించెను. 18 మరియు యెహోవా నినున్
సాగనంపి --నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన
అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు
లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని
సెలవియయ్గా 19 నీవు ఎందుచేత యెహోవా
మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన దృషిట్కి
కీడు చేసితివనెను. 20 అందుకు సౌలు --ఆ మాట
అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని యెహోవా
ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల
రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని
అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 21

అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు
బలి అరిప్ంచుటకై జనులు శపితములగు
గొరెర్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని
తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను.
22 అందుకు సమూయేలు --తాను సెలవిచిచ్న
ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుట చూచి యెహోవా
సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహనబలులను బలులను
అరిప్ం చుట చూచి ఆయన సంతోషించునా?
ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను
గైకొనుటయు, పొటేట్ళల్ కొర్వువ్
అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షట్ము.
23 తిరుగుబాటు చేయుట సోదెచెపుప్టయను
పాపముతో సమానము; మూరఖ్తను అగపరచుట
మాయావిగర్హములను గృహదేవతలను
పూజించుటతో సమానము. యెహోవా ఆజఞ్ను
నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ
ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 24 సౌలు --
జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను
యెహోవా ఆజఞ్ను నీ మాటలను మీరి పాపము
తెచుచ్కొంటిని. 25 కాబటిట్ నీవు నా
పాపమును పరిహరించి నేను యెహోవాకు
మొర్కుక్ నటుల్ నాతోకూడ తిరిగి రమమ్ని
సమూయేలును వేడుకొనెను. 26 అందుకు
సమూయేలు --నీతోకూడ నేను తిరిగి రాను; నీవు
యెహోవా ఆజఞ్ను విసరిజ్ంచితివి గనుక
ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ
యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచెనని చెపిప్ 27

వెళిల్పోవలెనని తిరుగగా, సౌలు అతని
దుపప్టిచెంగు పటుట్కొనినందున అది
చినిగెను. 28 అపుప్డు సమూయేలు అతనితో
ఇటల్నెను --నేడు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల
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రాజయ్మును నీ చేతిలోనుండి లాగివేసి
నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని
అపప్గించియునాన్డు. 29 మరియు
ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడుకాడు,
ఆయన అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్పపడడు. 30

అందుకు సౌలు --నేను పాపముచేసితిని, అయినను
నా జనుల పెదద్లయెదుటను
ఇశార్యేలీయులయెదుటను ననున్ ఘనపరచిన
యెహోవాకు మొర్కుక్టకై నేను పోగా
నాతోకూడ తిరిగి రమమ్ని అతని
వేడుకొనినందున 31 సమూయేలు తిరిగి
సౌలువెంట వెళెల్ను. సౌలు యెహోవాకు
మొర్కిక్నతరువాత 32 సమూయేలు--
అమాలేకీయుల రాజైన అగగును నా దగగ్రకు
తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అగగు సంకెళల్తో1
బంధింపబడినవాడై1 అతని దగగ్రకు వచిచ్--
మరణశర్మ నాకు గడచిపోయెనే అని చెపప్గా
33 సమూయేలు --నీ కతిత్ సీత్ర్లకు
సంతులేకుండచేసినటుల్ నీ తలిల్కిని
సీత్ర్లలో సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్
గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును
తుతుత్నియలుగా నరికెను.

34 అపుప్డు సమూయేలు రామాకు
వెళిల్పోయెను, సౌలును సౌలు గిబియాలోని
తన యింటికి వెళెల్ను. 35 సౌలు బర్దికిన
దినములనిన్టను సమూయేలు అతని దరిశ్ంప
వెళల్లేదు గాని సౌలునుగూరిచ్
దుఃఖాకార్ంతుడాయెను. మరియు తాను సౌలును
ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా
నిరణ్యించినందుకు యెహోవా
పశాచ్తాత్పము నొందెను.

అంతట యెహోవా సమూయేలుతో
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను --
ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా

ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్
నీవెంతకాలము దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను
తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన
యెషష్యియొదద్కు నినున్ పంపుచునాన్ను,
అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా
నియమించుదును. 2 సమూయేలు --నేనెటుల్
వెళుల్దును? నేను వెళిల్న సంగతి సౌలు
వినినపకష్మున అతడు ననున్ చంపుననగా
యెహోవా --నీవు ఒక పెయయ్ను తీసికొనిపోయి
యెహోవాకు బలిపశువును వధించుటకై
వచిచ్తినని చెపిప్ 3 యెషష్యిని
బలయ్రప్ణమునకు పిలువుము; అపుప్డు నీవు
చేయవలసిన దానిని నీకు తెలియజేతును;
ఎవనిపేరు నేను నీకు చెపుప్దునో అతని నీవు
అభిషేకింపవలెనని సెలవియయ్గా 4 సమూయేలు
యెహోవా ఇచిచ్న సెలవుచొపుప్న
బేతెల్హేమునకు వెళెల్ను. ఆ ఊరి పెదద్లు
అతని రాకకు భయపడి --సమాధానముగా
వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 5 అతడు --
సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు
శుచిరూభ్తులై నాతోకూడ బలికి రండని చెపిప్,
యెషష్యిని అతని కుమారులను శుచిరూభ్తులను
జేసి బలి అరిప్ంచెను. 6 వారు వచిచ్నపుప్డు
అతడు ఏలీయాబును చూచి --నిజముగా యెహోవా
అభిషేకించువాడు ఆయన యెదుట
నిలిచియునాన్డని అనుకొనెను 7 అయితే
యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను
-- అతని రూపమును అతని యెతుత్ను
లకష్య్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు

లకష్య్పెటుట్వాటిని యెహోవా
లకష్య్పెటట్డు; నేను అతని
తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు
పైరూపమును లకష్య్పెటుట్దురు గాని
యెహోవా హృదయమును లకష్య్పెటుట్ను. 8

యెషష్యి అబీనాదాబును పిలిచి సమూయేలు
ఎదుటికి అతని రపిప్ంపగా అతడు --యెహోవా
ఇతని కోరుకొనలేదనెను. 9 అపుప్డు యెషష్యి
షమామ్ను పిలువగా అతడు --యెహోవా ఇతనిని
కోరుకొనలేదనెను. 10 యెషష్యి తన
యేడుగురు కుమారులను సమూయేలు ఎదుటికి
పిలువగా సమూయేలు --యెహోవా వీరిని
కోరుకొనలేదని చెపిప్ 11 నీ కుమారులందరు
ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా
అతడు --ఇంకను కడసారివాడునాన్డు. అయితే
వాడు గొరెర్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను.
అందుకు సమూయేలు --నీవు వాని పిలువనంపించుము,
అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని
యెషష్యితో చెపప్గా 12 అతడు వాని
పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను.
అతడు ఎరర్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు
గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై
యుండెను. అతడు రాగానే --నేను
కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని
అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 13

సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని
సహోదరుల యెదుట వానికి అభిషేకముచేసెను.
నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి
బలముగా వచెచ్ను. తరువాత సమూయేలు లేచి
రామాకు వెళిల్పోయెను.

14 యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయి
యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్యొకటి
వచిచ్ అతని వెరపింపగా 15 సౌలు సేవకులు --
దేవునియొదద్నుండి వచిచ్న
దురాతమ్యొకటి నినున్ వెరపించియునన్ది;
16 మా యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇముమ్, నీ
దాసులమైన మేము సిదధ్ముగానునాన్ము.
సితారా చమతాక్రముగా వాయింపగల యొకని
విచా రించుటకై మాకు సెలవిముమ్
దేవునియొదద్నుండి దురాతమ్ వచిచ్ నినున్
పటిట్నపుప్డెలల్ అతడు సితారా
చేతపటుట్కొని వాయించుటచేత నీవు
బాగుపడుదువని అతనితో ననిరి 17 సౌలు --బాగుగా
వాయింపగల యొకని విచారించి నాయొదద్కు
తీసికొనిరండని తన సేవకులకు సెలవియయ్గా
వారిలో ఒకడు 18 -- చితత్గించుము,
బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యియొకక్
కుమారులలో ఒకని చూచితిని, అతడు
చమతాక్రముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరు
డును యుదధ్శాలియు మాట నేరప్రియు
రూపసియునై యునాన్డు, మరియు యెహోవా
వానికి తోడుగా 19 నునాన్డనగా సౌలు --
యెషష్యియొదద్కు దూతలను పంపి,
గొరెర్లయొదద్ నునన్ నీ కుమారుడైన
దావీదును నాయొదద్కు పంపుమనెను. 20

అపుప్డు యెషష్యి ఒక గారద్భముమీద
రొటెట్లను దార్కాష్రసపు తితిత్ని ఒక
మేకపిలల్ను వేయించి తన కుమారుడైన
దావీదుచేత సౌలునొదద్కు పంపెను. 21 దావీదు
సౌలుదగగ్రకు వచిచ్ అతనియెదుట నిలువబడగా
అతనియందు సౌలుకు బహు ఇషట్ము పుటెట్ను,
అతడు సౌలు ఆయుధములను మోయువాడాయెను.
22 అంతట సౌలు --దావీదు నా అనుగర్హము

సమూయేలు మొదటి గర్ంథము 16:22
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పొందెను గనుక అతడు నా సముఖమందు
సేవచేయుటకు ఒపుప్కొనుమని యెషష్యికి
వరత్మానము పంపెను. 23 దేవునియొదద్నుండి
దురాతమ్ వచిచ్ సౌలును పటిట్నపుప్డెలల్
దావీదు సితారా చేతపటుట్కొని వాయింపగా
దురాతమ్ అతనిని విడిచిపోయెను, అతడు
సేదదీరి బాగాయెను.

ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను
యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా
దేశములోని శోకోలో కూడి

ఏఫెసద్మీమ్ముదగగ్ర శోకోకును అజేకాకును
మధయ్ను దిగియుండగా 2 సౌలును
ఇశార్యేలీయులును కూడివచిచ్ ఏలా లోయలో
దిగి ఫిలిషీత్యుల కెదురుగ యుదధ్పంకుత్లు
తీరిచ్రి. 3 ఫిలిషీత్యులు ఆతటుట్ పరవ్తము
మీదను ఇశార్యేలీయులు ఈతటుట్
పరవ్తముమీదను నిలిచియుండగా
ఉభయులమధయ్ను ఒక లోయ యుండెను. 4

గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు
ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి
బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు
ఎతుత్ మనిషి. 5 అతని తలమీద రాగి
శిరసాత్ర్ణముండెను, అతడు యుదధ్కవచము
ధరించియుండెను, ఆ కవచము అయిదు వేల తులముల
రాగి యెతుత్గలది. 6 మరియు అతని కాళల్కు
రాగి కవచమును అతని భుజములమధయ్ను రాగి
బలెల్మొకటి యుండెను. 7 అతని యీటె కరర్
నేతగాని దోనె అంతపెదద్ది; మరియు అతని
యీటెకొన ఆరునూరల్ తులముల యినుము
ఎతుత్గలది. ఒకడు బలెల్ము మోయుచు
అతనిముందర పోవుచుండెను. 8 అతడు నిలిచి
ఇశార్యేలీయుల దండువారిని పిలిచి --
యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్టకై మీరెందుకు
బయలుదేరి వచిచ్తిరి? నేను ఫిలిషీత్యుడను
కానా? మీరు సౌలు దాసులుకారా? మీ పకష్ముగా
ఒకనిని ఏరప్రచుకొని అతని నాయొదద్కు
పంపుడి; 9 అతడు నాతో పోటాల్డి ననున్
చంపగలిగినయెడల మేము మీకు దాసులమగుదుము;
నేనతని జయించి చంపినయెడల మీరు మాకు
దాసులై మాకు దాసయ్ము చేయుదురు. 10 ఈ
దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను
తిరసక్రించుచునాన్ను. ఒకని నియమించిన
యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ
ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 11 సౌలును
ఇశార్యేలీయులందరును ఆ ఫిలిషీత్యుని
మాటలు వినినపుప్డు వెరగుపడి బహు భీతులైరి.

12 దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు
ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని
కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు
కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో
ముసలివాడై బలహేనుడై యుండెను. 13 అయితే
యెషష్యియొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు
యుదధ్మునకు సౌలువెంటను పోయియుండిరి.
యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల
పేరులు ఏవనగా, జేయ్షుఠ్డు ఏలీయాబు,
రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్,
14 దావీదు కనిషుఠ్డు; పెదద్వారైన ముగుగ్రు
సౌలువెంటను పోయి యుండిరిగాని 15 దావీదు
బేతెల్హేములోతన తండిర్ గొరెర్లను
మేపుచు సౌలునొదద్కు తిరిగి పోవుచు
వచుచ్చునుండెను. 16 ఆ ఫిలిషీత్యుడు
ఉదయమునను సాయంతర్మునను బయలు దేరుచు

నలువది దినములు తనున్తాను అగుపరుచుకొనుచు
వచెచ్ను.

17 యెషష్యి తన కుమారుడైన దావీదును
పిలిచి --నీ సహోదరులకొరకు వేయించిన యీ
గోధుమలలో ఒక తూమెడును ఈ పది రొటెట్లను
తీసికొని దండులోనునన్ నీ సహోదరులదగగ్రకు
తవ్రగా పొముమ్. 18 మరియు ఈ పది
జునున్గడడ్లు తీసికొనిపోయి వారి
సహసార్ధిపతికిముమ్; నీ సహోదరులు
కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి
తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి
తీసికొని రమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 19

సౌలును వారును ఇశార్యేలీయులందరును ఏలా
లోయలో ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము
చేయుచుండగా 20 దావీదు ఉదయమున లేచి ఒక
కాపరికి గొరెర్లను అపప్గించి ఆ వసుత్వులను
తీసికొని యెషష్యి తనకిచిచ్న
ఆజఞ్చొపుప్న పర్యాణమై పోయెను;
అయితే అతడు దండుకొతత్ళమునకు
వచుచ్నపప్టికి వారును వీరును పంకుత్లుగా
తీరి, జయము జయమని అరుచుచు యుదధ్మునకు
సాగుచుండిరి. 21 సైనయ్ము సైనయ్మునకు
ఎదురై ఇశార్యేలీయులును ఫిలిషీత్యులును
యుదధ్సనన్దుధ్లై బయలుదేరుచుండిరి. 22

దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని
కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, పరు గెతిత్పోయి
సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశలపర్శన్లు తన
సహోదరులనడిగెను. 23 అతడు వారితో మాటలాడు
చుండగా గాతు ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు అను
శూరుడు ఫిలిషీత్యుల సైనయ్ములోనుండి
వచిచ్ పై చెపిప్న మాటలచొపుప్న పలుకగా
దావీదు వినెను. 24 ఇశార్యేలీయులందరు ఆ
మనుషుయ్ని చూచి మికిక్లి భయపడి వాని
యెదుటనుండి పారిపోగా 25

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు --వచుచ్చునన్ ఆ
మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా
ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు
బయలుదేరుచునాన్డు, వాని చంపినవానికి రాజు
బహుగ ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన
కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్
ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో
సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 26 దావీదు --
జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను
తిరసక్రించుటకు ఈ సునన్తి లేని
ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి
ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద
తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్
నిలిచినవారి నడుగగా 27 జనులు --వాని
చంపినవానికి ఇటిల్టుల్ చేయబడునని
అతనికుతత్రమిచిచ్రి.

28 అతడు వారితో మాటలాడునది అతని
పెదద్నన్యగు ఏలీయాబుకు వినబడగా
ఏలీయాబుకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతని
చూచి --నీవికక్డి కెందుకు వచిచ్తివి?
అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొరెర్మందను ఎవరి
వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు
చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము
చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 29 అందుకు
దావీదు --నేనేమి చేసితిని? మాట మాతర్ము
పలికితినని చెపిప్ 30 అతనియొదద్నుండి
తొలగి, తిరిగి మరియొకని ఆ పర్కారమే
యడుగగా జనులు వానికి అదేపర్కారము
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 31 దావీదు చెపిప్న

సమూయేలు మొదటి గర్ంథము 16:23

232



18

మాటలు నలుగురికిని తెలియగా జనులు ఆ సంగతి
సౌలుతో తెలియజెపిప్రి గనుక అతడు దావీదును
పిలువనంపెను. 32 -- ఈ ఫిలిషీత్యునిబటిట్
యెవరిమనసుస్ను కుర్ంగ నిమితత్ము లేదు. మీ
దాసుడనైన నేను వానితో పోటాల్డుదునని
దావీదు సౌలుతో అనగా 33 సౌలు -- ఈ
ఫిలిషీత్యుని ఎదురొక్ని వానితో
పోటాల్డుటకు నీకు బలము చాలదు; నీవు
బాలుడవు, వాడు బాలయ్మునుండి
యుదాధ్భాయ్సము చేసినవాడని దావీదుతో
అనెను. 34 అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇటల్నెను
--మీ దాసుడనైన నేను నా తండిర్యొకక్
గొరెర్లను కాయుచుండగా సింహమును
ఎలుగుబంటియును వచిచ్ మందలోనుండి ఒక
గొరెర్పిలల్ను ఎతిత్కొని పోయెను. 35 నేను
దాని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ
గొరెర్పిలల్ను విడిపించితిని; అది నామీదికి
రాగా దాని గడడ్ము పటుట్కొని దాని కొటిట్
చంపితిని. 36 మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును
ఎలుగుబంటిని చంపితినే, జీవముగల దేవుని
సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని
ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె అగుననియు,
37 సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి
యొకక్ బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన
యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి
కూడను ననున్ విడిపించునని చెపెప్ను. అందుకు
సౌలు --పొముమ్; యెహోవా నీకు
తోడుగానుండునుగాక అని దావీదుతో అనెను.

38 పిమమ్ట సౌలు తన యుదధ్వసత్ర్ములను
దావీదునకు ధరింపజేసి, రాగి
శిరసాత్ర్ణమొకటి అతనికి కటిట్, యుదధ్కవ
చము తొడిగించెను. 39 ఈ సామగిర్ దావీదుకు
వాడుకలేదు గనుక తాను తొడిగిన వాటిపైన కతిత్
కటుట్కొని వెళల్కలిగినది లేనిది చూచుకొనిన
తరువాత దావీదు --ఇవి నాకు వాడుకలేదు, వీటితో
నేను వెళల్లేనని సౌలుతో చెపిప్ వాటిని
తీసివేసి 40 తన కరర్ చేతపటుట్కొని యేటి
లోయలోనుండి అయిదు నునన్ని రాళల్ను
ఏరుకొని తనయొదద్నునన్ చికక్ములో
నుంచుకొని వడిసెల చేతపటుట్కొని ఆ
ఫిలిషీత్యుని చేరువకు పోయెను. 41 బలెల్ము
మోయువాడు తనకు ముందు నడువగా ఆ
ఫిలిషీత్యుడు బయలుదేరి దావీదు దగగ్రకు
వచిచ్ 42 చుటుట్ పారచూచి దావీదును కనుగొని,
అతడు బాలుడై యెరర్టివాడును రూపసియునై
యుండుట చూచి అతని తృణీకరించెను. 43

ఫిలిషీత్యుడు -- కరర్ తీసికొని నీవు నా మీదికి
వచుచ్చునాన్వే, నేను కుకక్నా? అని దావీదుతో
చెపిప్ తన దేవతల పేరట దావీదును శపిం చెను.
44 --నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును
ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇచిచ్వేతునని
ఆ ఫిలిషీత్యుడు దావీదుతో అనగా 45 దావీదు --
నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును
ధరించుకొని నా మీదికి వచుచ్చునాన్వు;
అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట నేను
నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 46 ఈ దినమున
యెహోవా నినున్ నా చేతికి అపప్గించును;
నేను నినున్ చంపి నీ తల తెగవేతును;
ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక
నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ
దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను
ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 47

అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను
రకిష్ంచువాడుకాడని యీ దండువారందరు
తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే;
ఆయన మిముమ్ను మా చేతికి అపప్గించునని
చెపెప్ను. 48 ఆ ఫిలిషీత్ యుడు లేచి దావీదును
కలియుటకై అతనికి ఎదురుపోగా దావీదు వానిని
ఎదురొక్నుటకు సైనయ్ముతటుట్ తవ్రగా
పరుగెతిత్పోయి 49 తన సంచిలో
చెయియ్వేసి అందులోనుండి రాయి యొకటి
తీసి వడిసెలతో విసరి ఆ ఫిలిషీత్యుని నుదుట
కొటెట్ను. ఆ రాయి వాని నుదురుచొచిచ్నందున
వాడు నేలను బోరల్పడెను. 50 దావీదు
ఫిలిషీత్యునికంటె బలాఢుయ్డై ఖడగ్ము
లేకయే వడిసెలతోను రాతితోను ఆ
ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. 51 వాడు
బోరల్పడగా దావీదు పరుగెతిత్పోయి
ఫిలిషీత్యునిమీద నిలుచుండి వాని కతిత్
వరదూసి దానితో వాని చంపి వాని తలను
తెగవేసెను. ఫిలిషీత్యులు తమ శూరుడు
చచుచ్ట చూచి పారిపోయిరి. 52 అపుప్డు
ఇశార్యేలువారును యూదావారును లేచి--జయము
జయమని అరుచ్చు లోయవరకును షరాయిము
ఎకోర్నువరకును ఫిలిషీత్యులను తరుమగా
ఫిలిషీత్ యులు హతులై షరాయిము ఎకోర్ను
మారగ్మున గాతు ఎకోర్ను అను
పటట్ణములవరకు కూలిరి. 53 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులను తరుముట
మాని తిరిగి వచిచ్ వారి డేరాలను దోచుకొనిరి.
54 అయితే దావీదు ఆ ఫిలిషీత్యుని
ఆయుధములను తన డేరాలో ఉంచుకొని అతని తలను
తీసికొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను.

55 సౌలు దావీదు ఫిలిషీత్యునికి ఎదురుగా
పోవుట చూచినపుప్డు తన సైనాయ్ధిపతియైన
అబేన్రును పిలిచి-- అబేన్రూ, ఈ యౌవనుడు
ఎవని కుమారుడని అడుగగా అబేన్రు -- రాజా, నీ
పార్ణముతోడు నాకు తెలియదనెను. 56 అందుకు
రాజు--ఈ పడుచువాడు ఎవని కుమా రుడో అడిగి
తెలిసికొమమ్ని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 57

దావీదు ఫిలిషీత్యుని చంపి తిరిగి
వచిచ్నపుప్డు అబేన్రు అతని
పిలుచుకొనిపోయి ఫిలిషీత్యుని తల
చేతనుండగా అతని సౌలుదగెగ్రకు
తోడుకొనివచెచ్ను. 58 సౌలు అతని చూచి--
చినన్వాడా, నీవెవని కుమారుడవని అడుగగా
దావీదు--నేను బేతెల్హేమీయుడైన
యెషష్యి అను నీ దాసుని కుమారుడనని
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను.

దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట
చాలించినపుప్డు యోనాతాను
హృదయము దావీదు హృదయముతో

కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు
పార్ణసేన్హితునిగా భావించుకొని అతని
పేర్మించెను. 2 ఆ దినమున అతని తండిర్
ఇంటికి తిరిగి అతని వెళల్నియయ్క సౌలు అతని
చేరుచ్కొనెను. 3 దావీదు తనకు
పార్ణసేన్హితుడని భావించుకొని అతని
పేర్మించుచు యోనాతాను అతనితో
నిబంధనచేసికొనెను. 4 మరియు యోనాతాను తన
దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను
నడికటుట్ను తీసి దావీదున కిచెచ్ను. 5 దావీదు
సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి,
సుబుదిధ్ గలిగి పని చేసికొనివచెచ్ను గనుక
సౌలు యోధులమీద అతని నియమించెను.
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జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు సేవకుల దృషిట్కిని
దావీదు అనుకూలుడై యుండెను.

6 దావీదు ఫిలిషీత్యుని హతముచేసి తిరిగి
వచిచ్నపుప్డు, సీత్ర్లు ఇశార్యేలీయుల
ఊళల్నిన్టిలోనుండి తంబురలతోను
సంభర్మముతోను వాదయ్ములతోను పాడుచు
నాటయ్మాడుచు రాజైన సౌలును
ఎదురొక్నుటకై వచిచ్రి 7 ఆ సీత్ర్లు గాన
పర్తిగానములు చేయుచు వాయించుచు--సౌలు
వేలకొలదియు, దావీదు పదివేలకొలదియు
(శతుర్వులను) హతముచేసిరనిరి. 8 ఆ మాటలు
సౌలునకు ఇంపుగానుండనందున అతడు బహు కోపము
తెచుచ్కొని--వారు దావీదుకు పదివేలకొలది
అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు
పాడిరే; రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు
తీసికొనగలడు అనుకొనెను 9 కాబటిట్
నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు
నిలిపెను.

10 మరునాడు దేవునియొదద్నుండి దురాతమ్
సౌలుమీదికి బలముగా వచిచ్నందున అతడు
ఇంటిలో భర్మతగల మాటలాడుచుండగా1 దావీదు
మునుపటిలాగున వీణ చేత పటుట్కొని
వాయించెను. 11 ఒకపుప్డు సౌలు చేతిలో నొక
యీటె యుండగా--దావీదును పొడిచి గోడకు
బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను విసిరెను.
అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండుమారులు
తపిప్ంచుకొనెను. 12 యెహోవా తనను విడిచి
దావీదుకు తోడైయుండుట చూచి సౌలు దావీదుకు
భయపడెను. 13 కాబటిట్ సౌలు అతని
తనయొదద్ నుండనియయ్క సహసార్ధిపతిగా
చేసెను; అతడు జనులతో కలిసిమెలిసి యుండెను.
14 మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో
సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగాయెహోవా
అతనికి తోడుగా నుండెను. 15 దావీదు మిగుల
సుబుదిధ్గలవాడై పర్వరిత్ంచుట సౌలు చూచి
మరి యధికముగా అతనికి భయపడెను. 16

ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను
దావీదు కలిసిమెలిసి యుండుటచేత వారు అతని
పేర్మింపగా 17 సౌలు--నా చెయియ్ వానిమీద
పడకూడదు, ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ వానిమీద
పడును గాక అనుకొని--దావీదూ, నా పెదద్
కుమారెత్యైన మేరబును నీకితుత్ను; నీవు నా
పటల్ యుదధ్శాలివై యుండి యెహోవా
యుదధ్ములను జరిగింపవలెననెను. 18 అందుకు
దావీదు--రాజుకు అలుల్డనగుటకు
నేనెంతటివాడను? నా సిథ్తియైనను
ఇశార్యేలులో నా తండిర్ కుటుంబమైనను
ఏపాటివని సౌలుతో అనెను. 19 అయితే సౌలు
కుమారెత్యైన మేరబును దావీదుకు
ఇయయ్వలసియుండగా సౌలు ఆమెను
మెహోలతీయుడైన అదీర్యేలుకిచిచ్
పెండిల్ చేసెను. 20 అయితే తన
కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదుమీద పేర్మ
గలిగియుండగా సౌలు విని సంతోషించి, 21 ఆమె
అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల
చెయియ్ అతనిమీద నుండునటుల్ను నేను
ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని--ఇపుప్డు నీవు
మరియొకదానిచేత నాకు అలుల్డవగుదువని
దావీదుతో చెపిప్ 22 తన సేవకులను పిలిపించి--
మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి--రాజు
నీయందు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు, అతని
సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు,
కాబటిట్ నీవు రాజునకు అలుల్డవు కావలెనని

చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 23 సౌలు
సేవకులు ఆ మాటలనుబటిట్ దావీదుతో
సంభాషింపగా దావీదు--నేను
దరిదుర్డనైయెనిన్క లేనివాడనై యుండగా
రాజుకు అలుల్డనగుట సవ్లప్విషయమని మీకు
తోచునా? అని వారితో అనగా 24 సౌలు సేవకులు
దావీదు పలికిన మాటలు అతనికి తెలియజేసిరి.
25 అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును
పడ గొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము గలవాడై--
రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద
పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు
ముందోళుల్ కోరుచునాన్డని దావీదుతో
చెపుప్డ నెను. 26 సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు
దావీదుకు తెలియజేయగా తాను రాజుకు అలుల్డు
కావలెననన్ కోరికగలవాడై 27 గడువుదాటక
మునుపే లేచి తనవారితో పోయి
ఫిలిషీత్యులలో ఇనూన్రుమందిని హతముచేసి
వారి ముందోళుల్ తీసికొనివచిచ్ రాజుకు
అలుల్డగుటకై కావలసిన లెకక్ పూరిత్చేసి
అపప్గింపగా సౌలు తన కుమారెత్యైన
మీకాలును అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 28

యెహోవా దావీదుకు తోడుగా నుండుటయు, తన
కుమారెత్యైన మీకాలు అతని పేర్మించుటయు
సౌలు చూచి 29 దావీదుకు మరి యెకుక్వగా
భయపడి, యెలల్ పుప్డును దావీదుమీద
విరోధముగా ఉండెను.

30 ఫలిషీత్యుల సరాద్రులు యుదధ్మునకు
బయలుదేరుచు వచిచ్రి. వారు
బయలుదేరినపుప్డెలల్ను దావీదు బహు
వివేకము గలిగి పర్వరిత్ంచుచు రాగా సౌలు
సేవకులందరికంటె అతని పేరు బహు
పర్సిదిధ్కెకెక్ను.

అంతట సౌలు--మీరు దావీదును
చంపవలసినదని తన కుమారుడైన
యోనాతానుతోను తన

సేవకులందరితోను చెపప్గా 2 సౌలు
కుమారుడైన యోనాతాను దావీదుయందు బహు
ఇషట్ముగలవాడై యుండి దావీదుతొఇటల్నెను--
నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ చంపవలెననన్
పర్యతన్ముమీదనునాన్డు. కాబటిట్ నీవు
ఉదయమున జాగర్తత్పడి రహసయ్మైన
సథ్లమందు దాగియుండుము. 3 నేను వచిచ్ నీవు
ఉనన్ చేనిలో నా తండిర్యొదద్ నిలిచి
నినున్గూరిచ్ అతనితో మాటలాడిన తరువాత
నినున్గూరిచ్ నాకేమైన తెలిసినపకష్మందు
దాని నీతో తెలియజెపుప్దుననెను. 4

యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో
దావీదును గూరిచ్ దయగా మాటలాడి--నీ
సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ
తపిప్తమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను
గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము
చేయకుందువుగాక. 5 అతడు పార్ణమునకు తెగించి
ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకందరికి గొపప్ రకష్ణ
కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి
గదా; నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి
నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు
పాపము చేయుదువని మనవి చేయగా 6 సౌలు
యోనాతాను చెపిప్న మాట ఆలకించి--
యెహోవా జీవముతోడు అతనికి మరణ శికష్
విధింపనని పర్మాణముచేసెను. 7 అపుప్డు
యోనాతాను దావీదును పిలుచుకొని పోయి ఆ
సంగతులనిన్యు అతనికి తెలియజేసి దావీదును
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సౌలునొదద్కు తీసికొనిరాగా దావీదు
మునుపటిలాగున అతని సనిన్ధిని ఉండెను. 8

తరువాత యుదధ్ము సంభవించినపుప్డు దావీదు
బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి
వారిని ఓడించి వెనుకకు పారదోలి గొపప్ వధ
చేయగా 9 యెహోవాయొదద్నుండి దురాతమ్
సౌలుమీదికి వచెచ్ను. సౌలు ఈటె చేత
పటుట్కొని యింట కూరుచ్ండి యుండెను.
దావీదు సితారా వాయించుచుండగా 10 సౌలు ఒకే
దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్
తాతప్రయ్ము గలిగి యీటె విసిరెను. దావీదు
అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె
గోడకు నాటగా దావీదు ఆ రాతిర్యందు
తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 11 ఉదయమున
అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును
పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను
పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు--ఈ
రాతిర్ నీ పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే
గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 12

కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు
తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 13 తరువాత
మీకాలు ఒక గృహదేవత బొమమ్ను తీసి
మంచముమీద పెటిట్ మేకబొచుచ్ తలవైపున
ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసి 14 సౌలు
దావీదును పటుట్కొనుటకై దూతలను పంపగా --
అతడు రోగియై యునాన్డని చెపెప్ను. 15

దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి--నేను
అతని చంపునటుల్గా మంచముతో అతని
తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 16 ఆ దూతలు
వచిచ్ లోపల చొచిచ్ చూచినపుప్డు
తలతటుట్న మేకబొచుచ్గల యొకటి మంచము
మీద కనబడెను. 17 అపుప్డు సౌలు--
తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా
శతుర్వుని పంపివేసి ననీన్లాగున ఎందుకు
మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు--
నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? ననున్
పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని
సౌలుతో అనెను.

18 ఆలాగున దావీదు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి
రామాలోనునన్ సమూయేలునొదద్కు వచిచ్
సౌలు తనకు చేసినది అంతటిని అతనికి
తెలియజేయగా అతడును సమూయేలును
బయలుదేరి నాయోతుకు వచిచ్ అచచ్ట
కాపురముండిరి. 19 దావీదు రామాదగగ్ర
నాయోతులో ఉనాన్డని సౌలుకు వరత్మానము
రాగా 20 దావీదును పటుట్కొనుటకై సౌలు
దూతలను పంపెను; వీరు వచిచ్ పర్వకత్లు
సమాజముగా కూడుకొని పర్కటించుటయు,
సమూయేలు వారిమీద నాయకుడుగా నిలుచుటయు
చూడగా దేవుని ఆతమ్ సౌలు పంపిన దూతలమీదికి
వచెచ్ను గనుక వారును పర్కటింప నారంభించిరి.
21 ఈ సంగతి సౌలుకు వినబడినపుప్డు అతడు వేరు
దూతలను పంపెను గాని వారును అటువలెనే
పర్కటించుచుండిరి. సౌలు మూడవసారి దూతలను
పంపెనుగాని వారును పర్కటించుచుండిరి. 22

కడవరిసారి తానే రామాకు పోయి
సేఖూదగెగ్రనునన్ గొపప్ బావియొదద్కు
వచిచ్--సమూయేలును దావీదును ఎకక్డ
ఉనాన్రని అడుగగా ఒకడు--రామాదగెగ్ర
నాయోతులో వారునాన్రని చెపెప్ను. 23 అతడు
రామా దగెగ్రనునన్ నాయోతునకు రాగా దేవుని
ఆతమ్ అతని మీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు
పర్యాణము చేయుచు రామాదగెగ్రనునన్

నాయోతుకు వచుచ్వరకు పర్కటించుచుండెను, 24

మరియు అతడు తన వసత్ర్ములను తీసివేసి ఆ
నాటి రాతిర్ంబగళుల్ సమూయేలు ఎదుటనే
పర్కటించుచు, పైబటట్లేనివాడై
పడియుండెను. అందువలన సౌలును
పర్వకత్లలోనునాన్డా అను సామయ్ము
పుటెట్ను.

పిమమ్ట దావీదు రామాలోని
నాయోతునుండి పారిపోయి
యోనాతాను నొదద్కు వచిచ్--నేను

ఏమి చేసితిని? నేను చేసిన దోషమేమి? నా
పార్ణము తీయ వెదకునటుల్ నీ తండిర్
దృషిట్కి నేను చేసిన పాపమేమని యడుగగా 2

యోనాతాను--ఆ మాట నీవెనన్టికిని
అనుకొనవదుద్, నీవు చావవు; నాకు
తెలియజేయకుండ నా తండిర్ చినన్
కారయ్మేగాని పెదద్కారయ్మేగాని
చేయడు; నా తండిర్ ఇదెందుకు నాకు
మరుగుచేయుననగా 3 దావీదు--నేను నీ దృషిట్కి
అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా
తెలిసికొని, యోనాతానుకు చింత కలుగకుండుటకై
యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే
యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా
నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని
పర్మాణము చేయగా 4 యోనాతాను--నీకేమి
తోచునో దానినే నేను నీ పకష్మున
జరుపుదుననెను. 5 అందుకు దావీదు--రేపటిదినము
అమావాసయ్; అపుప్డు నేను తపప్క
రాజుతోకూడ కూరుచ్ండి భోజనము చేయవలెను;
అయితే ఎలుల్ండి సాయంతర్మువరకు చేనిలో
దాగుటకు నాకు సెలవిముమ్. 6 ఇంతలో నీ
తండిర్ నేను లేకపోవుట కనుగొనగా నీవు ఈ
మాట చెపప్వలెను. -- దావీదు ఇంటివారికి
ఏటేట బలి చెలిల్ంచు మరాయ్ద కదుద్.
కాబటిట్ అతడు బేతెల్హేమను తన
పటట్ణమునకు పోవలెనని ననున్ బర్తిమాలి
నాయొదద్ సెలవుపుచుచ్కొనెను. 7 అతడు--
మంచిదని సెలవిచిచ్న పకష్మున నీ దాసుడనైన
నాకు కేష్మమే కలుగును; అతడు బహుగా
కోపించినపక్షమున అతడు నాకు కీడుచేయ
తాతప్రయ్ము గలవాడై యునాన్డని నీవు
తెలిసికొని 8 నీ దాసుడనైన నాకు ఒక ఉపకారము
చేయవలెను; ఏమనగా యెహోవా పేరట నీతో
నిబంధన చేయుటకై నీవు నీ దాసుడనైన ననున్
రపిప్ంచితివి; నాయందు దోషమేమైన
ఉండినయెడల నీ తండిర్యొదద్కు ననెన్ందుకు
తోడుకొని పోదువు? నీవే ననున్ చంపుమని
యోనాతానునొదద్ మనవిచేయగా 9

యోనాతాను--ఆ మాట ఎనన్టికిని అనరాదు; నా
తండిర్ నీకు కీడుచేయ నుదేద్శము
గలిగియునాన్డని నాకు నిశచ్యమైతే నీతో
తెలియజెపుప్దును గదా అని అనగా 10 దావీదు--
నీ తండిర్ ననున్గూరిచ్ నీతో కఠినముగా
మాటలాడినయెడల దాని నాకు
తెలియజేయువారెవరని యోనాతాను నడిగెను.
11 అందుకు యోనా--తానుపొలములోకి
వెళుల్దము రమమ్నగా, ఇదద్రును పొలములోకి
పోయిరి.

12 అపుప్డు యోనాతాను--ఇశార్యేలీయులకు
దేవుడైన యెహోవా సాకిష్; రేపైనను
ఎలుల్ండియైనను ఈ వేళపుప్డు నా తండిర్ని
శోధింతును; అపుప్డు దావీదుకు కేష్మమవునని
నేను తెలిసికొనినపకష్మున నేను ఆ
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వరత్మానము నీకు పంపక పోవుదునా? 13 అయితే
నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ
నుదేద్శించుచునాన్డని నేను
తెలిసికొనినపకష్మున దాని నీకు తెలియజేసి
నీవు కేష్మముగా వెళుల్నటుల్ నినున్
పంపివేయనియెడల యెహోవా నాకు గొపప్
అపాయము కలుగజేయుగాక. యెహోవా నా
తండిర్కి తోడుగా ఉండినటుల్ నీకును తోడుగా
ఉండుగాక. 14 అయితే నేను బర్దికియుండిన
పకష్మున నేను చావకుండ యెహోవా
దయచూపునటుల్గా నీవు నాకు దయచూపక పోయిన
యెడలనేమి, 15 నేను చనిపోయినపకష్మున
యెహోవా దావీదు శతుర్వులను ఒకడైన
భూమిమీద నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసిన
తరువాత నీవు నా సంతతివారికి దయ
చూపకపోయినయెడలనేమి యెహోవా (నినున్
విసరిజ్ంచును గాక.) 16 ఈలాగున యెహోవా
దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని
విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు
సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 17

యోనాతాను దావీదును తన
పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ
పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము
చేయిం చెను. 18 మరియు యోనాతాను
దావీదుతో ఇటల్నెను--రేపటిదినము
అమావాసయ్; నీ సథ్లము ఖాళిగా కనబడును గదా;
19 నీవు మూడు దినములు ఆగి, యీ పని
జరుగుచుండగా నీవు దాగియునన్ సథ్లమునకు
తవ్రగా వెళిల్ ఏసెలు అను బండదగెగ్ర
నుండుము 20 గురి చూచి పర్యోగించినటుట్
నేను మూడు బాణములను దాని పర్కక్కు కొటిట్
21 -- నీవు వెళిల్ బాణములను వెదకుమని ఒక
పనివానితో చెపుప్దును--బాణములు నీకు ఈ
తటుట్న నునన్వి, పటుట్కొని రమమ్ని నేను
వానితో చెపిప్న నీవు బయటికి రావచుచ్ను;
యెహోవా జీవముతోడు నీకు ఏ అపా యమును రాక
కేష్మమే కలుగును. 22 అయితే--బాణములు నీకు
అవతలనునన్వని నేను వానితో
చెపిప్నపకష్మున పారిపొమమ్ని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డని తెలిసికొని నీవు
పర్యాణమై పోవలెను. 23 అయితే
మనమిదద్రము మాటలాడిన సంగతిని జాఞ్పకము
చేసికొనుము; నీకును నాకును సరవ్కాలము
యెహోవాయే సాకిష్.

24 కాబటిట్ దావీదు పొలములో దాగుకొనెను;
అమావాసయ్ వచిచ్నపుప్డు రాజు భోజనము
చేయ కూరుచ్ండగా 25 మునుపటివలెనే రాజు
గోడదగగ్రనునన్ సథ్లమందు తన ఆసనముమీద
కూరుచ్ని యుండెను. యోనాతాను లేవగా
అబేన్రు సౌలునొదద్ కూరుచ్ండెను; అయితే
దావీదు సథ్లము ఖాళిగా నుండెను. 26 అయినను
అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు
అపవితుర్డై యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై
యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ
దినమున ఏమియు అనలేదు. 27 అయితే
అమావాసయ్ పోయిన మరునాడు, అనగా రెండవ
దినమున దావీదు సథ్లములో ఎవడును లేకపోవుట
చూచి సౌలు--నినన్యు నేడును యెషష్యి
కుమారుడు భోజనమునకు రాక పోవుట ఏమని
యోనాతాను నడుగగా 28 యోనా తాను--దావీదు
బేతెల్హేముకు పోవలెనని కోరి 29 దయచేసి
ననున్ పోనిముమ్, పటట్ణమందు మా
యింటివారు బలి అరిప్ంపబోవుచునాన్రు--

నీవును రావలెనని నా సహోదరుడు నాకు
ఆజాఞ్పించెను గనుక నీ దృషిట్కి నేను
దయపొందిన వాడనైతే నేను వెళిల్ నా
సహోదరులను దరిశ్ంచునటుల్గా నాకు
సెలవిమమ్ని బర్తిమాలుకొని నాయొదద్
సెలవు తీసికొనెను; అందు నిమితత్మే అతడు
రాజుగారి భోజనపు బలల్యొదద్కు రాలేదని
సౌలుతో చెపప్గా 30 సౌలు యోనాతాను మీద
బహుగా కోపపడి--ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా,
నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్
కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని
సీవ్కరించిన సంగతి నాకు తెలిసి నదికాదా? 31

యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత
కాలము నీకైనను నీ రాజయ్మునకైనను సిథ్రత
కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి
అతని నా దగగ్రకు రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు
మరణమున కరుహ్డని చెపెప్ను. 32 అంతట
యోనాతాను --అతడెందుకు మరణశికష్
నొందవలెను? అతడు ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా
33 సౌలు అతనిని పొడువవలెనని యీటె
విసిరెను; అందువలన తన తండిర్ దావీదును
చంపనుదేద్శము గలిగియునాన్డని యోనాతాను
తెలిసికొని 34 అతాయ్గర్హుడై బలల్
యొదద్నుండి లేచి, తన తండిర్ దావీదును
అవమానపరచినందున అతని నిమితత్ము
దుఃఖాకార్ంతుడై అమావాసయ్ పోయిన
మరునాడు భోజనము చేయకుండెను.

35 ఉదయమున యోనాతాను దావీదుతో
నిరణ్యముచేసికొనిన వేళకు ఒక పనివాని
పిలుచుకొని పొలములోకి పోయెను. 36 --నీవు
పరుగెతిత్కొనిపోయి నేను వేయు బాణములను
వెదకుమని ఆ పనివానితో అతడు చెపప్గా వాడు
పరుగెతుత్చునన్పుప్డు అతడు ఒక బాణము వాని
అవతలకు వేసెను. 37 అయితే వాడు యోనాతాను
వేసినబాణము ఉనన్చోటుకు వచిచ్నపుప్డు
యోనాతాను వాని వెనుకనుండి కేక వేసి--బాణము
నీ అవతలనునన్దని చెపిప్ 38 వాని వెనుక నుండి
కేక వేసి--నీవు ఆలసయ్ము చేయక దబుబ్న
రమమ్నెను; యోనాతాను పనివాడు బాణములను
కూరుచ్కొని తన యజమానునియొదద్కు వాటిని
తీసికొని వచెచ్ను గాని 39 సంగతి ఏమియు
వానికి తెలియక యుండెను. యోనాతానుకును
దావీదుకును మాతర్ము ఆ సంగతి
తెలిసియుండెను. 40 యోనాతాను తన
ఆయుధములను వాని చేతికిచిచ్--వీటిని
పటట్ణమునకు తీసికొని పొమమ్ని చెపిప్
వాని పంపివేసెను. 41 వాడు వెళిల్పోయిన
వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి
బయటికి వచిచ్ మూడుమారులు సాషాట్ంగ
నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు
ముదుద్పెటుట్కొనుచు ఏడుచ్చుండిరి.
ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా
ఏడెచ్ను. 42 అంతట యోనాతాను--యెహోవా
నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని నా
సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి
సాకిష్గా నుండుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా
నామమును బటిట్ పర్మాణము చేసికొని
యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి
పొమమ్ని దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి
వెళిల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు
తిరిగి వచెచ్ను.
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దావీదు నోబులో యాజకుడైన
అహీమెలెకు నొదద్కు వచెచ్ను;
అయితే అహీమెలెకు దావీదు రాకకు

భయపడి--నీవు ఒంటరిగా వచిచ్తివేమని అతని
నడుగగా 2 దావీదు--రాజు నాకు ఒక పని
నిరణ్యించి--నేను నీ కాజాఞ్పించి పంపినపని
యేదో అదెవనితోనైనను చెపప్వదద్నెను;
నేను నా పనివారిని ఒకానొక చోటికి వెళల్
నిరణ్యించితిని; 3 నీయొదద్ ఏమి యునన్ది?
అయిదు రొటెట్లుగాని మరేమియుగాని
యుండిన యెడల అది నా కిమమ్ని యాజకుడైన
అహీమెలెకుతో అనగా 4 యాజకుడుసాధారణమైన
రొటెట్ నాయొదద్ లేదు; పనివారు
సీత్ర్లకు ఎడముగా నునన్వారైతే
పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లు కలవని దావీదుతో
అనెను. 5 అందుకు దావీదునిజముగా నేను
బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ మూడు
దినములు సీత్ర్లు మాకు దూరముగానే
యునాన్రు; పని వారిబటట్లు పవితర్ములే;
ఒకవేళ మేముచేయుకారయ్ము
అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్
అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని యాజకునితో
అనెను. 6 అంతట యెహోవా సనిన్ధినుండి
తీసివేయబడిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్
అకక్డ వేరు రొటెట్లు లేకపోగా, వెచచ్ని
రొటెట్లు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన
పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లను యాజకుడు అతని
కిచెచ్ను.

7 ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు
అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని ఉండెను; అతని
పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు
పసుల కాపరులకు పెదద్ 8 -- రాజు పని వేగిరముగా
జరుగవలెనని యెరిగి నా ఖడగ్మునైనను
ఆయుధములనైనను నేను తేలేదు. ఇకక్డ
నీయొదద్ ఖడగ్మైనను ఈటెయైనను ఉనన్దా
అని దావీదు అహీమెలెకు నడుగగా 9 యాజ కుడు --
ఏలా లోయలో నీవు చంపిన గొలాయ్తు అను
ఫిలిషీత్యుని ఖడగ్మునన్ది, అదిగో
బటట్తో చుటట్బడి ఏఫోదువెనుక ఉనన్ది,
అది తపప్ ఇకక్డ మరి ఏ ఖడగ్ మునులేదు, దాని
తీసికొనుటకు నీకిషట్మైన యెడల
తీసికొనుమనగా దావీదు -- దానికి సమమైన
దొకటియు లేదు, నా కిమమ్నెను.

10 అంతట దావీదు సౌలునకు భయపడినందున ఆ
దినముననే లేచి పారిపోయి గాతు రాజైన
ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 11 ఆకీషు సేవకులు--
ఈ దావీదు ఆ దేశపు రాజుకాడా? వారు
నాటయ్మాడుచు గాన పర్తిగానములు చేయుచు--
సౌలు వేలకొలది హతము చేసెననియు, దావీదు
పదివేలకొలది హతము చేసెననియు పాడిన పాటలు
ఇతనిగూరిచ్నవే గదా అని అతనినిబటిట్
రాజుతో మాటలాడగా 12 దావీదు ఈ మాటలు తన
మనసుస్లోనుంచుకొని గాతు రాజైన ఆకీషుకు
బహు భయపడెను. 13 కాబటిట్ దావీదు వారి
యెదుట తన చరయ్ మారుచ్కొని
వెరిర్వానివలె నటించుచు,
దావ్రపుతలుపులమీద గీతలు గీయుచు, ఉమిమ్ తన
గడడ్ముమీదికి కారనిచుచ్చు నుండెను. వారతని
పటుట్కొని పోగా అతడు పిచిచ్చేషట్లు
చేయుచు వచెచ్ను. 14 కావున ఆకీషురాజు -- మీరు
చూచితిరికదా? వానికి పిచిచ్పటిట్నది,
నాయొదద్కు వీని నెందుకు తీసికొని
వచిచ్తిరి? 15 పిచిచ్చేషట్లు చేయువారితో

నాకేమి పని? నా సనిన్ధిని పిచిచ్చేషట్లు
చేయుటకు వీని తీసికొని వచిచ్తిరేమి? వీడు నా
నగరిలోనికి రాతగునా? అని తన సేవకులతో
అనెను.

దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి
అదులాల్ము గుహలోకి
తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని

సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ
సంగతి విని అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 2 మరియు
ఇబబ్ందిగలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన
వారందరును, అసమాధానముగా నుండు వారందరును,
అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి
అధిపతియాయెను. అతనియొదద్కు ఎకుక్వ
తకుక్వ ననూన్రుమంది వచిచ్యుండిరి. 3

తరువాత దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి
మోయాబులోని మిసేప్కు వచిచ్ -- దేవుడు నాకు
ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా
తలిదండుర్లు వచిచ్ నీయొదద్ నుండనిమమ్ని
మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి 4

అతనియొదద్కు వారిని తోడుకొని పోగా
దావీదు దాగియునన్ దినములు వారు కొండలలో
అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 5 అటుతరువాత
పర్వకత్యగు గాదు వచిచ్--కొండలలో ఉండక
యూదాదేశమునకు పారి పొమమ్ని దావీదుతో
చెపిప్నందున దావీదు పోయి హారెతు అడవిలో
చొచెచ్ను.

6 దావీదును అతని జనులును ఫలానిచోట
ఉనాన్రని సౌలుకు వరత్మానమాయెను.
అపుప్డు సౌలు గిబియాదగెగ్ర రామాలో ఒక
పిచులవృకష్ముకిర్ంద దిగి యీటె చేత
పటుట్కొని యుండెను. అతని సేవకులు
అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా 7 సౌలు
తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో
ఇటల్నెను--బెనాయ్మీనీయులారా ఆలకించుడి.
యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును
దార్కష్తోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను
సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులు గాను
చేయునా? 8 మీరెందుకు నామీద
కుటర్చేయుచునాన్రు? నా కుమారుడు
యెషష్యి కుమారునితో నిబంధనచేసినసంగతి
మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు
జరుగునటుల్ నాకొరకు పొంచియుండునటుల్గా
నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా
నిమితత్ము మీలో ఎవనికిని చింతలేదే. 9

అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు
సేవకులదగెగ్ర నిలిచియుండి-- యెషష్యి
కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు
కుమారుడైన అహీమెలెకు దగెగ్రకు రాగా నేను
చూచితిని. 10 అహీమెలెకు అతని పకష్ముగా
యెహోవాయొదద్ విచారణచేసి, ఆహారమును
ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తుఖడగ్మును
అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 11 రాజు యాజకుడును
అహీటూబు కుమారుడునగు అహీమెలెకును
నోబులోనునన్ అతని తండిర్ యింటివారైన
యాజకులనందరిని పిలువనంపించెను. వారు
రాజునొదద్కు రాగా 12 సౌలు--అహీటూబు
కుమారుడా, ఆలకించు మనగా అతడు-- చితత్ము నా
యేలినవాడా అనెను. 13 సౌలు--నీవు యెషష్యి
కుమారునికి ఆహారమును ఖడగ్మును ఇచిచ్ అతని
పకష్మున దేవునియొదద్ విచారణచేసి, అతడు
నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచునన్టుట్ పొంచి
యుండుటకై అతడును నీవును జతకూడితిరేమని
యడుగగా 14 అహీమెలెకు--రాజా, రాజుకు
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అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, రాజ ధరమ్ము
నొందుచు నీ నగరిలో ఘనతవహించిన
దావీదువంటివాడు నీ సేవకులందరిలో
ఎవడునాన్డు? 15 ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్
గొపప్ యేమియు నాకు తెలిసినది కాదు. అతని
పకష్ముగా నేను దేవునియొదద్
విచారణచేయుటకు నేడే ఆరంభించితినా? రాజు
ఆలాగున తలంచకుండుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన
నామీదను నా తండిర్ ఇంటి వారందరిమీదను ఈ
నేరము మోపకుండును గాక అని రాజుతో మనవి
చేయగా 16 రాజు--అహీమెలెకూ, నీకును నీ
తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము
నిశచ్యము అని చెపిప్ 17 యెహోవా
యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు
పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు
తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద
పడి చంపుడని తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలి
వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు
యెహోవా యాజకులను హతము చేయనొలల్క
యుండగా 18 రాజు దోయేగును చూచి --నీవు ఈ
యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు
ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి
ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని
ఆదినమున హతముచేసెను. 19 మరియు అతడు
యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను
కతిత్వాత హతము చేసెను; మగవారినేమి
ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి
యెడల్నేమి గారద్భములనేమి గొరెర్లనేమి
అనిన్ టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 20

అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు
కుమారులలో అబాయ్తారు అనునొకడు
తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు
వచిచ్ 21 సౌలు యెహోవా యాజకులను
చంపించిన సంగతి దావీదుకు తెలియజేయగా 22

దావీదు--ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు
అకక్డనునన్ందున వాడు సౌలుకు నిశచ్యముగా
సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్
యింటివారికందరికి మరణము రపిప్ంచుటకు నేను
కారకుడనైతిని గదా. 23 నీవు భయపడక
నాయొదద్ ఉండుము, నా యొదద్ నీవు
భదర్ముగా ఉందువు; నా పార్ణము
తీయచూచువాడును నీ పార్ణము
తీయచూచువాడును ఒకడే అని అబాయ్తారుతో
చెపెప్ను.

తరువాత ఫిలిషీత్యులు కెయీలామీద
యుదధ్ముచేసి కలల్ములమీది
ధానయ్మును దోచుకొనుచునాన్రని

దావీదుకు వినబడెను. 2 అంతట దావీదు--నేను
వెళిల్ యీ ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుదునా
అని యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా
యెహోవా--నీవు వెళిల్ ఫిలిషీత్ యులను
హతముచేసి కెయీలాను రకిష్ంచుమని దావీదుకు
సెలవిచెచ్ను. 3 దావీదుతో కూడియునన్
జనులు--మేము ఇచచ్ట యూదా దేశములో
ఉండినను మాకు భయముగా నునన్ది;
ఫిలిషీత్యుల సైనయ్ముల కెదురుగా కెయీలాకు
మేము వచిచ్నయెడల మరింత భయము కలుగును
గదా అని దావీదుతో అనగా 4 దావీదు మరల
యెహోవాయొదద్ విచారణ చేసెను. --నీవు
లేచి కెయీలాకు వెళుల్ము, ఫిలిషీత్యులను నీ
చేతికి అపప్గించుదునని యెహోవా
సెలవియయ్గా 5 దావీదును అతని జనులును
కెయీలాకు వచిచ్ ఫిలిషీత్యులతో

యుదధ్ముచేసి వారిని లెసస్గా హతముచేసి
వారి పశువులను దోచుకొని వచిచ్రి. ఈలాగున
దావీదు కెయీలా కాపురసుథ్లను రకిష్ంచెను.

6 దావీదు కెయీలాకు బయలుదేరగా
అహీమెలెకు కుమారుడైన అబాయ్తారు ఏఫోదు
చేత పటుట్కొని పారిపోయి అతని యొదద్కు
వచెచ్ను. 7 దావీదు కెయీలాకు వచిచ్న సంగతి
సౌలు విని--దావీదు దావ్రములును
అడుడ్గడలునుగల పటట్ణములో పర్వేశించి
అందులో మూయబడి యునాన్డు, దేవుడతని నా
చేతికి అపప్గించెననుకొనెను. 8 కాబటిట్
సౌలు కెయీలాకు పోయి దావీదును అతని జనులను
ముటట్డింపవలెనని జనులందరిని యుదధ్మునకు
పిలువనంపించెను. 9 సౌలు తనకు కీడే
యుదేద్శించుచునాన్డని దావీదు ఎరిగి
యాజకుడైన అబాయ్తారును ఏఫోదును
తెమమ్నెను. 10 అపుప్డు దావీదు --
ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, సౌలు
కెయీలాకు వచిచ్ ననున్బటిట్ పటట్ణమును
పాడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నీ
దాసుడనైన నాకు రూఢిగా తెలియబడి యునన్ది.
11 కెయీలా జనులు ననున్ అతనిచేతికి
అపప్గించుదురా? నీ దాసుడనైన నాకు
వినబడినటుల్ సౌలు దిగివచుచ్నా?
ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నీ
దాసుడనైన నాకు దాని తెలియజేయుమని
పార్రిథ్ంపగా-- అతడు దిగివచుచ్నని
యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 12 కెయీలా జనులు
ననున్ నా జనులను సౌలు చేతికి అపప్గించుదురా
అని దావీదు మరల మనవి చేయగా యెహోవా--
వారు నినున్ అపప్గించుదురని సెలవిచెచ్ను. 13

అంతట దావీదును దాదాపు ఆరునూరు మందియైన
అతని జనులును లేచి కెయీలాలో నుండి పోయి
యిటు అటు తిరుగుచు భదర్మైన సథ్లములు
చేరిరి. దావీదు కెయీలాలోనుండి
తపిప్ంచుకొనిన సంగతి సౌలు విని వెళల్క
మానెను.

14 అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండ
సథ్లముల యందును, జీఫు అను అరణయ్మున ఒక
పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు
అనుదినము అతని వెదకినను దేవుడు సౌలుచేతికి
అతని నపప్గించలేదు. 15 తన పార్ణము
తీయుటకై సౌలు బయలుదేరెనని తెలిసికొని
దావీదు జీఫు అరణయ్ములో ఒక వనమున దిగెను.
16 అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను
లేచి, వనములోనునన్ దావీదునొదద్కు వచిచ్--
నా తండిర్యైన సౌలు నినున్
పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 17 నీవు
ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు
సహకారినౌదును, ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు
తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్
దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 18 వీరిదద్రు
యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనిన
తరువాత దావీదు వనములో నిలిచెను, యోనాతాను
తన యింటికి తిరిగి వెళెల్ను. 19 జీఫీయులు
బయలుదేరి గిబియాలోనునన్ సౌలునొదద్కు
వచిచ్-- యెషీమోనుకు దకిష్ణమున నునన్
హకీలామనయ్ములోని అరణయ్మున కొండ
సథ్లములయందు మా మధయ్ దావీదు
దాగియునాన్డే. 20 రాజా, నీ
మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్;
రాజవైన నీ చేతికి అతనిని అపప్గించుట మా పని
అని చెపప్గా 21 సౌలు వారితో ఇటల్నెను--
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మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు యెహోవా
ఆశీరావ్దము కలుగు గాక. 22 మీరు పోయి అతడు
ఉండు సథ్లము ఏదయినది, అతని చూచినవాడు
ఎవడయినది నిశచ్యముగా తెలిసికొనుడి; అతడు
బహు యుకిత్గా పర్వరిత్ంచుచునాన్డని నాకు
వినబడెను గనుక 23 మీరు బహుజాగర్తత్గా
నుండి, అతడుండు మరుగు తావులను
కనిపెటిట్యునన్ సంగతి యంత నాకు
తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క
రండి, అపుప్డు నేను మీతో కూడా వతుత్ను,
అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను
యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి
పటుట్కొందును. 24 అంతట వారు లేచి
సౌలుకంటె ముందు జీఫుకు తిరిగి వెళిల్రి.
దావీదును అతని జనులును యెషీమోనుకు
దకిష్ణపు వైపుననునన్ మైదానములోని
మాయోను అరణయ్ములో ఉండగా 25 సౌలును
అతని జనులును తనున్ వెదకుటకై బయలుదేరిన
మాట దావీదు విని, కొండ శిఖరము దిగి మాయోను
అరణయ్మందు నివాసముచేసెను. సౌలు అది విని
మాయోను అరణయ్ములో దావీదును
తరుమబోయెను. 26 అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ
తటుట్నను దావీదును అతని జనులును పరవ్తము ఆ
తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు
సౌలుదగెగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని
తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును
దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని
వారిని చుటుట్కొనుచుండిరి. 27 ఇటుల్ండగా
దూత యొకడు సౌలునొదద్కు వచిచ్ -- నీవు
తవ్రగా రముమ్, ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్
వచిచ్ దేశములో చొరబడి యునాన్రని
చెపప్గా 28 సౌలు దావీదును తరుముట మాని
వెనుకకు తిరిగి ఫిలిషీత్యులను ఎదురొక్న
బోయెను. కాబటిట్ సెలహమమ్లెకోతు1 అని
ఆ సథ్లమునకు పేరు పెటట్బడెను. 29 తరువాత
దావీదు అకక్డనుండి పోయి ఏనెగ్దీకి వచిచ్
కొండ సథ్లములలో నివాసము చేయుచుండెను.

సౌలు ఫిలిషీత్యులను తరుముట మాని
తిరిగిరాగా దావీదు ఏనెగ్దీ
అరణయ్మందునాన్డని అతనికి

వరత్మానము వచెచ్ను. 2 అపుప్డు సౌలు
ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి మూడు
వేలమందిని ఏరప్రచుకొని వచిచ్, కొండమేకలకు
వాసములగు శిలాపరవ్తములమీద దావీదును అతని
జనులను వెదకుటకై బయలుదేరెను. 3

మారగ్ముననునన్ గొరెర్దొడల్కు అతడు రాగా
అకక్డ గుహ యొకటి కనబడెను. అందులో సౌలు
శంకానివరిత్కి పోగా దావీదును అతని జనులును ఆ
గుహ లోపలిభాగములలో ఉండిరి గనుక 4 దావీదు
జనులు--అదిగో వచెచ్ను--నీ దృషిట్కి ఏది
మంచిదో అది నీవు అతనికి చేయునటుల్ నీ
శతుర్వుని నీ చేతికి అపప్గింతునని యెహోవా
నీతో చెపిప్న దినము వచెచ్నని అతనితో
అనగా; దావీదు లేచి వచిచ్ సౌలుకు తెలియకుండ
అతని పైవసత్ర్పు చెంగును కోసెను. 5 సౌలు
పైవసత్ర్మును తాను కోసెనని దావీదు
మనసుస్ నొచిచ్ 6 ఇతడు యెహోవాచేత
అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత
అభిషికుత్డైన నా పర్భువుకు నేను ఈ
కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని
నేను చంపను అని తన జనులతో చెపెప్ను. 7 ఈ
మాటలు చెపిప్ దావీదు తన జనులను అడడ్గించి
సౌలుమీదికి పోనియయ్క వారిని ఆపెను.

తరువాత సౌలు లేచి గుహలోనుండి బయలువెళిల్
మారగ్మున పోయెను. 8 అపుప్డు దావీదు లేచి
గుహలోనుండి బయలువెళిల్--నా యేలినవాడా
రాజా, అని సౌలు వెనుకనుండి కేకవేయగా సౌలు
వెనుక చూచెను. దావీదు నేల సాషాట్ంగపడి
నమసాక్రము చేసి 9 సౌలుతో ఇటల్నెను--
దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్ శించుచునాన్డని
జనులు చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు విను
చునాన్వు? 10 ఆలోచించుము; ఈ దినమున
యెహోవా నినున్ ఏలాగు గుహలో నాచేతికి
అపప్గించెనో అది నీ కండాల్ర చూచితివే;
కొందరు నినున్ చంపుమని నాతో చెపిప్నను
నేను నీయందు కనికరించి--ఇతడు యెహోవాచేత
అభిషేకము నొందినవాడు గనుక నా యేలినవాని
చంపనని నేను చెపిప్తిని. 11 నా తండీర్
చూడుము, ఇదిగో చూడుము. నినున్ చంపక నీ
వసత్ర్పుచెంగు మాతర్మే కోసితిని గనుక
నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతుుర్ను రాదనియు,
నాలో తపిప్తము ఎంతమాతర్మును లేదనియు,
నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను
ఏపాపమును చేయనివాడనై యుండగా నీవు నా
పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు.
12 నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా
నాయ్యము తీరుచ్ను. యెహోవా నా విషయమై
పగతీరుచ్నుగాని నేను నినున్ చంపను. 13

పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్
దుషుట్ల చేతనే దౌషట్య్ము
పుటుట్నుగాని నేను నినున్ చంపను. 14

ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన
బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? ఏపాటివాని
తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్నుగదా?
మినన్లిల్ని గదా? 15 యెహోవా నీకును నాకును
మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్
తీరుచ్నుగాక; ఆయనే సంగతి విచారించి నా
పకష్మున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ
ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్నుగాక. 16 దావీదు
ఈ మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు
-- దావీదా నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని
బిగగ్రగా ఏడిచ్ 17 దావీదుతో ఇటల్నెను--
యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్
చంపక విడిచినందుకు 18 ఈ దినమున నీవు నా
అపకారమునకు ఉపకారము చేసినవాడవై, నా
యెడల నీకునన్ ఉపకారబుదిధ్ని వెలల్డి
చేసితివి గనుక నీవు నాకంటె నీతిపరుడవు. 19

ఒకనికి తన శతుర్వు దొరికినయెడల మేలుచేసి
పంపివేయునా? ఈ దినమున నీవు నాకు
చేసినదానిబటిట్ యెహోవా పర్తిగా నీకు
మేలు చేయుగాక. 20 నిశచ్యముగా నీవు
రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము
నీకు సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 21

కాబటిట్ నా తరువాత నా సంతతివారిని నీవు
నిరూమ్లము చేయకుండునటుల్ను, నా తండిర్
ఇంటిలోనుండి నా పేరు నీవు
కొటిట్వేయకుండునటుల్ను యెహోవా
నామమున నాకు పర్మాణము చేయుము. అంతట
దావీదు సౌలునకు పర్మాణము చేసెను 22

అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే
దావీదును అతని జనులును తమ పరవ్తవాసమునకు
వెళిల్పోయిరి.

సమూయేలు మృతినొందగా
ఇశార్యేలీయులందరు -- కూడుకొని
అతడు చనిపోయెనని పర్లాపించుచు,

రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని

సమూయేలు మొదటి గర్ంథము 24:22

239



సమాధిచేసిన తరువాత దావీదు లేచి పారాను
అరణయ్మునకు వెళెళ్ను.

2 కరెమ్లులోని మాయోనునందు
ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు బహు
భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొలును
వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో
తన గొరెర్లబొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయి
యుండెను. 3 అతని పేరు నాబాలు, అతని భారయ్
పేరు అబీగయీలు. ఈ సీత్ర్ సుబుదిధ్గలదై
రూపసియై యుండెను. అయితే చరయ్లనుబటిట్
చూడగా నాబాలు మోటువాడును
దురామ్రుగ్డునై యుండెను. అతడు కాలేబు
సంతతివాడు. 4 నాబాలు గొరెర్లబొచుచ్
కతెత్ర వేయించుచునాన్డని
అరణయ్మందునన్ దావీదు విని 5 తన పని
వారిలో పదిమందిని పిలిచి వారితో ఇటల్నెను--
మీరు కరెమ్లుకు నాబాలు నొదద్కు పోయి, నా
పేరు చెపిప్ కుశల పర్శన్లడిగి 6 ఆ
భాగయ్వంతుని చూచి -- నీకును నీ యింటికిని నీకు
కలిగిన అంతటికిని కేష్మమవునుగాక అని పలికి
యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 7 --
నీయొదద్ గొరెర్లబొచుచ్
కతిత్రించువారునాన్రను సంగతి నాకు
వినబడెను; నీ గొరెర్కాపరులు మాదగగ్రనుండగా
మేము వారికి ఏ కీడును చేసి యుండలేదు; వారు
కరెమ్లులో నునన్ంతకాలము వారేదియు
పోగొటుట్కొనలేదు; 8 నీ పని వారిని నీవు
అడిగినయెడల వారాలాగు చెపుప్దురు.
కాబటిట్ నా పనివారికి దయచూపుము.
శుభదినమున మేము వచిచ్తివిు గదా; నీకిషట్ము
వచిచ్నటుట్ నీ దాసులకును నీ కుమారుడైన
దావీదుకును ఇముమ్. 9 దావీదు పనివారు వచిచ్
అతనిపేరు చెపిప్ ఆ మాటలనిన్టిని నాబాలుకు
తెలియజేసి కూరుచ్ండగా 10 నాబాలు--దావీదు
ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ
యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు
ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 11 నేను
సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా
గొరెర్లబొచుచ్ కతిత్రించువారికొరకు నేను
వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా
ఎరుగనివారికితుత్నా? అని దావీదు దాసులతో
చెపప్గా 12 దావీదు పనివారు వెనుకకు తిరిగి
దోవపటుట్కొని పోయి అతనికి ఈ
మాటలనిన్యు తెలియజేసిరి. 13 అంతట
దావీదు వారితో--మీరందరు మీ కతుత్లను
ధరించుకొనుడనగా వారు కతుత్లు ధరించుకొనిరి,
దావీదు కూడను కతిత్ ఒకటి ధరించెను. దావీదు
వెనుక దాదాపు నానూన్రుమంది బయలుదేరగా
ఇనూన్రుమంది సామానుదగెగ్ర నిలిచిరి. 14

పనివాడు ఒకడు నాబాలు భారయ్యైన
అబీగయీలుతో ఇటల్నెను--అమామ్, దావీదు
అరణయ్ములోనుండి, మన యజమానుని
కుశలపర్శన్ లడుగుటకై దూతలను పంపించగా
అతడు వారితో కఠినముగా మాటలాడెను. 15

అయితే ఆ మనుషుయ్లు మాకెంతో ఉపకారము
చేసియునాన్రు మేము పొలములో వారి
మధయ్ను సంచరించుచునన్ంతసేపు అపాయము
గాని నషట్ము గాని మాకు సంభవింపనేలేదు. 16

మేము గొరెర్లను కాయుచునన్ంతసేపు వారు
దివారాతర్ము మాచుటుట్ పార్కారముగా
ఉండిరి. 17 అయితే మా యజమానునికిని అతని
ఇంటివారికందరికిని వారు కీడుచేయ
నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు

చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా
ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు దుషుట్డు,
ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు. 18 అందుకు
అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క
తవ్రపడి యినూన్రు రొటెట్లను, రెండు
దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు
గొరెర్ల మాంసమును, అయిదు మానికల వేచిన
ధానయ్మును, నూరు దార్కష్గెలలను, ఇనూన్రు
అంజూరపు అడలను గారద్భములమీద వేయించి 19

-- మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ
వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన పనివారికి
ఆజఞ్నిచిచ్ 20 గారద్భముమీద ఎకిక్
పరవ్తపు లోయలోకి వచుచ్చుండగా, దావీదును
అతని జనులును ఆమెకు ఎదురుపడిరి, ఆమె వారిని
కలిసికొనెను. 21 అంతకుమునుపు దావీదు--
నాబాలుకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు
పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు
నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని;
ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే
22 అని అనుకొని అతనికునన్వారిలో ఒక
మగపిలల్వానినైనను తెలల్వారునపప్టికి
నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్
అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగజేయుగాక
అని పర్మాణము చేసియుండెను. 23 అబీగయీలు
దావీదును కనుగొని, గారద్భముమీదనుండి
తవ్రగా దిగి దావీదుకు సాషాట్ంగ
నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని
ఇటల్నెను 24 -- నా యేలినవాడా, యీ దోషము
నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన ననున్
మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను
చెపుప్మాటలను ఆలకించుము; 25 నా
యేలినవాడా, దుషుట్డైన యీ నాబాలును
లకష్య్పెటట్వదుద్, అతనిపేరు అతని
గుణములను సూచించుచునన్ది, అతనిపేరు నాబాలు,
మోటుతనము అతని గుణము; నా యేలినవాడు
పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 26 నా
యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ
జీవముతోడు పార్ణహాని చేయకుండ యెహోవా
నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్
సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా
జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము
చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా
యేలినవాడవైన నీకు కీడు
చేయనుదేద్శించువారును నాబాలువలె
ఉందురుగాక. 27 అయితే నేను నా యేలినవాడవగు
నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా
యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి
ఇపిప్ంచి 28 నీ దాసురాలనైన నాతపుప్
కష్మించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు
యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక
నా యేలినవాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన
సంతతి నిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను
నీకు అపాయము కలుగకుండును. 29 నినున్
హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను
ఎవడైన ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు
నీ పార్ణము నీ దేవుడైన
యెహోవాయొదద్నునన్ జీవపుమూటలో
కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి
విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను
విసరివేయును. 30 యెహోవా నా యేలినవాడవగు
నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు
చేసి నినున్ ఇశార్ యేలీయులమీద అధిపతినిగా
నిరణ్యించిన తరువాత 31 నా యేలినవాడవగు
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నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా
చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు
పగతీరుచ్కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను
దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు
ఎంతమాతర్మును కలుగక పోవును గాక, యెహోవా
నా యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత
నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము
చేసికొనుము అనెను. 32 అందుకు దావీదు--నాకు
ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము
కలుగునుగాక. 33 నేను పగతీరుచ్కొనకుండను ఈ
దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్
ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక.
నీవు చూపిన బుదిధ్విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము
కలుగును గాక. 34 నీవు తవ్రపడి ననున్
ఎదురొక్నక పోయిన పకష్మున, నీకు
హానిచేయకుండ ననున్ ఆటంకపరచిన
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలుకు
మగవాడొకడును విడువబడడనన్మాట నిశచ్యము
అని చెపిప్ 35 తనయొదద్కు ఆమె
తెచిచ్నవాటిని ఆమెచేత తీసికొని--నీ మాటలు
నేను ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని,
సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో
చెపెప్ను. 36 అబీగయీలు తిరిగి
నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు
విందుచేసినటుల్ అతడు ఇంటిలో విందుచేసి,
తార్గుచు బహు సంతోషించుచు
మతుత్గానుండెను గనుక
తెలల్వారుపరయ్ంతము ఆమె అతనితో కొదిద్
గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 37

ఉదయమున నాబాలు మతుత్ విరిగి యునన్పుప్డు
అతని భారయ్ అతనితో ఆ సంగతులను
తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని
గుండెపగిలెను, అతడు రాతివలె బిగిసికొని
పోయెను. 38 పది దినములైన తరువాత యెహోవా
నాబాలును మొతత్గా అతడు చనిపోయెను. 39

నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని--యెహోవా
నాబాలు చేసిన కీడును అతని తలమీదికి
రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు
చేయకుండ ననున్ కాపాడి, నాబాలువలన నేను
పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు
సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. తరువాత
దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని
ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 40

దావీదు సేవకులు కరెమ్లులోనునన్ అబీగయీలు
నొదద్కు వచిచ్--దావీదు మముమ్ను పిలిచి
నినున్ పెండిల్చేసికొనుటకై
తోడుకొనిరండని పంపెననగా 41 ఆమె లేచి
సాగిలపడి -- నా యేలినవాని చితత్ము; నా
యేలినవాని సేవకుల కాళుల్ కడుగుటకు నా
యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా
నునాన్నని చెపిప్ 42 తవ్రగా లేచి
గారద్భముమీద ఎకిక్ తన వెనుక నడచుచునన్
అయిదుగురు పనికతెత్లతో కూడ దావీదు పంపిన
దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్
చేసికొనెను. 43 మరియు దావీదు
యెజెర్యేలు సీత్ర్యైన అహీనోయమును
పెండిల్చేసికొని యుండెను; వారిదద్రు
అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 44 సౌలు తన
కుమారెత్యైన మీకాలు అను దావీదు భారయ్ను
పలీత్యేలను గలీల్మువాడైన లాయీషు
కుమారునికి ఇచిచ్ యుండెను.

అంతట జీఫీయులు గిబియాలో
సౌలునొదద్కు వచిచ్--దావీదు
యెషీమోను ఎదుట హకీలామనయ్ములో

దాగియునాన్డని తెలియజేయగా 2 సౌలు లేచి
ఇశార్యేలీయులలో ఏరప్రచబడిన మూడు వేల
మందిని తీసికొని జీఫు అరణయ్ములో దావీదును
వెదకుటకు జీఫు అరణయ్మునకు పోయెను. 3

సౌలు యెషీమోను ఎదుటనునన్
హకీలామనయ్మందు తోర్వ పర్కక్ను దిగగా,
దావీదు అరణయ్ములో నివసించుచుండి తనున్
పటుట్కొనవలెనని సౌలు అరణయ్మునకు
వచెచ్నని విని 4 వేగులవారిని పంపి --
నిశచ్యముగా సౌలు వచెచ్నని తెలిసికొనెను.
5 తరువాత దావీదు లేచి సౌలు దండు దిగిన
సథ్లము దగగ్రకు వచిచ్, సౌలును సౌలుకు
సైనాయ్ధిపతియగు నేరు కుమారుడైన
అబేన్రును పరుండియుండగా వారునన్సథ్లము
కనుగొనెను. సౌలు దండు కొర్తత్ళములో
పండుకొనగా దండువారు అతనిచుటుట్ నుండిరి. 6

అపుప్డు దావీదు--పాళెములోకి సౌలు దగెగ్రకు
నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని హితీత్యుడైన
అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును
యోవాబుకు సహోదరుడునగు అబీషైని నడుగగా--
నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 7

దావీదును అబీషైయును రాతిర్వేళ ఆ
జనులదగెగ్రకు పోగా సౌలుదండు
కొర్తత్ళములో పండుకొని
నిదర్బోవుచుండెను, అతని యీటె అతని
తలగడదగెగ్ర నేలను నాటియుండెను,
అబేన్రును జనులును అతని చుటుట్
పండుకొనియుండిరి. 8 అపుప్డు అబీషై
దావీదును చూచి--దేవుడు ఈ దినమున నీ
శతుర్వుని నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ
చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి,
నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, ఒక దెబబ్తోనే
పరిషాక్రము చేతుననగా 9 దావీదు--నీవతని
చంపకూడదు, యెహోవాచేత అభిషేకము
నొందినవానిని చంపి నిరోద్షి యగుట యెవనికి
సాధయ్ము? 10 యహోవా జీవముతోడు
యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు
అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు
పోయి నశించును; 11 యెహోవాచేత అభిషేకము
నొందినవానిని నేను చంపను; ఆలాగున నేను
చేయకుండ యెహోవా ననున్ ఆపునుగాక. అయితే
అతని తలగడదగెగ్రనునన్ యీటెను
నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని మనము వెళిల్పోదము
రమమ్ని అబీషైతో చెపిప్ 12 సౌలు
తలగడదగెగ్రనునన్ యీటెను నీళల్బుడిడ్ని
తీసికొని వారిదద్రు వెళిల్పోయిరి.
యెహోవాచేత వారి కందరికి గాఢనిదర్ కలుగగా
వారిలో ఎవడును నిదర్మేలుకొనలేదు, ఎవడును
వచిచ్నవారిని చూడలేదు, జరిగినదాని గురుత్
పటిట్నవాడొకడును లేడు. 13 తరువాత దావీదు
అవతలకుపోయి దూరముగా నునన్ కొండమీద
నిలిచి, ఉభయుల మధయ్ను చాలా యెడముండగా
14 జనులును నేరు కుమారుడైన అబేన్రును
వినునటుల్--అబేన్రూ, నీవు మాటలాడవా? అని
కేకవేయగా అబేన్రు కేకలువేసి--రాజును
నిదర్లేపు నీవెవడవని అడిగెను. 15 అందుకు
దావీదు--నీవు మగవాడవు కావా?
ఇశార్యేలీయులలో నీ వంటివాడెవడు? నీకు
యజమానుడగు రాజుకు నీవెందుకు కాపు
కాయకపోతివి? నీకు యజమానుడగు రాజును
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సంహరించుటకు జనులలో ఒకడు చేరువకు వచెచ్నే;
16 నీ పర్వరత్న అనుకూలము కాదు, నీవు శికష్కు
పాతుర్డవే; యెహోవాచేత అభిషేకము నొందిన
నీ యేలినవానికి నీవు రకష్కముగా నుండలేదు;
యెహోవా జీవముతోడు నీవు మరణశికష్కు
పాతుర్డవు. రాజుయొకక్ యీటె యెకక్డ
నునన్దో చూడుము, అతని తలగడయొదద్నునన్
నీళల్బుడిడ్ యెకక్డ నునన్దో చూడుము అని
పలికెను. 17 సౌలు దావీదు సవ్రము ఎరిగి--
దావీదా నాయనా, యిది నీ సవ్రమేగదా అని
అనగా దావీదు ఇటల్నెను--నా యేలినవాడా నా
రాజా, నా సవ్రమే. 18 నా యేలినవాడు తన
దాసుని ఈలాగున ఎందుకు తరుముచునాన్డు?
నేనేమి చేసితిని? నావలన ఏ కీడు నీకు
సంభవించును? 19 రాజా నా యేలినవాడా, నీ
దాసుని మాటలు వినుము. నామీద పడవలెనని
యెహోవా నినున్ పేర్రేపించినయెడల
నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరపవచుచ్ను.
అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించిన
పకష్మున వారు యెహోవా దృషిట్కి
శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు--నీవు దేశమును
విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో
చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు
హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 20

నా దేశమునకు దూరముగాను, యెహోవా సనిన్ధికి
ఎడముగాను నేను మరణము నొందకపోవుదునుగాక.
ఒకడు పరవ్తములమీద కౌజుపిటట్ను
తరిమినటుట్ ఇశార్యేలు రాజవైన నీవు
మినన్లిల్ని వెదకుటకై బయలుదేరి
వచిచ్తివి. 21 అందుకు సౌలు--నేను
పాపముచేసితిని, ఈ దినమున నాపార్ణము నీ
దృషిట్కి పిర్యముగా నుండినదానిబటిట్ నేను
నీకిక కీడుచేయను. దావీదా నాయనా,
నాయొదద్కు తిరిగిరముమ్; వెరిర్వాడనై
నేను బహు తపుప్ చేసితిననగా 22 దావీదు --
రాజా, యిదిగో నీ యీటె నాయొదద్నునన్ది,
పనివారిలో నొకడు వచిచ్ దాని
తీసికొనవచుచ్ను. 23 యెహోవా ఈ దినము
నినున్ నాకు అపప్గించినను నేను యెహోవాచేత
అభిషేకము నొందినవానిని చంపనొలల్క
పోయినందున ఆయన నా నీతిని నా
విశావ్సయ్తను చూచి నాకు పర్తిఫలము
దయచేయును. 24 చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ
పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున
యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి
ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్
రకిష్ంచునుగాక అని చెపెప్ను. 25 అందుకు సౌలు
-- దావీదా నాయనా, నీవు ఆశీరావ్దము
పొందుదువు గాక; నీవు ఘనకారయ్ములను
పూనుకొని విజయము నొందుదువుగాక అని
దావీదుతో అనెను. అపుప్డు దావీదు తన
మారగ్మున వెళిల్పోయెను, సౌలును తన
సథ్లమునకు తిరిగి వచెచ్ను.

తరువాత దావీదు-- నేను ఇకక్డ నిలుచుట
మంచిదికాదు, ఏదో ఒక దినమున నేను
సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను

ఫిలిషీత్యుల దేశములోకి తపిప్ంచుకొని
పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల
సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును
గనుక నేను అతని చేతిలోనుండి
తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 2 లేచి
తనయొదద్నునన్ ఆరునూరుమందితో కూడ
పర్యాణమై మాయోకు కుమారుడును గాతు

రాజునైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 3 దావీదు
గాతులో ఆకీషునొదద్ చేరగా అతడును అతని
వారందరును తమ తమ కుటుంబముల సమేతముగా
కాపురముండిరి. యెజెర్యేలీయురాలగు
అహీనోయము, నాబాలు భారయ్యైయుండిన
కరెమ్లీయురాలగు అబీగయీలు అను అతని
యిదద్రు భారయ్లు దావీదుతోకూడ ఉండిరి.

4 దావీదు గాతుకు పారిపోయిన సంగతి సౌలుకు
తెలిసినమీదట అతడు దావీదును వెదకుట
మానివేసెను. 5 అంతట దావీదు--రాజపురమందు
నీయొదద్ నీ దాసుడనైన నేను కాపురము
చేయనేల? నీ దృషిట్కి నేను అనుగర్హము
పొందినవాడనైతే బయటి పటట్ణములలో
ఒకదానియందు నేను కాపురముండుటకు ఒక సథ్లము
ఇపిప్ంచుమని ఆకీషును అడుగగా 6 ఆకీషు సికల్గు
అను గార్మమును ఆ దినమున అతనికిచెచ్ను.
కాబటిట్ నేటివరకు సికల్గు యూదారాజుల
వశమున నునన్ది.

7 దావీదు ఫిలిషీత్యుల దేశములో
కాపురముండిన కాలమంత ఒక సంవతస్రము నాలుగు
నెలలు. 8 అంతలో దావీదును అతని వారును
బయలుదేరి గెషూరీయులమీదను
గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి;
పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి
ఐగుపుత్వరకునునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము
కాపురముండగా 9 దావీదు ఆ దేశసుథ్లను
హతముచేసి, మగవానినేమి ఆడుదానినేమి
యెవరిని సజీవులుగా విడువక గొరెర్లను
ఎడల్ను గారద్భములను ఒంటెలను
వసత్ర్ములను దోచుకొని తిరిగి
ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 10 ఆకీషు--ఇపుప్డు
మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని
దావీదు నడుగగా దావీదు--యూదా దేశమునకును
యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల
దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక
పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 11 ఆలాగున
దావీదు చేయుచు వచెచ్ను. అతడు ఫిలిషీత్యుల
దేశములో నివసించినంత కాలము ఈ పర్కారముగా
చేయునని తముమ్నుగురించి వారు
చెపుప్దురేమో అని, గాతుకు వరత్మానము
తేగల మగవానినైనను ఆడుదానినైనను దావీదు
బర్తుకనియయ్లేదు. 12 -- దావీదు తన జనులైన
ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా
అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు
సదాకాలము నాకు దాసుడుగా ఉండునని అనుకొని
ఆకీషు దావీదు మాట నమెమ్ను.

ఆ దినములలో ఫిలిషీత్యులు
ఇశార్యేలీయులతోయుదధ్ము
చేయవలెనని సైనయ్ములను

సమకూరిచ్ యుదధ్మునకు సిదధ్పడగా, ఆకీషు
దావీదును పిలిచి -- నేను దండెతత్గా నీవును నీ
జనులును నాతోకూడ యుదధ్మునకు బయలుదేరి
రావలెనని పరిషాక్రముగా తెలిసికొనుమనగా 2

దావీదు--నీ దాసుడనైన నేను చేయబోవు
కారయ్ము ఏదో అది నీవు ఇపుప్డు
తెలిసికొందువనెను. అందుకు ఆకీషు--ఆలాగైతే
నినున్ ఎపప్టికి నాకు దేహసంరకష్కునిగా
నిరణ్యింతుననెను.

3 సమూయేలు మృతిబొందగా ఇశార్యేలీయులు
అతని గురించి విలాపము చేసి రామా అను అతని
పటట్ణములో అతని పాతిపెటిట్యుండిరి.
మరియు సౌలు కరణ్పిశాచముగలవారిని
చిలల్ంగివారిని దేశములోనుండి
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వెళల్గొటిట్ యుండెను. 4 ఫిలిషీత్యులు
దండెతిత్ వచిచ్ షూనేములో దిగగా, సౌలు
ఇశార్యేలీయులందరిని సమకూరెచ్ను; వారు
గిలోబ్వలో దిగిరి. 5 సౌలు ఫిలిషీత్యుల
దండును చూచి మనసుస్నందు భయకంపమునొంది 6

యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా
సవ్పన్ముదావ్రానైనను
ఊరీముదావ్రానైనను పర్వకత్లదావ్రానైనను
ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 7 అపుప్డు
సౌలు--నాకొరకు మీరు కరణ్ పిశాచముగల యొక
సీత్ర్ని కనుగొనుడి; నేను పోయి దానిచేత
విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా
వారు--చితత్ము, ఏనోద్రులో కరణ్పిశాచముగల
యొకతె యునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 8

కాబటిట్ సౌలు మారు వేషము ధరించి వేరు
బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు మనుషుయ్లను
వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ
సీత్ర్యొదద్కు వచిచ్--కరణ్పిశాచము
దావ్రా నాకు శకునము చెపిప్ నాతో
మాటలాడుటకై నేను నీతో చెపుప్వాని
రపిప్ంచుమని కోరగా 9 ఆ సీత్ర్ -- చితత్ము,
సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా?
కరణ్పిశాచము గలవారిని చిలల్ంగివారిని అతడు
దేశములో ఉండకుండ నిరూమ్లముచేసెను గదా.
నీవు నా పార్ణముకొరకు ఉరియొగిగ్ నాకు
మరణమేల రపిప్ంతువు అని అతనితో అనెను. 10

అందుకు సౌలు -- యెహోవా జీవముతోడు దీనిని
బటిట్ నీకు శికష్ యెంత మాతర్మును రాదని
యెహోవా నామమున పర్మాణము చేయగా 11 ఆ
సీత్ర్ -- నీతో మాటలాడుటకై నేనెవని
రపిప్ంపవలెనని యడుగగా అతడు--సమూయేలును
రపిప్ంపవలెననెను. 12 ఆ సీత్ర్ సమూయేలును
చూచినపుప్డు బిగెగ్రగా కేకవేసి--నీవు
సౌలువే; నీవు ననెన్ందుకు మోసపుచిచ్తివని
సౌలుతో చెపప్గా 13 రాజు--నీవు భయపడవదుద్,
నీకు ఏమి కనబడినదని ఆమె నడుగగా ఆమె--
దేవతలలో ఒకడు భూమిలోనుండి పైకివచుచ్ట
నేను చూచుచునాన్ననెను. 14 అందుకతడు--ఏ
రూపముగా ఉనాన్డని దాని నడిగినందుకు అది--
దుపప్టి కపుప్కొనిన ముసలివాడొకడు పైకి
వచుచ్చునాన్డనగా సౌలు-- అతడు సమూయేలు
అని తెలిసికొని సాగిలపడి నమసాక్రము
చేసెను. 15 సమూయేలు--ననున్ రమమ్ని నీ
వెందుకు తొందరపెటిట్తివని సౌలు నడుగగా
సౌలు-- నేను బహు శర్మలోనునాన్ను;
ఫిలిషీత్యులు నా మీదికి యుదధ్మునకు రాగా
దేవుడు ననున్ ఎడబాసి పర్వకత్ల
దావ్రానైనను సవ్పన్ములదావ్రానైనను నా
కేమియు సెలవియయ్కయునాన్డు. కాబటిట్
నేను చేయవలసినదానిని నాతో
తెలియజెపుప్టకై నినున్ పిలిపించితిననెను.
16 అందుకు సమూయేలు--యెహోవా నినున్
ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా ననున్ అడుగుటవలన
పర్యోజన మేమి? 17 యెహోవా తన మాట తన
పకష్ముగానే నెరవేరుచ్చునాన్డు. నా
దావ్రా ఆయన సెలవిచిచ్యునన్టుట్ నీ
చేతినుండి రాజయ్మును తీసివేసి నీ
పొరుగువాడైన దావీదుకు దాని
నిచిచ్యునాన్డు. 18 యెహోవా ఆజఞ్కు నీవు
లోబడక, అమాలేకీయుల విషయములో ఆయన
తీకష్ణమైన కోపము నెరవేరచ్క
పోయినదానినిబటిట్ యెహోవా నీకు ఈవేళ ఈ
పర్కారముగా చేయుచునాన్డు. 19 యెహోవా

నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల
చేతికి అపప్గించును; యెహోవా
ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యుల చేతికి
అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును
నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 20

సమూయేలు మాటలకు సౌలు బహు భయమొంది
వెంటనే నేలను సాషాట్ంగపడి దివారాతర్ము
భోజన మేమియు చేయక యుండినందున
బలహీనుడాయెను. 21 అపుప్డు ఆ సీత్ర్ సౌలు
దగెగ్రకు వచిచ్, అతడు బహుగా కలవరపడుట చూచి
-- నా యేలినవాడా, నీ దాసినైన నేను నీ ఆజఞ్కు
లోబడి నా పార్ణము నా చేతిలో పెటుట్కొని
నీవు నాతో సెలవిచిచ్న మాటలను విని అటుల్
చేసితిని. 22 ఇపుప్డు నీ దాసినైన నేను చెపుప్
మాటలను ఆలకించుము, నేను నీకు ఇంత ఆహారము
వడిడ్ంచుదును, నీవు భోజనము చేసి
పర్యాణమై పోవుటకు బలము తెచుచ్కొనుమని
అతనితో చెపప్గా 23 అతడు ఒపప్క భోజనము
చేయననెను; అయితే అతని సేవకులు ఆ
సీత్ర్తో ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా
అతడు వారు చెపిప్న మాట ఆలకించి నేలనుండి
లేచి మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 24 తన
యింటిలో కొర్వివ్న పెయయ్ ఒకటి యుండగా
ఆ సీత్ర్ దాని తీసికొని తవ్రగా వధించి పిండి
తెచిచ్ పిసికి పులుసులేని రొటెట్లు కాలిచ్
25 తీసికొనివచిచ్ సౌలుకును అతని సేవకులకును
వడిడ్ంచగా వారు భోజనముచేసి లేచి ఆ రాతిర్
వెళిల్పోయిరి.

అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్
పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి;
ఇశార్యేలీయులు

యెజెర్యేలులోని జెలదగెగ్ర దిగియుండిరి.
2 ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు తమ సైనయ్మును
నూరేసిమందిగాను వెయేయ్సిమందిగాను
వూయ్హపరచి వచుచ్చుండగా దావీదును అతని
జనులును ఆకీషుతో కలిసి దండు వెనుకతటుట్న
వచుచ్చుండిరి. 3 ఫలిషీత్యుల సరాద్రులు--ఈ
హెబీర్యులు ఏల రావలెను అని ఆకీషును అడుగగా
అతడు--ఇనిన్ దినములు ఇనిన్ సంవతస్రములు
నాయొదద్నుండిన ఇశార్యేలీయుల రాజైన
సౌలుకు సేవకుడగు దావీదు ఇతడే కాడా? ఇతడు నా
యొదద్ చేరిననాటనుండి నేటివరకు ఇతనియందు
తపేప్మియు నాకు కనబడలేదని ఫిలిషీత్యుల
సరాద్రులతో అనెను. 4 అందుకు ఫిలిషీత్యుల
సరాద్రులు అతనిమీద కోపపడి--ఈ మనుషుయ్ని
నీవు నిరణ్యించిన సథ్లముకు తిరిగి
పోనిముమ్, అతడు మనతో కలిసి యుదధ్ముకు
రాకూడదు, యుదధ్మందు అతడు మనకు
విరోధియవు నేమో, దేనిచేత అతడు తన
యజమానునితో సమాధానపడును? మనవారి తలలను
ఛేదించి తీసికొని పోవుటచేతనే గదా తన
యజమానునితో సమాధానపడును. 5 --సౌలు
వేలకొలదిగాను దావీదు పదివేలకొలదిగాను
హతముచేసిరని వారు నాటయ్మాడుచూ
పర్తిగానము చేయుచు పాడిన దావీదు ఇతడే
కాడా అని అతనితో చెపిప్రి. 6 కాబటిట్
ఆకీషు దావీదును పిలిచి--యెహోవా జీవముతోడు
నీవు నిజముగా యథారథ్పరుడవై యునాన్వు;
దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా
దృషిట్కి అనుకూలమే; నీవు నాయొదద్కు
వచిచ్న దినమునుండి నేటివరకు నీయందు ఏ
దోషమును నాకు కన బడలేదుగాని సరాద్రులు
నీయందు ఇషట్ములేక యునాన్రు. 7
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ఫిలిషీత్యుల సరాద్రుల దృషిట్కి నీవు
పర్తికూలమైన దాని చేయకుండునటుల్ నీవు
తిరిగి నీ సథ్లమునకు సుఖముగా వెళుల్మని
చెపప్గా 8 దావీదు--నేనేమి చేసితిని? నా
యేలినవాడవగు రాజా, నీ శతుర్వులతో
యుదధ్ముచేయుటకై నేను రాకుండునటుల్
నీయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటివరకు నీ
దాసుడనై నాయందు తపేప్మి కనబడెనని ఆకీషు
నడిగెను. 9 అందుకు ఆకీషు-- దైవదూతవలె నీవు నా
దృషిట్కి కనబడుచునాన్వని నేనెరుగుదును గాని
ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు--ఇతడు మనతోకూడ
యుదధ్మునకు రాకూడదని చెపుప్చునాన్రు. 10

కాబటిట్ ఉదయమున నీవును నీతోకూడ వచిచ్న నీ
యజమానుని సేవకులును తవ్రగా లేవవలెను;
ఉదయమున లేచి తెలల్వారగానే బయలుదేరి
పోవలెనని దావీదునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 11

కావున దావీదును అతని జనులును ఉదయమున
తవ్రగా లేచి ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు
పోవలెనని పర్యాణమైరి; ఫిలిషీత్యులు
దండెతిత్ యెజెర్యేలుకు పోయిరి.

దావీదును అతని జనులును మూడవ
దినమందు సికల్గుకు వచిచ్రి; అంతలో
అమాలేకీయులు దండెతిత్ దకిష్ణ

దేశముమీదను సికల్గుమీదను పడి, దోచుకొని
సికల్గువారిని హతముచేసి దాని తగులబెటిట్,
2 ఘనులనేమి అలుప్లనేమి అందులోనునన్
ఆడువారందరిని చెరపటుట్కొని చంపక వారిని
తీసికొని వెళిల్పోయి యుండిరి. 3 దావీదును
అతని జనులును పటట్ణమునకు వచిచ్ అది
కాలచ్బడి యుండుటయు, తమ భారయ్లును
కుమారులును కుమారెత్లును చెరలోకి
కొనిపోబడి యుండుటయు చూచి 4 ఇక ఏడుచ్టకు
శకిత్లేకపోవునంత బిగెగ్రగా ఏడిచ్రి. 5

యజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయము,
కరెమ్లీయుడైన నాబాలు భారయ్యయిన
అబీగయీలు అను దావీదు ఇదద్రు భారయ్లును
చెరలోకి కొంచుపోబడగా చూచి 6 దావీదు
మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ
కుమారులను బటిట్యు కుమారెత్లను
బటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున
రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము రండని వారు
చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన
యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము
తెచుచ్కొనెను. 7 పిమమ్ట దావీదు--ఏఫోదు
తెమమ్ని యాజకుడగు అహీమెలెకు కుమారుడైన
అబాయ్తారుతో చెపప్గా అబాయ్తారు
ఏఫోదును దావీదునొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను.
8 -- నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని
కలిసికొందునా అని యెహోవాయొదద్ దావీదు
విచారణచేయగా యెహోవా--తరుము,
నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క
నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని
సెలవిచెచ్ను. 9 కాబటిట్ దావీదును
అతనియొదద్నునన్ ఆరునూరుమందియును
బయలుదేరి బెసోరు వాగుగటుట్కు రాగా
వారిలో ఇనూన్రుమంది వెనుక దిగవిడువబడిరి.
10 దావీదును ననూన్రుమందియును ఇంక తరుముచు
పోయిరి గాని ఆ ఇనూన్రుమంది అలసటపడి
బెసోరువాగు దాటలేక ఆగిరి. ఆ ననూన్రుమంది
పోవుచుండగా 11 పొలములో ఒక ఐగుపీత్యుడు
కనబడెను. వారు దావీదునొదద్కు వాని
తోడుకొనివచిచ్, వాడు మూడు దివారాతర్ములు
అనన్పానము లేమియు పుచుచ్కొనలేదని

తెలిసికొని, వానికి భోజనముపెటిట్
దాహమిచిచ్ అంజూరపు అడలోని ముకక్ను రెండు
దార్కష్గెలలను వాని కిచిచ్రి. 12 వాడు
భోజనము చేసిన తరువాత వాని పార్ణము
తెపప్రిలల్గా 13 దావీదు--నీవు ఏ
దేశపువాడవు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని
నడిగెను. అందుకు వాడు--నేను ఐగుపీత్యుడనై
పుటిట్ అమాలేకీయుడైన యొకనికి
దాసుడనైతిని; మూడు దినముల కిర్ందట నేను
కాయిలా పడగా నా యజమానుడు ననున్
విడిచిపెటిట్ పోయెను. 14 మేము దండెతిత్
కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా
దేశమునకును కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును
వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును
కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 15 -- ఆ దండును
కలిసికొనుటకై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని
దావీదు వాని నడుగగా వాడు--నేను నినున్
చంపననియు నీ యజమానుని వశము చేయననియు
దేవునిబటిట్ నీవు నాకు పర్మాణము
చేసినయెడల ఆ దండును కలిసికొనుటకు నీకు
దోవచూపుదుననెను. 16 తరువాత వాడు వారి
దగెగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల
దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు
తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో
తులదూగుచు, వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి
అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు
సలుపుచుండిరి. 17 దావీదు సంగతిని గర్హించి
సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి
సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా,
ఒంటెలమీద ఎకిక్పారిపోయిన ననూన్మంది
యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును
లేకపోయెను. 18 ఈలాగున దావీదు
అమాలేకీయులు దోచుకొనిపోయిన దానంతటిని
తిరిగి తెచుచ్కొనెను. మరియు అతడు తన
యిదద్రు భారయ్లను రకిష్ంచెను. 19

కుమారులేమి కుమారెత్లేమి దోపుడు
సొమేమ్మి వారు ఎతిత్కొనిపోయిన
దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి
యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును
రకిష్ంచెను. 20 మరియు దావీదు అమాలేకీయుల
గొరెర్లనిన్టిని గొడల్నిన్టిని
పటుట్కొనెను. ఇవి దావీదుకు దోపుడు
సొమమ్ని జనులు మిగిలిన తమ సవ్ంత పశువులకు
ముందుగా వీటిని తోలిరి. 21 అలసటచేత
దావీదును వెంబడించలేక బెసోరు వాగుదగెగ్ర
నిలిచిన ఆ యినూన్రుమందియొదద్కు దావీదు
పోగా వారు దావీదును అతనియొదద్నునన్
జనులను ఎదురొక్నుటకై బయలుదేరి వచిచ్రి.
దావీదు ఈ జనులయొదద్కు వచిచ్ వారి
యోగకేష్మమడుగగా 22 దావీదుతోకూడ
వెళిల్నవారిలో దురామ్రుగ్లైన చెడు
మనుషుయ్లు కొందరు -- వీరు మనతోకూడ రాక
నిలిచిరి గనుక తమ భారయ్లను పిలల్లను తపప్
మనకు మరల వచిచ్న దోపుడు స సొముమ్లో
మనమేమియు వీరికియయ్ము; తమ భారయ్
పిలల్లను వారు తీసికొని పోవచుచ్ననిరి. 23

అందుకు దావీదు వారితో ఇటల్నెను--నా
సహోదరులారా, యెహోవా మనలను కాపాడి
మనమీదికి వచిచ్న యీ దండును మనకపప్గించి
మనకు దయచేసిన దాని విషయములో మీరు
ఈలాగున చేయకూడదు. 24 మీరు చెపిప్నది
యెవరు ఒపుప్కొందురు? యుదధ్మునకు
పోయినవాని భాగమెంతో సామానునొదద్
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నిలిచినవాని భాగము అంతే అని వాడుకమాట;
అందరు సమముగానే పాలు పంచుకొందురు గదా 25

కావున నాటనుండి నేటివరకు దావీదు
ఇశార్యేలీయులలో అటిట్ పంపకము
కటట్డగాను నాయ్యవిధిగాను ఏరప్రచి
నియమించెను.

26 దావీదు సికల్గుకు వచిచ్నపుప్డు దోపుడు
సొముమ్లో కొంత తన సేన్హితులైన యూదా
పెదద్లకు ఏరప్రచి--యెహోవా
శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన
సొముమ్లో కొంత ఆశీరావ్దసూచనగా మీకు
ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 27

బేతేలులోను దకిష్ణ రామోతులోను
యతీత్రులోను 28 అరోయేరులోను
షిపోమ్తులోను ఎషెత్మోలోను 29

రాకాలులోను యెరహెమ్యేలీయుల
గార్మములలోను కేనీయుల గార్మములలోను 30

హోరామ్లోను కోరాషానులోను అతాకులోను 31

హెబోర్నులోను దావీదును అతని జనులును
సంచరించిన సథ్లములనిన్టిలోను ఉనన్
పెదద్లకు దావీదు పంపించెను.

అంతలో ఫిలిషీత్యులు
ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము
చేయగా ఇశార్యేలీయులు

ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి.
గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు వారిని
హతము చేయుచు 2 సౌలును అతని కుమారులను
తరుముచు, యోనాతాను, అబీనాదాబు,
మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ ముగుగ్రు
కుమారులను హతము చేసిరి. 3 యుదధ్ములో
సౌలు ఓడిపోవుచుండగా విలుకాండుల్
గురిపెటటిట్ అతని కొటిట్నందున అతడు
బహుగా భయపడి. 4 -- సునన్తి లేని వీరు వచిచ్
ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్
నీకతిత్ దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన

ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు
భయముచేత ఆలాగుచేయ నొలల్కుండెను గనుక
సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను.
5 సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను
మోయువాడు తానును తన కతిత్మీద పడి అతనితో
కూడ మరణమాయెను. 6 ఈలాగున సౌలును అతని
ముగుగ్రు కుమారులును అతని ఆయుధములను
మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే
మరణమైరి. 7 లోయ అవతలనునన్
ఇశార్యేలీయులును, యొరాద్ను అవతల
నునన్వారును, ఇశార్యేలీయులు
పారిపోవుటయు, సౌలును అతని కుమారులును
చచిచ్యుండుటయు చూచి తమ నివాసగార్మములు
విడిచిపెటిట్ పారిపోయిరి. ఫిలిషీత్యులు
వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి.

8 మరునాడు ఫిలిషీత్యులు హతమైనవారిని
దోచుకొనవచిచ్ గిలోబ్వ పరవ్తముమీద
పడిపోయిన సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులను
కనుగొని 9 అతని తలను ఛేదించి అతని
ఆయుధములను తీసి తమ బొమమ్ల గుళల్లోను
జనులలోను జయవరత్మానము తెలియజేయుటకై
ఫిలిషీత్యుల దేశములో నలుదిశలు వాటిని
పంపిరి. 10 మరియు వారు అతని ఆయుధములను
అషాత్రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి అతని
మొండెమును బేతాష్ను పటట్ణపు గోడకు
తగిలించిరి. 11 అయితే ఫిలిషీత్యులు సౌలుకు
చేసినదానిగురించిన వారత్
యాబేషిగ్లాదువారు విని 12 బలశాలులందరు
లేచి రాతిర్ యంత నడిచి సౌలు మొండెమును
అతని కుమారుల కళేబరములను బేతాష్ను
పటట్ణపు గోడమీదనుండి దించి యాబేషుకు
తిరిగి వచిచ్ వాటిని దహనముచేసి 13 వారి
శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృకష్ము
కిర్ంద పాతిపెటిట్ యేడుదినములు
ఉపవాసముండిరి.
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దావీదు అమాలేకీయులను హతముచేసి
తిరిగి వచెచ్ను. సౌలు మృతినొందిన
తరువాత అతడు సికల్గులో రెండు

దినములుండెను. 2 మూడవ దినమున బటట్లు
చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు
సౌలునొదద్నునన్ దండువారిలోనుండి
వచెచ్ను. 3 అతడు దావీదును దరిశ్ంచి నేలను
సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు--నీ
వెకక్డనుండి వచిచ్తివని యడిగెను. అందుకు
వాడు--ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములోనుండి
నేను తపిప్ంచుకొని వచిచ్తిననెను. 4 --జరిగిన
సంగతులేవో నాతో చెపుప్మని దావీదు
సెలవియయ్గా వాడు--జనులు యుదధ్మందు
నిలువలేక పారిపోయిరి. అనేకులు పడి చచిచ్రి,
సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును
మరణమైరి అనెను. 5 --సౌలును అతని
కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరని
నీకేలాగు తెలిసినదో నాకు వివరముగా
తెలియజేయుమని దావీదు వాని నడుగగా
వాడిటల్నెను 6 -- గిలోబ్వ పరవ్తమునకు నేను
అకసామ్తుత్గా వచిచ్నపుప్డు సౌలు తన
యీటెమీద ఆనుకొని యుండెను. 7 అతడు
రథములును రౌతులును తనను వెనువెంట
తగులుచుండుట చూచి వెనుక తిరిగి ననున్ కనుగొని
పిలిచెను. అందుకు--చితత్ము నా యేలినవాడా
అని నేనంటిని. 8 --నీవెవడవని అతడు
ననన్డుగగా--నేను అమాలేకీయుడనని
చెపిప్తిని. 9 అతడు--నా పార్ణము ఇంక నాలో
ఉనన్దిగాని తల తిర్పుప్చేత నేను బహు
బాధపడుచునాన్ను ; నీవు నా దగెగ్ర నిలువబడి
ననున్ చంపుమని సెలవియయ్గా, 10 ఈలాగు
పడినతరువాత అతడు బర్దుకడని నేను
నిశచ్యించుకొని అతనిదగగ్ర నిలిచి అతని
చంపితిని; తరువాత అతని తలమిాదనునన్
కిరీటమును హసత్కంకణములను తీసికొని నా
యేలినవాడవైన నీయొదద్కు వాటిని
తెచిచ్యునాన్ను అనెను. 11 దావీదు ఆ వారత్
విని తన వసత్ర్ములు చింపుకొనెను.
అతనియొదద్ నునన్ వారందరును ఆలాగున చేసి
12 సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును
ఇశార్యేలు ఇంటివారును యుదధ్ములో
కూలిరని వారిని గూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు
సాయంతర్మువరకు ఉపవాసముండిరి. 13 తరువాత
దావీదు -- నీవెకక్డ నుండి వచిచ్తివని ఆ
వారత్ తెచిచ్నవాని నడుగగా వాడు-- నేను
ఇశార్యేలు దేశమున నివసించు అమాలేకీయుడగు
ఒకని కుమారుడననెను. 14 అందుకు దావీదు--
భయపడక యెహోవా అభిషేకించినవానిని
చంపుటకు నీవేల అతని మీద చెయియ్
ఎతిత్తివి? యెహోవా అభిషేకించినవానిని
నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే; నీ నోటి
మాటయే నీమీద సాకష్య్ము గనుక నీ
పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివని వానితో

చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి--నీవు పోయి
వాని చంపుమనగా అతడు వాని కొటిట్ చంపెను.

17 యూదావారికి అభాయ్సము చేయవలెనని
దావీదు సౌలునుగూరిచ్యు అతని కుమారుడైన
యోనాతానును గూరిచ్యు ధనురీగ్తమొకటి
చేసి దానిబటిట్ విలాపము సలిపెను. అది
యాషారు గర్ంథమందు లిఖింపబడి యునన్ది.
ఎటల్నగా--

19 ఇశార్యేలూ, నీకు భూషణమగువారు
నీ ఉనన్త సథ్లములమీద హతులైరి
అహహా బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి.
20 ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లు
సంతోషింపకుండునటుల్
సునన్తిలేనివారి కుమారెత్లు జయమని
చెపప్కుండునటుల్
ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి
అషెక్లోను వీధులలో పర్కటన చేయకుడి.
21 గిలోబ్వ పరవ్తములారా
నిష్ పర్యోజనములని బలాఢుయ్లు మీమీద
అవమానమొందిరి
వారు బలెల్ములను పారవేసిరి.
తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనటుట్
సౌలు ఒలెల్ములను పారవేయబడెను.
మీమీద మంచైనను వరష్మైనను
పర్థమ ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను
లేకపోవును గాక.
22 హతుల రకత్ము ఒలికింపకుండ
బలాఢుయ్ల కొర్వువ్ను పటట్కుండ
యోనాతాను విలుల్ వెనుకతియయ్లేదు
ఎవరిని హతముచేయకుండ సౌలు కతిత్ వెనుక
తీసినది కాదు.
23 సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు
సరసులుగాను నెనరుగల వారుగాను ఉండిరి
తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు
ఎడబాసినవారు కారువారు
పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు
సింహములకంటె బలముగలవారు.
24 ఇశార్యేలీయుల కుమారెత్లారా,
సౌలునుగూరిచ్ యేడువ్డి
అతడు మీకు ఇంపైన రకత్వరణ్పు వసత్ర్ములు
ధరింప జేసినవాడు
బంగారు నగలు మీకు పెటిట్నవాడు.
25 యుదధ్రంగమునందు బలాఢుయ్లు
పడియునాన్రు
నీ ఉనన్తసథ్లములలో యోనాతాను
హతమాయెను.

26 నా సహోదరుడా, యోనాతానా
నీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివి
నీ నిమితత్ము నేను బహు శోకము
నొందుచునాన్ను
నాయందు నీకునన్ పేర్మ బహు వింతైనది
సీత్ర్లు చూపు పేర్మకంటెను అది
అధికమైనది.
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27 అయయ్యోయ్ బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి
యుదధ్సనన్దుధ్లు నశించిపోయిరి.

ఇది జరిగిన తరువాత--యూదా
పటట్ణములలోకి నేను పోదునా అని
దావీదు యెహోవాయొదద్

విచారణచేయగా--పోవచుచ్నని యెహోవా
అతనికి సెలవిచెచ్ను.-- నేను పోవలసిన
సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా--
హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను.
2 కాబటిట్ యెజెర్యేలీయురాలగు
అహీనోయము, కరెమ్లీయుడగు నాబాలుకు
భారయ్యైన అబీగయీలు అను తన యిదద్రు
భారయ్లను వెంటబెటుట్కొని దావీదు
అకక్డికి పోయెను. 3 మరియు దావీదు
తనయొదద్ నునన్వారినందరిని వారి వారి
యింటివారిని తోడుకొని వచెచ్ను; వీరు
హెబోర్ను గార్మములలో కాపురముండిరి. 4

అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్
యూదావారిమీద రాజునిగా దావీదుకు
పటాట్భిషేకము చేసిరి.

5 సౌలును పాతిపెటిట్నవారు
యాబేషిగ్లాదువారని దావీదు తెలిసికొని
యాబేషిగ్లాదువారియొదద్కు దూతలను పంపి --
మీరు ఉపకారము చూపి మీ యేలినవాడైన సౌలును
పాతిపెటిట్తిరి గనుక యెహోవాచేత మీరు
ఆశీరవ్చనము నొందుదురు గాక. 6 యెహోవా
మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును,
నేనును మీరు చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు
పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 7 మీ యజమానుడగు
సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు
తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము
చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము
తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై యుండుడని
ఆజఞ్నిచెచ్ను.

8 నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను
సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు కుమారుడగు
ఇషోబ్షెతును మహ నయీముకు తోడుకొని పోయి,
9 గిలాదువారిమీదను ఆషేరీయులమీదను
యెజెర్యేలుమీదను ఎఫార్యిమీయులమీదను
బెనాయ్మీనీయులమీదను ఇశార్యేలు
వారిమీదను రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము
చేసెను. 10 సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు
నలువదేండల్వాడై యేలనారంభించి రెండు
సంవతస్రములు పరిపాలించెను; అయితే
యూదావారు దావీదు పకష్మున నుండిరి. 11

దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద
ఏలినకాలమంతయు ఏడు సంవతస్రములు ఆరు
మాసములు.

12 అంతలో నేరు కుమారుడగు అబేన్రును సౌలు
కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు సేవకులును
మహనయీములోనుండి బయలుదేరి గిబియోనుకు
రాగా 13 సెరూయా కుమారుడగు యోవాబును
దావీదు సేవకులును బయలుదేరి వారి
నెదిరించుటకై గిబియోను కొలనుకు వచిచ్రి.
వీరు కొలనుకు ఈ తటుట్నను వారు కొలనుకు ఆ
తటుట్నను దిగియుండగా 14 అబేన్రు లేచి --
మన యెదుట యౌవనసుథ్లు మలల్చేషట్లు
చేయుదురా అని యోవాబుతో అనగా యోవాబు--
వారు చేయవచుచ్ననెను. 15 లెకక్కు సరిగా
సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు సంబంధులైన
పనిన్దద్రుమంది బెనాయ్మీనీయులును
దావీదు సేవకులలో పనిన్దద్రుమందియును లేచి
మధయ్ నిలిచిరి. 16 ఒకొక్కక్డు తనదగగ్ర

నునన్వాని తల పటుట్కొని వాని పర్కక్ను
కతిత్ పొడవగా అందరు తటాలున పడిరి. అందువలన
హెలక్తహ్నూస్రీమని ఆ సథ్లమునకు పేరు
పెటట్బడెను. అది గిబియోనునకు సమీపము. 17

తరువాత ఆ దినమున ఘోరయుదధ్ము జరుగగా
అబేన్రును ఇశార్యేలువారును దావీదు సేవకుల
యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 18 సెరూయా
ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును
అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు
అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు
గనుక 19 అతడు కుడితటట్యినను
ఎడమతటట్యినను తిరుగక అబేన్రును
తరుముచుండగా 20 అబేన్రు వెనుకకు తిరిగి --
నీవు అశా హేలువా అని అతని నడుగగా అతడు నేను
అశాహేలునే యనెను. 21 -- నీవు కుడికైనను
ఎడమకైనను తిరిగి యౌవనసుథ్లలో ఒకని
కలిసికొని వాని ఆయుధములను పటుట్కొముమ్
అని అబేన్రు అతనితో చెపిప్నను, అశాహేలు ఈ
తటట్యినను ఆ తటట్యినను తిరుగక అతని
తరుమగా 22 అబేన్రు-- ననున్ తరుముట మాని
తొలగిపొముమ్, నేను నినున్ నేలకు కొటిట్
చంపినయెడల నీ సహోదరుడగు యోవాబును ఎటుల్
సంతోషముగా కలిసికొందుననెను. 23 అతడ -- నేను
తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని
కడుపులో పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు
వచెచ్ను గనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను.
అశాహేలు పడి చచిచ్న సథ్లమునకు
వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 24

యోవాబును అబీషైయును అబేన్రును తరుముచు
గిబియోనను అరణయ్మారగ్ములోని
గీహయెదుటి అమామ్యను కొండకు వచిచ్రి;
అంతలో సూరుయ్డు అసత్మించెను. 25

అబేన్రు మీదికి ఎవరును రాకుండ
బెనాయ్మీనీయులు గుంపుగా కూడుకొని ఒక
కొండమీద నిలువగా 26 అబేన్రు కేకవేసి--కతిత్
చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు
దేవ్షమునకే హేతువగునని నీ వెరుగుదువుగదా;
తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీ వెంతవరకు
జనులకు ఆజఞ్ ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో
అనెను. 27 అందుకు యోవాబు -- దేవుని
జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని పిలువక
యుండినయెడల జనులందరు తమ సహోదరులను
తరుమక ఉదయముననే తిరిగి పోయియుందురని
చెపిప్ 28 బాకా ఊదగా జనులందరు నిలిచి,
ఇశార్యేలువారిని తరుముటయు వారితో
యుదధ్ము చేయుటయు మానిరి. 29 అబేన్రును
అతనివారును ఆ రాతిర్ అంత మైదానముగుండ
పర్యాణము చేసి యొరాద్నునది దాటి
బితోర్ను మారగ్మున మహనయీమునకు వచిచ్రి.
30 యోవాబు అబేన్రును తరుముట మాని తిరిగి
వచిచ్ జనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూడగా దావీదు
సేవకులలో అశాహేలు గాక పందొమమ్ండుగురు
లేకపోయిరి. 31 అయితే దావీదు సేవకులు
బెనాయ్మీనీయులలోను అబేన్రు జనులలోను
మునూన్రుమందిని హతము చేసిరి. 32 జనులు
అశాహేలును ఎతిత్కొనిపోయి
బేతెల్హేములోనునన్ అతని తండిర్
సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. తరువాత
యోవాబును అతనివారును రాతిర్ అంతయు నడిచి
తెలల్వారు సమయమున హెబోర్నుకు వచిచ్రి.

సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు
కుటుంబికులకును బహుకాలము యుదధ్ము

సమూయేలు రెండవ గర్ంథము 2:32

247



జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు
కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను.

2 హెబోర్నులో దావీదుకు పుటిట్న
కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని
జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు
అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 3 కిలాయ్బు అను
రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు
భారయ్యైన అబీగయీలువలన పుటెట్ను.
మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరురాజగు
తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన
పుటెట్ను. 4 నాలుగవవాడగు అదోనీయా
హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు
షెఫటయ్ అబీటలువలన పుటెట్ను. 5 ఆరవవాడగు
ఇతెర్యాము దావీదుకు భారయ్యగు ఎగాల్వలన
పుటెట్ను. వీరు హెబోర్నులో దావీదుకు
పుటిట్న కుమారులు.

6 సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు
కుటుంబికులకును యుదధ్ము జరుగుచుండగా
అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు
సహాయముచేసెను. 7 అయాయ్ కుమారెత్యైన
రిసాప్యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను--నా
తండిర్కి ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు
కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 8

అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా
కోపగించుకొని--నినున్ దావీదు చేతికపప్గింపక
నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని
సహోదరులకును అతని సేన్హితులకును ఈవేళ
ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన
కుకక్తో సమానునిగా చేసి యీ దినమున ఒక
సీత్ర్నిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 9

యెహోవా దావీదుకు పర్మాణము చేసిన దానిని
అతనిపకష్మున నేను నెరవేరచ్నియెడల 10

దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయును
గాక; సౌలు ఇంటివారి వశము కాకుండ
రాజయ్మును తపిప్ంచి దాను మొదలుకొని
బెయేరష్బావరకు దావీదు సింహాసనమును
ఇశార్యేలువారిమీదను యూదావారిమీదను నేను
సిథ్రపరచెదననెను. 11 కావున ఇషోబ్షెతు
అబేన్రుకు భయపడి యిక ఏ మాటయు పలుకలేక
పోయెను.

12 అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు
దూతలను పంపి--ఈ దేశము ఎవరిది? నీవు నాతో
నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి,
ఇశార్యేలు వారినందరిని నీతటుట్
తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు--
మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 13

అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు
వచుచ్నపుప్డు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలును
నా యొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు
దరశ్నము దొరకదనెను. 14 మరియు దావీదు సౌలు
కుమారుడగు ఇషోబ్షెతునొదద్కు దూతలను
పంపి--ఫిలిషీత్యులలో నూరుమంది
ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను
పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని
చెపుప్డనగా 15 ఇషోబ్షెతు దూతను పంపి,
లాయీషు కుమారుడగు పలీత్యేలు అను దాని
పెనిమిటియొదద్నుండి మీకాలును
పిలువనంపెను. 16 దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు
దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు -- నీవు
తిరిగి పొమమ్నెను గనుక అతడు
వెళిల్పోయెను.

17 అంతలో అబేన్రు ఇశార్యేలు వారి
పెదద్లను పిలిపించి--దావీదు మిముమ్ను

ఏలవలెనని మీరు ఇంతకు మునుపు కోరితిరి గదా? 18

-- నా సేవకుడైన దావీదుచేత నా జనులగు
ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల
చేతిలోనుండియు, వారి శతుర్వులందరి
చేతిలోనుండియు విమోచించెదనని యెహోవా
దావీదునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక మీ
కోరిక నెరవేరుచ్కొనుడని వారితో చెపెప్ను.
19 మరియు అబేన్రు బెనాయ్మీనీయులతో
ఆలాగున మాటలాడిన తరువాత హెబోర్నుకు
వచిచ్ ఇశార్యేలువారి దృషిట్కిని
బెనాయ్మీనీయులందరి దృషిట్కిని
పర్యోజనమైనదానిని దావీదుకు పూరిత్గా
తెలియచేసెను. 20 అందునిమితత్మై అబేన్రు
ఇరువదిమందిని వెంటబెటుట్కొని
హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు రాగా
దావీదు అబేన్రుకును అతనివారికిని విందు
చేయించెను. 21 అంతట అబేన్రు -- నేను పోయి
ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు నీ
పకష్మున సమకూరిచ్, వారు నీతో
నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా
నీవు రాజరికము వహించి కోరినదాని అంతటిమీద
ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్
దావీదునొదద్ సెలవుపుచుచ్కొని
సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 22 పిమమ్ట
దావీదు సేవకులును యోవాబును బందిపోటునుండి
బహు విసాత్రమైన దోపుడుసొముమ్
తీసికొనిరాగా అబేన్రు హెబోర్నులో
దావీదునొదద్ లేకపోయెను, దావీదు అతనికి
సెలవిచిచ్యునన్ందున అతడు సమాధానముగా
వెళిల్పోయి యుండెను. 23 అయితే
యోవాబును అతనియొదద్నునన్ సైనయ్మును
వచిచ్నపుప్డు నేరు కుమారుడగు అబేన్రు
రాజునొదద్కు వచెచ్ననియు, రాజు అతనికి
సెలవిచిచ్ పంపెననియు, అతడు సమాధానముగా
వెళిల్పోయెననియు తెలిసికొని 24 యోవాబు
రాజునొదద్కు వచిచ్--చితత్గించుము, నీవు
ఏమిచేసితివి? అబేన్రు నీయొదద్కు
వచిచ్నపుప్డు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్
పంపివేసితివి? 25 నేరు కుమారుడగు అబేన్రును
నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ
రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును
తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 26

దావీదునొదద్నుండి బయలువెడలి అబేన్రును
పిలుచుటకై దూతలను పంపెను. వారు పోయి సిరా
యను బావిదగెగ్రనుండి అతని తోడుకొని
వచిచ్రి; అతడు వచిచ్న సంగతి దావీదుకు
తెలియక యుండెను. 27 అబేన్రు తిరిగి
హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు--సంగతి యెవరికి
వినబడకుండ గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా
అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని
పిలిచి, తన సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము
తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు
చచెచ్ను. 28 ఆ తరువాత ఈ సమాచారము
దావీదుకు వినబడినపుప్డు అతడు అనుకొనిన
దేమనగా--నేనును నా రాజయ్మును నేరు
కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట
విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని
నిరపరాధులమే. 29 ఈ దోషము యోవాబుమీదను
అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను
మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో
సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను
కరర్పటుట్కొని నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత
కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను

సమూయేలు రెండవ గర్ంథము 3:2

248



4

5

ఉండకపోడుగాక అనెను. 30 ఆలాగున యోవాబును
అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు
గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన
అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి.

31 దావీదు--మీ బటట్లు చింపుకొని
గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు
ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని
యోవాబునకును అతనితో నునన్ వారికందరికిని
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 32 రాజును సవ్యముగా
పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును
హెబోర్నులో పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు
సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను,
జనులందరును ఏడిచ్రి. 33 మరియు రాజు
అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న యొకటి
కటెట్ను. 34 ఎటల్నగా
అబేన్రూ
నీచుడొకడు చచుచ్నటుల్గా నీవు వచిచ్తివే
నీ చేతులకు కటుల్ లేకుండగను
నీ కాళల్కు సంకెళుల్ వేయబడకుండగను
దోషకారి యెదుట ఒకడు పడునటుల్ నీవు
పడితివే
రాజు ఈలాగున కీరత్న యెతిత్ పాడగా

జనులందరు విని మరి యెకుక్వగా ఏడిచ్రి. 35

ఇంక వెలుగునన్పుప్డు జనులు దావీదునొదద్కు
వచిచ్ భోజనము చేయుమని అతని బతిమాలగా
దావీదు పర్మాణము చేసి-- సూరుయ్డు
అసత్మించకమునుపు ఆహారమేమైనను నేను
రుచిచూచినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్
అపాయము కలుగజేయుగాకనెను. 36 జనులందరు ఆ
సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు
చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి
అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి
అనుకూలమాయెను. 37 నేరు కుమారుడైన
అబేన్రును చంపుట రాజు పేర్రేపణవలననైనది
కాదని ఆ దినమున ఇశార్యేలువారికందరికిని
తెలియబడెను. 38 పిమమ్ట రాజు తన సేవకులను
పిలిచి వారితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను--
నేటిదినమున పడిపోయినవాడు
ఇశార్యేలువారిలో పర్ధానుడనియు
పెదద్లలో ఒకడనియు మీకు తెలిసేయునన్ది.
39 పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను నేడు
నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా కుమారులైన
యీ మనుషుయ్లు నాకంటె బలముగలవారు, అతడు
జరిగించిన దుషిక్ర్యనుబటిట్ యెహోవా
కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక.

హెబోర్నులో అబేన్రు చనిపోయెనను
సంగతి సౌలు కుమారుడు విని
అధైరయ్పడెను, ఇశార్యేలు

వారికందరికి ఏమియు తోచకయుండెను. 2 అయితే
సౌలు కుమారునికి సైనాయ్ధిపతులుండిరి;
వారిలో ఒకని పేరు బయనా, రెండవవానిపేరు
రేకాబు; వీరు బెనాయ్మీనీయులకు చేరిన
బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులు.
బెయేరోతు కూడను బెనాయ్మీనీయుల
దేశములో చేరినదని యెంచబడెను. 3 అయితే
బెయేరోతీయులు గితత్యీముకు పారిపోయి
నేటివరకు అకక్డి కాపురసుథ్లై యునాన్రు.

4 సౌలు కుమారుడగు యోనాతానుకు
కుంటివాడగు కుమారుడు ఒకడుండెను.
యెజెర్యేలునుండి సౌలును గురించియు
యోనాతానును గురించియు వరత్మానము
వచిచ్నపుప్డు వాడు అయిదేండల్వాడు; వాని
దాది వానిని ఎతిత్కొని పరుగు పరుగున

పారిపోగా వాడు పడి కుంటివాడాయెను. వాని
పేరు మెఫీబోషెతు.

5 రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును
బయనాయును మంచి యెండవేళ బయలుదేరి
మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద
పండుకొనియుండగా అతని యింటికి వచిచ్రి. 6 --
గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు
ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు పడకటింట
మంచముమీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో
పొడిచి తపిప్ంచుకొని పోయిరి. వారతని
పొడిచి చంపి అతని తలను ఛేదించి దాని
తీసికొని రాతిర్ అంతయు మైదానములో బడి
పర్యాణమైపోయి హెబోర్నులోనునన్
దావీదునొదద్కు ఇషోబ్షెతు తలను
తీసికొనివచిచ్- చితత్గించుము; నీ పార్ణము
తీయచూచిన సౌలుకుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను
మేము తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున
యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ
పకష్మున సౌలుకును అతని సంతతికిని
పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 9

దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను
కుమారులైన రేకాబుతోను బయనాతోను
ఇటల్నెను 10 -- మంచి వరత్మానము
తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు
చచెచ్నని నాకు తెలియజెపప్గా 11 వాడు
తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా
సికల్గులో నేను వాని పటుట్కొని
చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు
ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని
మంచముమీదనే నిరోద్షియగువానిని
చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము
విచారింపకపోవుదునా? లోకములో ఉండకుండ నేను
మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 12 సకలమైన
ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన
యెహోవా జీవముతోడు మాననని చెపిప్,
దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ
మనుషుయ్లను చంపి వారి చేతులను కాళల్ను
నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగెగ్ర
వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు
తలను తీసికొని పోయి హెబోర్నులో అబేన్రు
సమాధిలో పాతి పెటిట్రి.

ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు
హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్
-- చితత్గించుము; మేము నీ

రకత్సంబంధులము; 2 పూరవ్కాలమున సౌలు
మామీద రాజై యుండగా నీవు విచారణకరత్గా
ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు -- నీవు
ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి
వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా
నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని
చెపిప్రి. 3 మరియు ఇశార్యేలువారి
పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు
రాగా రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా
సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక
ఇశార్యేలువారిమీద రాజగుటకై వారు దావీదుకు
పటాట్భిషేకము చేసిరి.

4 దావీదు ముపప్ది యేండల్వాడై యేల
నారంభించి నలువది సంవతస్రములు
పరిపాలనచేసెను. 5 హెబోర్నులో అతడు
యూదావారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు
మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు
యూదాలవారందరిమీద ముపప్దిమూడు
సంవతస్రములు పరిపాలన చేసెను. 6
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యెబూసీయులు దేశములో నివాసులై యుండగా
రాజును అతని పకష్మువారును యెరూ షలేముకు
వచిచ్రి. యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి
రాలేడని తలంచి--నీవు వచిచ్నయెడల ఇచచ్టి
గుర్డిడ్వారును కుంటివారును నినున్
తోలివేతురని దావీదుకు వరత్మానము
పంపియుండిరి గనుక దావీదుపురమనబడిన సీయోను
కోటను దావీదు సావ్ధీన పరచుకొనిన దినమున
అతడు 8 గుడిడ్వారుగాను కుంటివారుగాను ఉనన్
యెబూసీయులు దావీదుకు హేయులు;
యెబూసీయులను హతము చేయువారందరును
అటిట్వారిని నీటికాలువపైనుండి
పడవేయవలెనని సెలవిచెచ్ను. అందునుబటిట్
గుర్డిడ్వారును కుంటివారును ఉనాన్రు; అతడు
ఇంటిలోనికి రాలేడను సామితె పుటెట్ను. 9

దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి
దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. మరియు
మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును
కటిట్ంచెను. 10 దావీదు అంతకంతకు
వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను.

11 తూరురాజగు హీరాము, దూతలను
దేవదారుమార్నులను వడర్ంగులను
కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదుకొరకు ఒక
నగరిని కటిట్రి. 12 ఇశార్యేలీయులమీద
యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు,
ఇశార్ యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల
నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు
దావీదు గర్హించెను.

13 దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత
యెరూష లేములోనుండి యింక అనేకమైన
ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదుకు
ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును కుమారెత్లును
పుటిట్రి 14 యెరూషలేములో అతనికి
పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్యషోబాబు
నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు
యాఫీయ ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు
అనువారు.

17 జనులు ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా
దావీదుకు పటాట్భిషేకము చేసిరని
ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును
పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి.
దావీదు ఆ వారత్ విని పార్కారసథ్లమునకు
వెళిల్పోయెను. 18 ఫలిషీత్యులు
దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో
వాయ్పింపగా 19 దావీదు--నేను ఫిలిషీత్యుల
కెదురుగా పోయెదనా? వారిని నా
చేతికపప్గింతువా? అని యెహోవాయొదద్
విచారించినపుప్డు--పొముమ్,
నిసస్ందేహముగా వారిని నీ
చేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను.
20 కాబటిట్ దావీదు బయలెప్రాజీమునకు
వచిచ్--అచచ్ట వారిని హతముచేసి,
జలపర్వాహములు కొటుట్కొనిపోవునటుల్
యెహోవా నాశతుర్వులను నా యెదుట
నిలువకుండ నాశము చేసెననుకొని ఆ సథ్లమునకు
బయలెప్రాజీమను పేరు పెటెట్ను. 21

ఫలిషీత్యులు తమ బొమమ్లను అచచ్ట
విడిచిపెటిట్ పారిపోగా దావీదును అతని
వారును వాటిని పటుట్ కొనిరి.

22 ఫిలిషీత్యులు మరల వచిచ్ రెఫాయీము
లోయలో వాయ్పింపగా 23 దావీదు
యెహోవాయొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు

యెహోవా--నీవు వెళల్వదుద్ చుటుట్
తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగావారిమీద
పడుము. 24 కంబళి చెటల్ దగెగ్రనుండి
వారికెదురుగా వెళల్క చుటుట్ తిరిగి పోయి
వారిమీద పడవలెను. కంబలిచెటల్ కొనలను
చపుప్డు వినగానే ఫిలిషీత్యులను
హతముచేయుటకై యెహోవా
బయలుదేరుచునాన్డు గనుక అపుప్డే నీవు
తవ్రగా బయలుదేరవలెనని సెలవిచెచ్ను. 25

దావీదు యెహోవా తనకాజాఞ్పించిన
పర్కారము చేసి, గెబనుండి గెజెరువరకు
ఫిలిషీత్యులను తరుముచు హతముచేసెను.

తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయులలో
ముపప్దివేలమంది శూరులను
సమకూరుచ్కొని 2 బయలుదేరి, కెరూబుల

మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా అను తన నామమును బయలుపరచు దేవుని
మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై
తనయొదద్నునన్ వారందరితోకూడ బాలా
యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. 3 వారు
దేవుని మందసమును కొర్తత్ బండిమీద
ఎకిక్ంచి గిబియాలోనునన్ అబీనాదాబుయొకక్
యింటిలోనుండి తీసికొనిరాగా అబీనాదాబు
కుమారులగు ఉజాజ్యును అహోయ్యును ఆ
కొర్తత్ బండిని తోలిరి. 4 దేవుని
మందసముగల ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు
ఇంటనుండి తీసికొనిరాగా అహోయ్ దానిముందర
నడిచెను 5 దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును
సరళవృకష్పు కరర్తో చేయబడిన
నానావిధములైన సితారాలను సవ్రమండలములను
తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను
వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని
నాటయ్మాడుచుండిరి. 6 వారు నాకోను కళల్ము
దగెగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు
జారినందున ఉజాజ్ చేయి చాపి దేవుని
మందసమును పటుట్కొనగా 7 యెహోవా కోపము
ఉజాజ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన
తపుప్నుబటిట్ దేవుడు ఆ కష్ణమందే అతని
మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని
మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 8 యెహోవా
ఉజాజ్కు పార్ణోపదర్వము కలుగజేయగా చూచి
ఆ సథ్లమునకు పెరెజ్1 ఉజాజ్ అను పేరు
పెటెట్ను. 9 నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ
దినమున--యెహోవా మందసము నాయొదద్
ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి
10 యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోకి
తనయొదద్కు తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు
ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట
ఉంచెను. 11 యెహోవా మందసము మూడు నెలలు
గితీత్యుడగు ఓబేదె దోము ఇంటిలో ఉండగా
యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని
ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 12 దేవుని
మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము
ఇంటివారిని అతనికి కలిగినదాని నంతటిని
ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదుకు
వినబడగా, దావీదు పోయి దేవుని మందసమును
ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు
ఉతస్వముతో తీసికొని వచెచ్ను. 13 ఎటల్నగా
యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి
యడుగులు సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న
దూడ ఒకటియు వధింపబడెను, దావీదు నారతో
నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై బహు
సంతోషముగా యెహోవా సనిన్ధిని
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నాటయ్మాడుచుండెను. 15 ఈలాగున దావీదును
ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను
బాకానాదములతోను యెహోవా మందసమును
తీసికొని వచిచ్రి. 16 యెహోవా మందసము
దావీదుపురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు
మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా
సనిన్ధిని గంతులు వేయుచు నాటయ్ మాడుచు
నునన్ దావీదును కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని
హీనపరచెను. 17 వారు యెహోవా మందసమును
తీసికొని వచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు
దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లముననుంచగా, దావీదు
దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా
సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 18 దహనబలులను
సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున
దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, సమూహముగా
కూడిన ఇశార్యేలీయులగు
సీత్ర్పురుషులకందరికి ఒకొక్క రొటెట్యు
ఒకొక్క భకష్య్మును ఒకొక్క
దార్కష్పండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత
జనులందరును తమ తమ యిండల్కు
వెళిల్పోయిరి.

20 తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు
తిరిగి రాగా సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు
దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్--
హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా
వయ్రుథ్డొకడు తన బటట్లను
విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు
రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత
ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున
దావీదు 21 -- నీ తండిర్ని అతని సంతతిని
విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద
ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్
ఏరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు
చేసితిని; యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట
ఆడితిని. 22 ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను
తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను అలుప్డనై
నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి
ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. 23

మరణపరయ్ంతము సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు
పిలల్లను కనకయుండెను.

యెహోవా నలుదికుక్ల అతని
శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్
అతనికి నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత

రాజు తన నగరియందు కాపురముండి నాతానను
పర్వకత్ను పిలువనంపి 2 -- నేను
దేవదారుమార్నుతో కటిట్న నగరియందు
వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో
నిలిచియునన్దనగా 3 నాతాను -- యెహోవా నీకు
తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు
నెరవేరుచ్మనెను. 4 అయితే ఆ రాతిర్
యెహోవా వాకుక్ నాతానుకు పర్తయ్కష్మై
సెలవిచిచ్నదేమనగా 5 -- నీవు పోయి నా
సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము -- యెహోవా
నీకాజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా -- నాకు నివాసముగా
ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు నీవు తగినవాడవా?
6 ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను
రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు మందిరములో
నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు
సంచరించితిని. 7 ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను
సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను పోషించుడని
నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను

దేవదారుమయమైన మందిరమొకటి మీరు నాకు
కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను
అనియుంటినా? 8 కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు
దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము--
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు
సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొరెర్ల కాపులోనునన్
నినున్ గొరెర్లదొడిడ్లోనుండి తీసి
ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా
నియమించితిని. 9 నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను
నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ
యెదుట నిలువకుండ నిరూమ్లముచేసి,
లోకములోని ఘనులైనవారికి కలుగు కీరిత్ నీకు
కలుగజేసి యునాన్ను. 10 మరియు
ఇశార్యేలీయులను నా జనులు ఇకను
కదిలింపబడకుండ తమ సవ్సథ్లమందు
నివసించునటుల్ దానియందు వారిని నాటి,
పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద నేను
నాయ్యాధిపతులను నియమించిన తరువాత
జరుగుచువచిచ్నటుల్ దురుబ్దిధ్గల జనులు ఇకను
వారిని కషట్పెటట్క యుండునటుల్గా చేసి 11

నీ శతుర్వులమీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు
నెమమ్ది కలుగజేసి యునాన్ను. మరియు
యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయు
నదేమనగా--నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును.
12 నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ
పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత నీ
గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని
హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి
సిథ్రపరచెదను. 13 అతడు నా నామఘనతకొరకు ఒక
మందిరమును కటిట్ంచును; అతని
రాజయ్సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా
సిథ్రపరచెదను; 14 నేనతనికి తండిర్నై
యుందును. అతడు నాకు కుమారుడై యుండును;
అతడు పాపముచేసినయెడల నరుల దండముతోను
మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని
శికిష్ంతును గాని 15 నినున్ సాథ్పించుటకై
నేను కొటిట్వేసిన సౌలుకు నా కృప
దూరమైనటుల్ అతనికి నా కృప దూరము చేయను.
16 నీమటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును
నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ సింహాసనము
నితయ్ము సిథ్రపరచబడును. 17 తనకు కలిగిన
దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ
మాటలనిన్టిచొపుప్న నాతాను దావీదుకు
వరత్మానము తెలియజెపెప్ను.

18 దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా
సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున మనవి చేసెను --
నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్
హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా
కుటుంబము ఏపాటిది? 19 ఇంత హెచుచ్గా
చేసినదంతయు నీదృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల
పదధ్తినిబటిట్, బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ
దాసుడనైన నా సంతానమునకు కలుగబోవుదానిని
గూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్ యునాన్వు. యెహోవా
నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక నీతో ఏమి
చెపుప్కొందును? 20 యెహోవా నా పర్భువా, నీ
దాసుడనైన ననున్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. 21 నీ
వాకుక్నుబటిట్ నీ యిషాట్నుసారముగా ఈ
ఘనకారయ్ములను జరిగించి నీ దాసుడనగు నాకు
దీని తెలియజేసితివి. 22 కాబటిట్ దేవా
యెహోవా, నీవు అతయ్ంతమైన ఘనతగలవాడవు,
నీవంటి దేవుడొకడును లేడు; మేము
వినినదానినంతటిని బటిట్ చూడగా నీవు తపప్
దేవుడెవడును లేడు. 23 నీకు జనులగుటకై వారిని

సమూయేలు రెండవ గర్ంథము 7:23

251



8

9

నీవు విమోచించునటుల్ను, నీకు ఖాయ్తి
కలుగునటుల్ను, నీ జనులను బటిట్ నీ దేశమునకు
భీకరమైన మహాకారయ్ములను చేయునటుల్ను
దేవుడవైన నీవు ఐగుపుత్దేశములోనుండియు, ఆ
జనుల వశములోనుండియు, వారి దేవతల
వశములోనుండియు నీవు విమోచించిన
ఇశార్యేలీయులనునటిట్ నీ జనులవంటి జనము
లోకమునందు మరి ఎకక్డ నునన్ది. 24 మరియు
యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవై యుండి,
వారు నితయ్ము నీకు ఇశార్యేలీయులను పేరుగల
జనులై యుండునటుల్గా వారిని నిరాధ్రణ
చేసితివి. 25 దేవా యెహోవా, నీ దాసుడనగు
ననున్గూరిచ్యు నా కుటుంబమునుగూరిచ్యు
నీవు సెలవిచిచ్నమాట యెనన్టికి
నిలుచునటుల్ దృఢపరచి 26

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను
మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్తమహిమ
కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ
సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు
సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 27

ఇశార్యేలీయుల దేవా సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా--నీకు సంతానము కలుగజేయుదునని నీవు
నీ దాసుడనైన నాకు తెలియపరచితివి గనుక
ఈలాగున నీతో మనవిచేయుటకై నీ దాసుడనైన
నాకు ధైరయ్ము కలిగెను. 28 యెహోవా నా
పర్భువా, మేలు దయచేయుదునని నీవు నీ
దాసుడనైన నాకు సెలవిచుచ్చునాన్వే; నీవు
దేవుడవు గనుక నీ మాట సతయ్ము. 29 దయచేసి
నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నితయ్ము నీ
సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా దానిని
ఆశీరవ్దించుము; యెహోవా నా పర్భువా, నీవు
సెలవిచిచ్ యునాన్వు; నీ ఆశీరావ్దము నొంది
నా కుటుంబము నితయ్ము ఆశీరవ్దింపబడును
గాక.

దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి
లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి
మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 2

మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి,
(పటుట్బడిన వారిని) నేలపొడుగున పండజేసి,
తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల
పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, ఒక తాడు
పొడుగున నునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు
నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు
దావీదుకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి.
3 సోబారాజును రెహోబు కుమారుడునగు
హదదెజెరు ఫరాతు నదివరకు తన రాజయ్మును
వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు
అతని నోడించి 4 అతనియొదద్నుండి
వెయియ్నిన్యేడు నూరల్మంది గురర్పు
రౌతులను ఇరువది వేల కాలబ్లమును
పటుట్కొని, వారి గురర్ములలో నూటిని
ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి చీలమండ నరములను
తెగవేయించెను. 5 మరియు దమసుక్లోనునన్
అరామీయులు సోబారాజగు హదదెజెరుకు
సహాయము చేయరాగా దావీదు అరామీయులలో
ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 6

దమసుక్వశముననునన్ ఆరాము దేశమందు దండును
ఉంచగా, అరామీయులు దావీదుకు దాసులై కపప్ము
చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను
యెహోవా అతని కాపాడుచుండెను. 7 హదదెజెరు
సేవకులకునన్ బంగారు బలెల్ములను దావీదు
పటుట్కొని యెరూషలేముకు

తీసికొనివచెచ్ను. 8 మరియు బెతహు బేరోతై
అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు
విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.

9 దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన
సమాచారము హమాతు రాజైన తోయికి వినబడెను.
10 హదదెజెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు
జరుగుచుండెను గనుక దావీదు హదదెజెరుతో
యుదధ్ముచేసి అతని ఓడించి యుండుట తోయి
విని, తన కుమారుడగు యోరాముచేతికి వెండి
బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా
అపప్గించి కుశలపర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ
సంతోషించుటకై అతని దావీదునొదద్కు పంపెను.
11 రాజైన దావీదు తాను జయించిన
జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి
బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్ంచెను. 12 వాటిని అతడు
అరామీయులయొదద్నుండియు
మోయాబీయులయొదద్నుండియు
అమోమ్నీయులయొదద్నుండియు
ఫిలిషీత్యులయొదద్నుండియు అమాలేకీయుల
యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు
హదదెజెరు అను సోబారాజు నొదద్నుండియు
పటుట్కొని యుండెను. 13 దావీదు ఉపుప్
లోయలో అరామీయులగు పదునెనిమిది
వేలమందిని హతముచేసి తిరిగి రాగా అతని పేరు
పర్సిదధ్మాయెను. 14 మరియు ఎదోము
దేశమందు అతడు దండు నుంచెను. ఎదోమీయులు
దావీదుకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట
అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి
పోయినను యెహోవా అతని కాపాడుచుండెను.

15 దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై
తన జనులనందరిని నీతినాయ్యములనుబటిట్
యేలుచుండెను. 16 సెరూయా కుమారుడగు
యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను.
అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు
దసాత్వేజులమీద నుండెను. 17 అహీటూబు
కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు
అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా
పర్ధానమంతిర్; 18 యెహోయాదా కుమారుడగు
బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును
అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభాముఖుయ్లు.

--యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము
చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో ఎవడైన
కలడాయని దావీదు అడిగెను. 2 సౌలు

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా
వారు అతని దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు--
సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు--నీ
దాసుడనైన నేనే సీబాను అనెను. 3 రాజు--
యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను
ఉపకారము చేయుటకు సౌలు కుటుంబములో
ఎవడైననొకడు శేషించి యునాన్డా యని అతని
నడుగగా సీబా--యోనాతానుకు కుంటికాళుల్గల
కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవి చేసెను.
4 --అతడెకక్డ ఉనాన్డని రాజు అడుగగా సీబా --
చితత్గించుము, అతడు లోదెబారులో
అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంట
నునాన్డని రాజుతో అనెను. 5 అపుప్డు రాజైన
దావీదు మనుషుయ్లను పంపి లోదెబారులో
నునన్ అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు
ఇంటనుండి అతని రపిప్ం చెను. 6 సౌలు
కుమారుడైన యోనాతానుకు పుటిట్న
మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు వచిచ్
సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు --
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మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచనపుప్డు అతడు--
చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 7

అందుకు దావీదు--నీవు భయపడవదుద్, నీ
తండిర్యైన యోనాతాను నిమితత్ము నిజముగా
నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు
భూమి అంతయు నీకు మరల ఇపిప్ంతును; మరియు
నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము
చేయుదువని సెలవియయ్గా 8 అతడు నమసక్
రించి -- చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల
నీవు దయచూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను
ఎంతటివాడను? అనెను. 9 అపుప్డు రాజు సౌలు
సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి--సౌలుకును అతని
కుటుంబమునకును కలిగిన సొతత్ంతటిని నీ
యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచి
యునాన్ను; 10 కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును
నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని
సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి
భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని
పంటతేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన
మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా
బలల్యొదద్నే భోజనము చేయునని
సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదిహేనుమంది
కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 11 --
నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న
యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ దాసుడనైన నేను
చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా
మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా
రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము
చేయుచుండెను. 12 మెఫీబోషెతుకు ఒక చినన్
కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు
సీబాయింటిలో కాపురమునన్వారందరు
మెఫీబోషెతుకు దాసులుగా ఉండిరి. 13

మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి
సదాకాలము రాజు బలల్యొదద్ భోజనము
చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి.

పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతి
నొందగా అతని కుమారుడగు హానూను
అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 2

దావీదు--హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు
చేసిన ఉపకారమునకు నేను హానూనునకు
పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్
మృతి నొందనందుకు అతని నోదారుచ్టకై తన
సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు
సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోకి రాగా 3

అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో
ఈలాగు మనవిచేసిరి--నీ తండిర్ని
సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు
ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా?
ఈ పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని
శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే
పంపించి యునాన్డని నీకు తోచలేదా? 4 అంతట
హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను
పటుట్కొని, సగము గడడ్ము గొరిగించి, వారు
తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి
పిరర్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని
వెళల్గొటెట్ను. 5 ఈ సంగతి దావీదుకు
వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు
సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై
మనుషుయ్లను పంపించి -- మీ గడడ్ములు
పెరుగువరకు యెరికోపటట్ణమందు ఆగి
అటుతరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 6 --
దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము
హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను
అరాము సోబాతోను చేరిన అరామీయులలోనుండి
యిరువదివేలమంది కాలబ్లమును, మయకా
రాజునొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను,
టోబులోనుండి పనెన్ండు వేలమంది బంటులను
జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 7 దావీదు ఈ సంగతి
విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 8

అమోమ్నీయులు బయలుదేరి
గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు
తీరిచ్రి. సోబా అరామీయులును రెహోబు
అరామీయులును మయకావారును టోబువారును
విడిగా పొలములో నిలిచిరి. 9 యోవాబు తనకు
వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు
తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో
బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్
అరామీయులను ఎదు రొక్నబోయెను. 10

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై
మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 11 అబీషైకి
అపప్గించి--అరామీయునుల బలము నాకు
మించినయెడల నీవు ననున్ ఆదుకొనవలెను,
అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను
వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్
అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని
వూయ్హపరచెను. 12 అపుప్డు--ధైరయ్ము
తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని
పటట్ణమును తలంచుకొని ధైరయ్ము
తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో
యెహోవా దానిని చేయుగాక అని అబీషైతో
చెపిప్ 13 యోవాబును అతనితోకూడ నునన్
వారును అరామీయులతో యుదధ్ముచేయ
బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక
పారిపోయిరి. 14 అరామీయులు పారిపోవుట
అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట
నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా,
యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి
యెరూషలేముకు వచెచ్ను. 15 అయితే
అరామీయులు తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో
ఓడిపోతిమని తెలిసికొని గుంపుకూడిరి. 16

హదదెజెరు నదియవతలనునన్ అరామీయులను
పిలువనంపగా వారు హేలాముకు వచిచ్రి. 17

హదదెజెరు సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు వీరికి
అధిపతిగా ఉండెను. దావీదుకు ఈ వారత్
వినబడినపుప్డు అతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని
సమకూరిచ్ యొరాద్ను నది దాటి హేలాముకు
వచెచ్ను. 18 అరామీయులు సనన్దుధ్లై
దావీదును ఎదురొక్న వచిచ్ అతనితో యుదధ్ము
కలిపి ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువజాలక
పారిపోగా, దావీదు అరామీయులలో ఏడు
నూరల్మంది రథికులను నలువది వేలమంది
గురర్పు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి
సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు దావీదు చేతిలో
ఓడిపోయి అచచ్టనే చచెచ్ను. 19 హదదెజరుకు
సేవకులగు రాజులందరును తాము ఇశార్యేలీయుల
యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట
చూచి భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక
సహాయము చేయుట మాని ఇశార్యేలీయులతో
సమాధానపడి వారికి లోబడిరి.

వసంతకాలమున రాజులు యుదధ్మునకు
బయలుదేరు సమయమున దావీదు
యోవాబును అతనివారిని

ఇశార్యేలీయులనందరిని పంపగా వారు
అమోమ్నీయులను సంహరించి రబాబ్
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పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి; అయితే దావీదు
యెరూషలేమునందు నిలిచెను.

2 ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ
దావీదు పడకమీదనుండి లేచి రాజనగరి
మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా
సాన్నముచేయు ఒక సీత్ర్ కనబడెను. 3 ఆమె
బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు
దాని సమాచారము తెలిసికొనుటకై యొక దూతను
పంపెను, అతడు వచిచ్ -- ఆమె ఏలీయాము
కుమారెత్యు హితీత్యుడగు ఊరియాకు
భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 4

దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె
అతనియొదద్కు రాగా అతడు ఆమెతో
శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త
పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల
వచెచ్ను. 5 ఆ సీత్ర్ గరభ్వతియై--నేను
గరభ్వతినైతినని దావీదుకు వరత్మానము పంపగా
6 దావీదు--హితీత్యుడగు ఊరియాను
నాయొదద్కు పంపుమని దూతదావ్రా
యోవాబుకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 7 ఊరియా
దావీదునొదద్కు రాగా దావీదు యోవాబు
యోగకేష్మమును జనుల యోగకేష్మమును
యుదధ్సమాచారమును అడి గెను. 8 తరువాత
దావీదు--ఇంటికి పోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని
ఊరియాకు సెలవియయ్గా, ఊరియా
రాజనగరిలోనుండి బయలువెళెల్ను. 9

అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతనియొదద్కు
పంపించెను గాని ఊరియా తన యింటికి వెళల్క
తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ
రాజనగరిదావ్రమున పండుకొనెను. 10 ఊరియా
తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదుకు
వినబడినపుప్డు దావీదు ఊరియాను పిలిపించి --
నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; యింటికి
వెళల్కపోతివేమని యడుగగా 11 ఊరియా--
మందసమును ఇశార్యేలువారును యూదావారును
గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా
యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ
సేవకులును బయట దండులో నుండగను,
భోజనపానములు చేయుటకును నా
భారయ్యొదద్ పరుండుటకును నేను ఇంటికి
పోదునా? నీతోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు
చేయువాడను కానని దావీదుతో అనెను. 12

దావీదు--నేడును నీ వికక్డనుండుము, రేపు నీకు
సెలవితుత్నని ఊరియాతో అనగా ఊరియా
నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలి చెను.
13 అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు
పిలిపించెను; అతడు బాగుగా తిని తార్గిన
తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను;
సాయంతర్మున అతడు బయలు వెళిల్ తన
యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్
పడకమీద పండుకొనెను. 14 ఉదయమున దావీదు --
యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట
ఊరియాను ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి
హతమగునటుల్ నీవు అతని యొదద్నుండి వెళిల్
పొమమ్ని 15 యోవాబుకు ఉతత్రము
వార్యించి ఊరియాచేత పంపించెను. 16

యోవాబు పటట్ణమును
ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు
సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను
పంపెను. 17 ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి
యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు
సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు
ఊరియాయును హతమాయెను. 18 కాబటిట్

యోవాబు యుదధ్సమాచారమంతయు
దావీదునొదద్కు పంపి దూతతో ఇటల్నెను 19 --
యుదధ్సమాచారము నీవు రాజుతో చెపిప్
చాలించిన తరువాత రాజు కోపము తెచుచ్కొని --
యుదధ్ము చేయునపుప్డు మీరెందుకు
పటట్ణముదగగ్రకు పోతిరి? 20 గోడమీదనుండి
వారు అంబులు వేయుదురని మీకు తెలియక
పోయెనా? 21 ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన
అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సీత్ర్
తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ గోడమీదనుండి
అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర
హతమాయెను గదా? పార్కారముదగెగ్రకు
మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు--
తమరి సేవకుడగు ఊరియాయు హతమాయెనని
చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. 22 దూత
పోయి యోవాబు పంపిన వరత్మానమంతయు
దావీదుకు తెలియజేసెను. 23 ఎటల్నగా--ఆ
మనుషుయ్లు మముమ్ను ఓడించుచు పొలములోకి
మాకెదురు రాగా మేము వారిని గుమమ్మువరకు
వెంటాడి గెలిచితివిు. 24 అపుప్డు
పార్కారముమీదనుండి విలుకాండుర్ తమ
సేవకులమీద అంబులువేయగా రాజు సేవకులలో
కొందరు హతమైరి, తమరి సేవకుడైన
హితీత్యుడగు ఊరియాకూడ హతమాయెను. 25

అందుకు దావీదు -- నీవు యోవాబుతో ఈ మాట
చెపుప్ము -- ఆ సంగతినిబటిట్ నీవు
చింతపడకుము; ఖడగ్ము ఒకపుప్డు ఒకనిమీదను
ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుటకదుద్;
పటట్ణముమీద యుదధ్ము మరి బలముగా జరిపి
దాని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును
ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు ఆజఞ్
ఇచిచ్ పంపెను. 26 ఊరియా భారయ్ తన
భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన
భరత్కొరకు అంగలారెచ్ను. 27

అంగలారుప్కాలము తీరిన తరువాత దావీదు
దూతలను పంపి ఆమెను తన నగరికి
తెపిప్ంచుకొనగా ఆమె అతనికి భారయ్యయి
అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు
చేసినది యెహోవా దృషిట్కి
దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను.

కావున యెహోవా నాతానును
దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్
దావీదుతో ఇటల్నెను--ఒకానొక

పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 2

ఒకడు ఐశవ్రయ్ వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు.
ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన గొరెర్లును
గొడుల్ను కలిగియుండెను. 3 అయితే ఆ
దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్
ఆడు గొరెర్పిలల్ తపప్ ఏమియు లేకపోయెను.
వాడు దాని పెంచుకొనుచుండగా అది
వానియొదద్ను వాని బిడడ్లయొదద్ను ఉండి
పెరిగి వాని చేతి ముదద్లు తినుచు వాని
గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట
పండుకొనుచు వానికి కుమారెత్వలె ఉండెను. 4

అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు
ఐశవ్రయ్వంతుని యొదద్కు వచెచ్ను. అతడు
తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి
ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొరెర్లలోగాని
గొడల్లోగాని దేనిని ముటట్నొలల్క, ఆ
దరిదుర్ని గొరెర్పిలల్ను పటుట్కొని, తన
యొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను.
5 దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద
బహుగా కోపించుకొని--యెహోవా జీవముతోడు
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నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు
మరణపాతుర్డు. 6 వాడు కనికరము లేక యీ
కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొరెర్పిలల్కు
పర్తిగా నాలుగు గొరెర్పిలల్ల
నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.

7 నాతాను దావీదును చూచి--నీవే ఆ
మనుషుయ్డవు. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--
ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా
పటాట్భిషేకముచేసి సౌలు చేతిలోనుండి
నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని
నీకనుగర్హించి 8 నీ యజమానుని సీత్ర్లను నీ
కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని
యూదావారిని నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని
నీవనుకొనినపకష్మున నేను మరి ఎకుక్వగా
నీకిచిచ్యుందును. 9 నీవు యెహోవా మాటను
తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము
చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను
కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు
భారయ్ యగునటుల్గా నీవు పటుట్కొని
యునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని
చంపించితివి గదా? 10 నీవు ననున్ లకష్య్ము
చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు
భారయ్ యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ
యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 11

నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను
సెలవిచుచ్న దేమనగా--నీ యింటివారి
మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును;
నీవు చూచుచుండగా నేను నీ భారయ్లను తీసి నీ
చేరువ వానికపప్గించెదను. 12 పగటియందు వాడు
వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము
రహసయ్ముగా చేసితివిగాని
ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా
పగటియందే నేను చెపిప్నదాని చేయింతును. 13

--నేను పాపముచేసితినని దావీదు నాతానుతో
అనగా నాతాను--నీవు చావకుండునటుల్ యెహోవా
నీ పాపమును బటిట్ నినున్ శికిష్ంపక పోవును.
14 అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను
దూషించుటకు ఆయన శతుర్వులకు నీవు గొపప్
హేతువు కలుగజేసితివి గనుక నీకు పుటిట్న
బిడడ్ నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో
చెపిప్ తన యింటికి వెళెల్ను.

16 యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదుకు కనిన
బిడడ్ను మొతిత్నందున అది బహు జబుబ్పడెను.
17 దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికి పోయి
రాతిర్ అంతయు నేలపడియుండి బిడడ్కొరకు
దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు
లేచి అతని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు వచిచ్రి
గాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము
చేయక యుండెను. 18 ఏడవ దినమున బిడడ్
చావగా--బిడడ్ పార్ణముతో ఉండగా మేము
అతనితో మాటిలాడినపుప్డు అతడు మా మాటలు
వినక యుండెను. 19 ఇపుప్డు బిడడ్
చనిపోయెనని మనము అతనితో చెపిప్నయెడల
తనకు తాను హాని చేసికొనునేమో యనుకొని,
దావీదు సేవకులు బిడడ్ చనిపోయెనను సంగతి
అతనితో చెపప్ వెరచిరి. అయితే దావీదు తన
సేవకులు గుసగుసలాడుట చూచి బిడడ్ చని
పోయెనను సంగతి గర్హించి--బిడడ్
చనిపోయెనా అని తన సేవకుల నడుగగా వారు--
చనిపోయెననిరి. 20 అపుప్డు దావీదు నేలనుండి
లేచి సాన్నముచేసి తైలము పూసికొని వేరు
వసత్ర్ములు ధరించి యెహోవా మందిరములో

పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగి
వచిచ్ భోజనము తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి;
అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 21 అతని
సేవకులు--బిడడ్ జీవముతో ఉండగా ఉపవాసముండి
దానికొరకు ఏడుచ్చుంటివి గాని అది
మరణమైనపుప్డు లేచి భోజనము చేసితివి.
నీవీలాగున చేయుట ఏమని దావీదునడుగగా 22

అతడు--బిడడ్ పార్ణముతో ఉనన్పుప్డు
దేవుడు నాయందు కనికరించి వాని
బర్దికించునేమో యనుకొని నేను ఉపవాసముండి
యేడుచ్చుంటిని. 23 ఇపుప్డు చనిపోయెను
గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వాని తిరిగి
రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును
గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో
చెపెప్ను. 24 తరువాత దావీదు తన
భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్
ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను కూడగా ఆమె
యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి
సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 25

యెహోవా అతని పేర్మించి నాతాను అను
పర్వకత్ను పంపగా అతడు యెహోవా
ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్ అని అతనికి పేరు
పెటెట్ను.

26 యోవాబు రబాబ్ అను అమోమ్నీయుల
పటట్ణముమీద యుదధ్ము చేసి రాజనగరిని
పటుట్కొనెను. 27 దావీదునొదద్కు అతడు
దూతలను పంపి--నేను రబాబ్మీద యుదధ్ము చేసి
జలములమీది పటట్ణమును పటుట్కొంటిని; 28

నేను పటట్ణమును పటుట్కొని నా పేరు దానికి
పెటట్కుండునటుల్ (యెరూషలేమునొదద్)
మిగిలిన దండువారిని సమకూరిచ్ నీవు
పటట్ణమును పటుట్కొనవలెనని
వరత్మానముచేయగా 29 దావీదు యోధులను
సమకూరిచ్ రబాబ్కు వచిచ్ దానిమీద
యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని, వారి రాజు
కిరీటమును అతని తలమీదనుండి తీయించగా అది
దావీదు తలమీద పెటట్బడెను. అది విలువగల
రతన్ములు చెకిక్నదై రెండు బంగారు
మనుగులంత యెతుత్ండెను. 30 మరియు అతడు
పటట్ణములోనుండి బహు విసాత్రమైన
దోపుసొముమ్ పటుట్కొని పోయెను. 31

పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి
రంపములచేతను పదునుగల యినుప
పనిముటల్చేతను ఇనుప గొడడ్ండల్చేతను
వారిని తుతుత్నియలుగా చేయించి వారిని ఇటుక
ఆవములలో వేసెను. అమోమ్నీయుల
పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ
తరువాత దావీదును జనులందరును తిరిగి
యెరూషలేముకు వచిచ్రి.

తరువాత దావీదు కుమారుడగు
అబాష్లోముకు తామారను నొక
సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా

దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను
మోహించెను. 2 తామారు కనయ్యైనందున
ఆమెకు ఏమి చేయవలెననన్ను దురల్భమని
అమోన్ను గర్హించి చింతాకార్ంతుడై తన
సోదరియైన తామారునుబటిట్ చికిక్పోయెను.
3 అమోన్నుకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు
దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ కుమారుడు, అతని
పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు
కపటముగలవాడు. అతడు 4 -- రాజకుమారుడవైన
నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి?
సంగతి నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో
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అనగా అమోన్ను--నా సహోదరుడగు అబాష్లోము
సహోదరియైన తామారును నేను
మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 5

యెహోనాదాబు--నీవు రోగివైనటుట్ వేషము
వేసికొని నీ మంచముమీద పండుకొనియుండుము. నీ
తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు --
నా సోదరియైన తామారుచేత సిదధ్పరచబడిన
భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను
చూచుచుండగా దాని సిదధ్ము చేసి నాకు
పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి
బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 6

అమోన్ను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ
వచిచ్నపుప్డు అమోన్ను--నా సహోదరియగు
తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్
ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా నాకొరకు రెండు
అపప్ములు చేయుటకు సెలవిమమ్ని రాజుతో
మనవి చేయగా 7 దావీదు--నీ సహోదరుడగు
అమోన్ను ఇంటికి పోయి అతనికొరకు భోజనము
సిదధ్ము చేయుమని తామారు ఇంటికి
వరత్మానము పంపెను. 8 కాబటిట్ తామారు తన
సహోదరుడైన అమోన్ను ఇంటికి పోయెను. 9

అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె పిండి తీసికొని
కలిపి అతని యెదుట అపప్ములు చేసి వాటిని
కాలిచ్ బొరుసు పటుట్కొని అతనికి
వడిడ్ంపగా అతడు--నాకు వదద్ని చెపిప్ --
ఉనన్వారందరు నాయొదద్నుండి అవతలకు
పొండనెను. 10 వారందరు బయటికి పోయిన
తరువాత అమోన్ను -- నీచేతి వంటకము నేను
భుజించునటుల్ దానిని గదిలోనికి తెమమ్నగా,
తామారు తాను చేసిన అపప్ములను తీసికొని
గదిలోపలనునన్ తన సహోదరుడగు
అమోన్నునొదద్కు వచెచ్ను. 11 అయితే అతడు
భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొని
వచిచ్నపుప్డు అతడు ఆమెను పటుట్కొని--నా
సహోదరీ రముమ్, నాతో శయనించుము అని
చెపప్గా 12 ఆమె--నా అనాన్, ననున్
అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట
ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్
జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము
నేనెకక్డ దాచుకొందును? 13 నీవును
ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రుగ్డవగుదువు;
అయితే ఇందునుగూరిచ్ రాజుతో మాటలాడుము;
14 అతడు ననున్ నీకియయ్క పోడు అని
చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక ఆమెను
బలవంతము చేసి అవమానపరచి ఆమెతో
శయనించెను. 15 అమోన్ను ఈలాగు చేసిన
తరువాత ఆమెయెడల అతయ్ధికమైన దేవ్షము
పుటిట్ అదివరకు ఆమెను పేర్మించినంతకంటె
అతడు మరి యెకుక్వగా ఆమెను దేవ్షించి లేచి
పొమమ్ని ఆమెతో చెపప్గా 16 ఆమె--ననున్
బయటకు తోసివేయుటవలన నాకు నీవిపుప్డు
చేసిన కీడుకంటె మరి యెకుక్వ కీడు చేయకుమని
చెపిప్నను 17 అతడు ఆమె మాట వినక తన
పనివారిలో ఒకని పిలిచి--దీనిని
నాయొదద్నుండి వెళల్గొటిట్ తలుపు గడియ
వేయుమని చెపెప్ను. 18 కనయ్కలైన
రాజకుమారెత్లు వివిధ వరణ్ములుగల చీరలు
ధరించువారు ఆమె యటిట్ చీరయొకటి ధరించి
యుండినను పనివాడు ఆమెను బయటికి
వెళల్గొటిట్ మరల రాకుండునటుల్ తలుపు
గడియవేసెను. 19 అపుప్డు తామారు
నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను
కటుట్కొనిన వివిధవరణ్ములుగల చీరను చింపి

నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని
యేడుచ్చు పోగా 20 ఆమె సహోదరుడగు
అబాష్లోము ఆమెను చూచి -- నీ సహోదరుడగు
అమోన్ను నినున్ కూడినాడు గదా? నా సహోదరీ
నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ సహోదరుడే గదా,
యిందునుగూరిచ్ చింతపడవదద్నెను. కావున
తామారు చెరుపబడినదై తన సహోదరుడగు
అబాష్లోము ఇంట నుండెను. 21 ఈ సంగతి రాజగు
దావీదుకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము
తెచుచ్కొనెను. 22 అబాష్లోము తన
సహోదరుడగు అమోన్నుతో మంచి చెడడ్
లేమియు మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన
సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై
అతనిమీద పగయుంచెను.

23 రెండు సంవతస్రములైన తరువాత
ఎఫార్యిముకు సమీపమందుండు
బయలాహ్సోరులో (అబాష్లోము)
గొరెర్లబొచుచ్ కతిత్రించు కాలము రాగా
అబాష్లోము రాజకుమారుల నందరిని విందుకు
పిలిచెను. 24 అబాష్లోము రాజునొదద్కు
వచిచ్--చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు
గొరెర్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను;
రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందుకు రావలెనని
నీ దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి
చేయగా 25 రాజు--నా కుమారుడా, మముమ్ను
పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక భారముగా
ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను
అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 26

అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును
దీవించి పంపగా అబాష్లోము -- నీవు రాకపోయిన
యెడల నా సహోదరుడగు అమోన్ను మాతోకూడ
వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి
చేసెను. -- అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని
రాజు అడుగగా 27 అబాష్లోము అతని
బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన
కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని
సెలవిచెచ్ను. 28 అంతలో అబాష్లోము తన
పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను
దార్కాష్రసమువలన సంతోషియై యుండుట
మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము
చేయుడని నేను మీతో చెపుప్ నపుప్డు భయపడక
అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్
యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని పౌరుషము
చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 29

అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు
చేయగా రాజకుమారులందరును లేచి తమ
కంచరగాడిదెల నెకిక్ పారిపోయిరి. 30 వారు
మారగ్ములో ఉండగానే యొకడును లేకుండ
రాజకుమారులను అందరిని అబాష్లోము
హతముచేసెనని దావీదుకు వారత్ రాగా 31 అతడు
లేచి వసత్ర్ములు చింపుకొని నేల
పడియుండెను; మరియు అతని సేవకులందరు
వసత్ర్ములు చింపుకొని దగెగ్ర
నిలువబడియుండిరి. 32 దావీదు సహోదరుడైన
షిమాయ్కు పుటిట్న యెహోనాదాబు దీని
చూచి--రాజకుమారులైన ¸°వ నులనందరిని వారు
చంపిరని నా యేలినవాడవగు నీవు తలంచవదుద్;
అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెను; ఏలయనగా
అతడు అబాష్లోము సహోదరియైన తామారును
బలవంతము చేసిన నాటనుండి అబాష్లోము అతని
చంపవలెనను తాతప్రయ్ముతో ఉండెనని అతని
నోటి మాటనుబటిట్ నిశచ్
యించుకొనవచుచ్ను. 33 కాబటిట్ నా
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యేలినవాడవగు నీవు రాజకుమారులందరును
మరణమైరని తలచి విచారపడవదుద్; అమోన్ను
మాతర్మే మరణమాయెననెను. 34 అబాష్లోము
ఇంతకుముందు పారిపోయి యుండెను.
కావలియునన్ పనివాడు ఎదురుచూచుచునన్పుప్డు
తన వెనుక కొండపర్కక్నునన్ మారగ్మున
వచుచ్చునన్ అనేకజనులు కనబడిరి. 35

యెహోనాదాబు--అదిగో రాజకుమారులు
వచిచ్యునాన్రు; నీ దాసుడనైన నేను చెపిప్న
పర్కారముగానే ఆయెనని రాజుతో చెపెప్ను.
36 అతడు ఆ మాటలాడ చాలింపగానే
రాజకుమారులు వచిచ్ బిగగ్రగా ఏడవ్సాగిరి,
రాజును అతని సేవకులందరును దీని చూచి బహుగా
ఏడిచ్రి. 37 అయితే అబాష్లోము పారిపోయి
అమీహూదు కుమారుడైన తలమ్యి అను గెషూరు
రాజునొదద్ చేరెను. దావీదు అనుదినమును తన
కుమారునికొరకు అంగలారుచ్చుండెను.

38 అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరుకు వచిచ్
అకక్డ మూడు సంవతస్రములునన్ తరువాత 39

రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని
అతనిగూరిచ్ యోదారుప్నొందినవాడై
అబాష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన
మానెను.

రాజుయొకక్ మనసుస్ అబాష్లోముకు
విరోధమని2 సెరూయా కుమారుడైన
యోవాబు గర్హించి 2 తెకోవనుండి

యుకిత్గల యొక సీత్ర్ని పిలువనంపించి--
ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ నటించి
దుఃఖవసత్ర్ములు ధరించుకొని తైలము
పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి
3 నీవు రాజునొదద్కు వచిచ్ యీ పర్కారము
మనవి చేయవలెనని దానికి బోధించెను. 4 కాగా
తెకోవ ఊరి సీత్ర్ రాజునొదద్కువచిచ్
సాగిలపడి సమసాక్రము చేసి--రాజా
రకిష్ంచుమనగా 5 రాజు--నీకేమి కషట్ము
వచెచ్నని అడిగెను. అందుకు ఆమె--నేను
నిజముగా విధవరాలను, నా పెనిమిటి
చనిపోయెను; 6 నీ దాసినైన నాకు ఇదద్రు
కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో
పెనుగులాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును
లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని
కొటిట్ చంపెను. 7 కాబటిట్ నా
యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి--
తన సహోదరుని చంపినవాని అపప్గించుము; తన
సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వాని
చంపి హకుక్దారుని నాశనము చేతుమనుచునాన్రు.
ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద
పేరైనను శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన
నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని
రాజుతో చెపప్గా 8 రాజు -- నీవు నీ యింటికి
పొముమ్, నినున్గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని
ఆమెతో చెపెప్ను. 9 అందుకు తెకోవ ఊరి
సీత్ర్--నా యేలినవాడా రాజా, దోషము
నామీదను నాతండిర్ ఇంటివారి మీదను
నిలుచునుగాక, రాజుకును రాజు సింహాసనమునకును
దోషము తగులకుండుగాక అని రాజుతో అనగా 10

రాజు -- ఎవడైనను దీనిగూరిచ్ నినేన్మైన
అనినయెడల వాని నాయొదద్కు తోడుకొని
రముమ్; వాడికను నినున్ ముటట్క యుండునని
ఆమెతో చెపెప్ను. 11 అపుప్డు ఆమె--రాజవైన
నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి
హతయ్కు పర్తిహతయ్ చేయువారు నా
కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము

చేయుట మానిప్ంచుమని మనవిచేయగా రాజు--
యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని
తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల
రాలకుండుననెను. 12 అపుప్డు ఆ సీత్ర్--నా
యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక
మాటచెపుప్కొనుట నీ దాసినగు నాకు దయచేసి
సెలవిమమ్ని మనవి చేయగా రాజు--
చెపుప్మనెను. 13 అందుకు ఆ సీత్ర్--దేవుని
జనులైనవారికి విరోధముగా నీ వెందుకు దీని
తలపెటిట్యునాన్వు? రాజు ఆ మాట
సెలవిచుచ్టచేత తాను వెళల్గొటిట్న
తనవాని రానియయ్క తానే దోషియగుచునాన్డు.
14 మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను
ఒలికిన మీదట మరల ఎతత్లేని నీటివలె
ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక
తోలివేయబడినవాడు తనకు
దూరసుథ్డుకాకయుండుటకు సాధనములు
కలిప్ంచుచునాన్డు. 15 జనులు ననున్
భయపెటిట్రి గనుక నేను దీని గూరిచ్ నా
యేలినవాడవగు నీతో మాటలాడ వచిచ్తిని.
కాబటిట్ నీ దాసురాలనగు నేను -- రాజు తన
దాసినగు నా మనవిచొపుప్న చేయునేమో 16

రాజు నా మనవి అంగీకరించి దేవుని
సావ్సథ్య్ము అనుభవింపకుండ ననున్ను నా
కుమారునిని నాశనము చేయదలచినవాని
చేతిలోనుండి తన దాసినగు ననున్
విడిపించునేమో అనుకొంటిని. 17 మరియు నీ
దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడై యునాన్డు
గనుక నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని
దూతవంటివాడవై మంచి చెడడ్లనిన్యు
విచారింప చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ
దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు
సెలవిచిచ్న మాట సమాధానకరమగునని
అనుకొంటిననెను. 18 రాజు--నేను నినున్ అడుగు
సంగతి నీ వెంతమాతర్మును మరుగుచేయవదద్ని
ఆ సీత్ర్తో అనగా ఆమె--నా యేలినవాడవగు
నీవు సెలవిమమ్నెను. 19 అంతట రాజు--యోవాబు
నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె
యిటల్నెను--నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ
పార్ణము తోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క
గర్హించుటకు నా యేలినవాడవును రాజవునగు
నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు
నాకు బోధించి యీ మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు
నాకు నేరెప్ను 20 సంగతిని రాజుతో మరుగు
మాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు
యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు
సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు
నీవు దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము
గలవాడవు. 21 అపుప్డు రాజు యోవాబుతో
ఈలాగున సెలవిచెచ్ను. ఆలకించుము, నీవు మనవి
చేసినదానిని నేను ఒపుప్ కొనుచునాన్ను. 22

తరువాత--యౌవనుడగు అబాష్లోమును
రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా యోవాబు
సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును
సుత్తించి--రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి
అంగీకరించినందున నా యేలినవాడవగు నీవలన నేను
అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని
చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 23

అబాష్లోమును యెరూషలేముకు తోడుకొని
వచెచ్ను. 24 అయితే రాజు -- అతడు నా దరశ్నము
చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని ఉతత్రవు చేయగా
అబాష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి
పోయెను.
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25 ఇశార్యేలీయులందరిలో అబాష్లోమంత
సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును లేడు; అరికాలు
మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు
లేకపోయెను. 26 తన తలవెండుర్కలు భారముగా
నునన్ందున ఏటేట అతడు వాటిని కతిత్రించుచు
వచెచ్ను; కతిత్రించునపుప్డెలల్ వాటి
యెతుత్ రాజు తూనికనుబటిట్ యినూన్రు
తులములాయెను. 27 అబాష్లోముకు ముగుగ్రు
కుమారులును తామారు అనునొక కుమారెత్యు
పుటిట్రి; ఆమె బహు సౌందరయ్వతి.

28 అబాష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు
యెరూషలేములోనుండియు రాజదరశ్నము చేయక
యుండగా 29 యోవాబును రాజునొదద్కు
పంపించుటకై అబాష్లోము అతని
పిలువనంపినపుప్డు యోవాబు రానొలల్క
యుండెను. రెండవమారు అతని
పిలువనంపినపుప్డు అతడు రానొలల్క పోగా 30

అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి -- యోవాబు
పొలము నా పొలముదగెగ్ర నునన్ది గదా,
దానిలో యవల చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి
వాటిని తగలబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను.
అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు తగలబెటట్గా
31 యావాబు చూచి లేచి అబాష్లోము ఇంటికి
వచిచ్--నీ పనివారు నా చేలు
తగులబెటిట్రేమని అడుగగా 32 అబాష్లోము
యోవాబుతో ఇటల్నెను--గెషూరునుండి నేను
వచిచ్న ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట
మేలని నీ దావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై
రాజునొదద్కు నినున్ పంపవలెనని నేను నినున్
పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను;
నాయందు దోషము కనబడినయెడల రాజు నాకు
మరణశికష్ విధింపవచుచ్ను. 33 అంతట యోవాబు
రాజునొదద్కు వచిచ్ ఆ సమాచారము తెలుపగా,
రాజు అబాష్లోమును పిలువనంపించెను. అతడు
రాజునొదద్కు వచిచ్ రాజ సనిన్ధిని
సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేయగా రాజు
అబాష్లోమును ముదుద్పెటుట్కొనెను.

ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక
రథమును గురర్ములను సిదధ్పరచి,
తనయెదుట పరుగెతుత్టకై

యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 2

ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి
పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు ఒక
తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై
వాయ్జయ్మాడువారెవరైనను వచిచ్యుండగా
కనిపెటిట్ వారిని పిలిచి -- నీవు ఏ ఊరివాడవని
యడుగుచుండెను -- నీ దాసుడనైన నేను
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఫలానిదానికి
చేరినవాడనని వాడు చెపప్గా 3 అబాష్లోము --
నీ వాయ్జయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను
ఉనన్దిగాని దాని విచారించుటకై
నియమింపబడినవాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని
చెపిప్ 4 నేను ఈ దేశమునకు
నాయ్యాధిపతినై యుండుట యెంత మేలు;
అపుప్డు వాయ్జయ్మాడువారు నాయొదద్కు
వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని
చెపుప్చు వచెచ్ను. 5 మరియు తనకు
నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపుకు
వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని
పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను.
6 తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న
ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము ఈ

పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని
తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.

7 నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట
అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ -- నీ
దాసుడనైన నేను అరాము దేశమునందలి
గెషూరునందుండగా -- యెహోవా ననున్
యెరూషలేముకు తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను
ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్కొంటిని గనుక,
8 నేను హెబోర్నుకు పోయి యెహోవాకు నేను
మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి
తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని
మనవిచేయగా 9 రాజు--సుఖముగా పొమమ్ని
సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి హెబోర్నుకు
పోయెను. 10 అబాష్లోము--మీరు బాకానాదము
వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో
ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు
వేగులవారిని పంపెను. 11 విందుకు
పిలువబడియుండి యినూన్రుమంది
యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ
బయలుదేరి యుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక
యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 12

మరియు బలి అరిప్ంపవలెనని యుండి
అబాష్లోము గీలోనీయుడైన అహీతో పెలు అను
దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని
ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. అబాష్లోము
దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి
యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను.

13 ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోముపకష్ము
వహించిరని దావీదుకు వరత్మానము రాగా 14

దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన
సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను--
అబాష్లోము చేతిలోనుండి మనము
తపిప్ంచుకొని రకష్ణ నొందలేము; మనము
పారిపోదము రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్
మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను,
పటట్ణమును కతిత్వాత హతము చేయకను
ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము
రండి. 15 అందుకు రాజు సేవకులు ఈలాగు మనవి
చేసిరి -- చితత్గించుము; నీ దాసులమైన మేము
మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు
సెలవిచిచ్నటుల్ చేయుటకు సిదధ్ముగా
నునాన్ము. 16 అపుప్డు రాజు నగరిని
కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని
ఉంచిన మీదట తన యింటివారినందరిని
వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను.
17 రాజును అతని యింటివారును బయలుదేరి
బెతెమ్రాహ్కుకు వచిచ్ బసచేసిరి. 18 అతని
సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల
నడిచిరి; కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును
గాతునుండి వచిచ్న ఆరు నూరల్మంది
గితీత్యులును రాజుకు ముందుగానడచుచుండిరి. 19

రాజు గితీత్యుడగు ఇతత్యిని కనుగొని--నీవు
నివాససథ్లము కోరు పరదేశివై యునాన్వు;
నీవెందుకు మాతో కూడ వచుచ్చునాన్వు? నీవు
తిరిగి పోయి రాజునన్ సథ్లమున ఉండుము. 20

నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో
తెలియకయునన్ మాతోకూడ ఈ తిరుగులాట
యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను
తోడుకొని పొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు
తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 21

ఇతత్యి -- నేను చచిచ్నను బర్దికినను,
యెహోవా జీవముతోడు నా యేలినవాడవును
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రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీవుందువో ఆ
సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో
మనవి చేసెను. 22 అందుకు దావీదు--ఆలాగైతే
నీవు రావచుచ్నని ఇతత్యితో సెలవిచెచ్ను
గనుక గితీత్యుడగు ఇతత్యియును అతని
వారందరును అతని కుటుంబికులందరును
సాగిపోయిరి. 23 వారు సాగిపోవుచుండగా
జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ పర్కారము
వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి
అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమై పోయిరి. 24

సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన
మందసమును మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి.
వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు
వచిచ్ పటట్ణములోనుండి జనులందరును
దాటిపోవు పరయ్ంతము నిలిచెను. 25 అపుప్డు
రాజు సాదోకును పిలిచి--దేవుని మందసమును
పటట్ణములోకి తిరిగి తీసికొనిపొముమ్;
యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము
పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి రపిప్ంచి 26

దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును;
నీయందు నాకిషట్ము లేదని ఆయన
సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము,-- నీ
దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల
జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 27

యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను--
పర్దరశ్కుడవగు సాదోకూ, శుభమొంది నీవును నీ
కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారుకు
పుటిట్న యోనాతాను అను నీ యిదద్రు
కుమారులును పటట్ణమునకు పోవలెను. 28

ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన
వరత్మానము వచుచ్ పరయ్ంతము నేను
అరణయ్మందలి రేవులదగెగ్ర నిలిచి యుందును.
29 కాబటిట్ సాదోకును అబాయ్తారును దేవుని
మందసమును యెరూషలేముకు తిరిగి
తీసికొనిపోయి అకక్డ నిలిచిరి.

30 అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ
యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని
పాదరకష్లులేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను;
అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు
కపుప్కొని యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 31

అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబాష్లోము చేసిన
కుటర్లో అహీతోపెలు చేరియునాన్డని
దావీదుకు తెలియజేయగా దావీదు--యెహోవా
అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను
చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 32

దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద
ఉండెను. వారు అచచ్టికి రాగా అరీక్యుడైన
హూషై పై వసత్ర్ములు చింపుకొని తలమీద
ధూళి పోసికొని వచిచ్ రాజును దరశ్నము
చేసెను. 33 రాజు -- నీవు నాతో కూడ
వచిచ్నయెడల నాకు భారముగా ఉందువు; 34 నీవు
పటట్ణమునకు తిరిగి పోయి--రాజా, యింతవరకు
నీ తండిర్కి నేను సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు
సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో
చెపిప్నయెడల నీవు నా పకష్పువాడవై యుండి
అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను
చెడగొటట్గలవు. 35 అకక్డ యాజకులైన
సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా
నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను
జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన
సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని
చెపప్వలెను. 36 అహిమయసుస్ అబాయ్తారు

కుమారు డైన యోనాతాను అను సాదోకు ఇదద్రు
కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు
వినబడినదంతయు వారిచేత నాయొదద్కు
వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతని
పంపివేసెను. 37 దావీదు సేన్హితుడైన హూషై
పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా అబాష్లోమును
యెరూషలేము చేరెను.

దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము
దూరము వెళిల్న తరువాత
మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు

కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొని వచెచ్ను;
రెండు ఇనూన్రు రొటెట్లును నూరు దార్కష్
గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు
తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద వేసి యుండెను. 2

రాజు--ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా
సీబా-- గాడిదలు రాజు ఇంటివారు ఎకుక్టకును,
రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు
తినుటకును, దార్కాష్రసము అరణయ్మందు
అలసటనొందినవారు తార్గుటకును
తెచిచ్తిననగా 3 రాజు -- నీ యజమానుని
కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు
సీబా -- చితత్గించుము, ఈవేళ
ఇశార్యేలీయులు -- తన తండిర్ రాజయ్మును
తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని అతడు
యెరూషలేములో నిలిచి యునాన్డనెను. 4

అందుకు రాజు మెఫీబోషెతుకు కలిగినదంతయు
నీదేయని సీబాతో చెపప్గా సీబా--నా
యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను
అనుగర్హము పొందుదును గాక, నేను నీకు
నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.

5 రాజైన దావీదు బహూరీము దాపుకు
వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు గెరా
కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి
బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంటవెంట
నడుచుచు దావీదును శపించుచు 6 జనులందరును
బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరుపారశ్వ్ముల
నుండగా రాజైన దావీదుమీదను అతని
సేవకులందరిమీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను.
7 ఈ షిమీ-- నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 8

ఛీపో, ఛీపో, -- నీవేలవలెనని నీవు
వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను
యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ
కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును
అపప్గించి యునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు
గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడి
యునాన్వని చెపిప్ రాజును శపింపగా 9

సెరూయా కుమారుడైన అబీషై-- ఈ చచిచ్న
కుకక్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్
శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వాని
చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 10

అందుకు రాజు-- సెరూయా కుమారులారా, మీకును
నాకును ఏమి పొందు? వాని శపింపనియుయ్డు,
దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి
సెలవియయ్గా--నీవు ఈలాగున నెందుకు
చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని
చెపిప్ 11 అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను
పలికినదేమనగా -- నా కడుపునబుటిట్న నా
కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ
బెనాయ్మీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి
ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా
వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వాని
శపింపనియుయ్డి. 12 యెహోవా నా శర్మను
లకష్య్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన
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శాపమునకు బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు
చేయునేమో. 13 అంతట దావీదును అతని వారును
మారగ్మున వెళిల్పోయిరి. వారు
వెళిల్పోవుచుండగా షిమీ అతనికెదురుగా
కొండపర్కక్ను పోవుచు అతనిమీదికి రాళుల్
విసరుచు ధూళి యెగరగొటుట్చునుండెను. 14

రాజును అతనితోకూడనునన్ జనులందరును
బడలినవారైయొకానొక చోటికి వచిచ్ అలసట
తీరుచ్కొనిరి.

15 అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును
అహీతోపెలును యెరూషలేముకు వచిచ్ యుండిరి.
16 దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన
హూషైయనునతడు అబాష్లోమునొదద్కు వచిచ్
అతని దరిశ్ంచి -- రాజు చిరంజీవియగు గాక రాజు
చిరంజీవియగు గాక అని పలుకగా 17 అబాష్లోము--
నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ
సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని
అతని నడుగగా 18 హూషై--యెహోవాయును ఈ
జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని
కోరుకొందురో నేను అతని వాడనగుదును,
అతనియొదద్నే యుందును. 19 మరియు
నేనెవనికి సేవచేయవలెను? అతని కుమారుని
సనిన్ధిని నేను సేవచేయవలెను గదా? నీ
తండిర్ సనిన్ధిని నేను సేవచేసినటుల్ నీ
సనిన్ధిని నేను సేవచేయుదునని
అబాష్లోమునొదద్ మనవి చేసెను. 20

అబాష్లోము అహీతోపెలును పిలువనంపి--మనము
చేయవలసిన పని ఏదో తెలిసికొనుటకై ఆలోచన
చేతము రముమ్ అనగా 21 అహీతోపెలు-- నీ
తండిర్చేత ఇంటికి కావలి యుంచబడిన
ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు
నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని
ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొందురు,
అపుప్డు నీ పకష్మున నునన్వారందరు
ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 22

కాబటిట్ మేడమీద వారు అబాష్లోముకు
గుడారము వేయగా ఇశార్యేలీయులకందరికి
తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్
ఉపపతున్లను కూడెను. 23 ఆ దినములలో
అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను
ఒకడు దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన
ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును
అబాష్లోమును దానిని అటేల్ యెంచుచుండిరి.

దావీదు అలసట నొంది బలహీనముగా
నునాన్డు గనుక-- 2 నేను అతనిమీద పడి
అతని బెదరించినయెడల

అతనియొదద్నునన్ జనులందరు పారిపోదురు;
రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని
నీతటుట్ తిర్పెప్దను; నీవు వెదకు మనిషిని
నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో
సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను
పనెన్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ
రాతిర్ దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని
అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 4 ఈ
బోధ అబాష్లోముకును ఇశార్యేలువారి
పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా కనబడెను.

5 అంతట--అరీక్యుడైన హూషై యేమి
చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని
పిలువనంపుడని అబాష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా,
హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 6

అబాష్లోము అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన
అతనికి తెలియజేసి -- అతని మాటచొపుప్న
మనము చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన

యేమైనది చెపుప్మని అతని నడుగగా 7 హూషై
అబాష్లోముతో ఇటల్నెను. ఈసారి
అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన మంచిది కాదు. 8

నీ తండిర్యు అతని పకష్మున నునన్వారును
మహా బలాఢుయ్లనియు, అడవిలో పిలల్లను
పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై
రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు
తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు
పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 9

అతడేదో యొక గుహయందో మరి ఏ సథ్లమందో
దాగి యుండును. కాబటిట్ నీవారిలో కొందరు
యుదాధ్రంభమందు కూలగాచూచి జనులు వెంటనే
ఆ సంగతినిబటిట్ అబాష్లోము పకష్మున
నునన్వారు ఓడిపోయిరని చెపుప్ కొందురు. 10

నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని
పకష్పువారు ధైరయ్వంతులనియు
ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక
సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము
దిగులొందుదురు. 11 కాబటిట్ నా ఆలోచన
యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు
లెకక్కు సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత
విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని
నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు సమకూరిచ్ నీవు
సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 12

అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో
ఏదోయొక దానియందు అతనిమీద పడుదుము;
నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి
వచిచ్నయెడల అతని పకష్పువారిలో ఒకడును
తపిప్ంచుకొనజాలడు. 13 అతడు ఒక
పటట్ణములో చొచిచ్నపకష్మున
ఇశార్యేలీయులందరును ఆ పటట్ణమునకు
తార్ళుల్ తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్రాయి
అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోకి లాగుదురు.
14 అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ
మాట విని అరీక్యుడగు హూషై చెపిప్న
ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె
యుకత్మని యొపుప్ కొనిరి; ఏలయనగా
యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును
రపిప్ంప గలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న
యుకిత్గల ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ
నిశచ్యించి యుండెను.

15 కాబటిట్ హూషై అబాష్లోమునకును
ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని
అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచనను తాను చెపిప్న
ఆలోచనను యాజకులగు సాదోకుతోను
అబాయ్తారుతోను తెలియజెపిప్ 16 -- మీరు
తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు
సథ్లములలో ఉండవదద్నియు, రాజును అతని
సమకష్మందునన్ జనులందరును
నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా
వెళిల్పోవుడనియు దావీదుకు వరత్మానము
పంపుడని చెపెప్ను. 17 తాము
పటట్ణముతటుట్ వచిచ్న సంగతి తెలియబడక
యుండునటుల్ యోనాతానును అహిమయసుస్ను
ఏన్ోరగేలు దగెగ్ర నిలిచియుండగా పని
కతెత్యొకతెవచిచ్, హూషై చెపిప్న సంగతిని
వారికి తెలియజేయగా వారు వచిచ్ రాజైన
దావీదుతో దాని తెలియజెపిప్రి. 18 తాను
వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు
అబాష్లోముకు తెలిపెను గాని వారిదద్రు
వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిలుల్
చేరి అతని యింటి ముంగిట ఒక బావి యుండగా
దానిలో దిగి దాగి యుండిరి. 19 ఆ యింటి
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యిలాల్లు ముతక గుడడ్ యొకటి
తీసికొనివచిచ్ బావిమీద పరచి దానిపైన
గోధుమపిండి ఆరబోసెను గనుక వారు దాగిన సంగతి
యెవరికిని తెలియకపోయెను. 20 అబాష్లోము
సేవకులు ఆ యింటి ఆమెయొదద్కు వచిచ్
అహిమయసుస్ను యోనాతానును ఎకక్డ
ఉనాన్రని అడుగగా ఆమె-- వారు ఏరుదాటి
పోయిరని వారితో చెపెప్ను గనుక వారు పోయి
వెదకి వారిని కానక యెరూషలేముకు తిరిగి
వచిచ్రి. 21 వారు వెళిల్న తరువాత
యోనాతానును అహిమయసుస్ను బావిలోనుండి
బయటికి వచిచ్ దావీదు నొదద్కుపోయి
అహీతోపెలు అతనిమీద చేసిన ఆలోచన
తెలియజేసి-- నీవు లేచి తవ్రగా నది
దాటవలసినదని అతనితో చెపప్గా 22 దావీదును
అతనియొదద్నునన్ జనులందరును లేచి
యొరాద్నునది దాటిరి, తెలల్వారునపప్టికి
నది దాటక యుండినవాడు ఒకడును లేకపోయెను.
23 అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన
జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదెకు గంతకటిట్
యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన
యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరి పోసికొని
చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు
అతని పాతిపెటిట్రి.

24 దావీదు మహనయీముకు రాగా అబాష్లోమును
ఇశార్యేలీయులందరును యొరాద్ను నది దాటి
వచిచ్రి. 25 అబాష్లోము యోవాబుకు మారుగా
అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా నియమించెను. ఈ
అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు
యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా సహోదరియగు
నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు
పోయినందున పుటిట్నవాడు 26 అబాష్లోమును
ఇశార్యేలీయులును గిలాదుదేశములో
దిగియుండిరి.

27 దావీదు మహనయీముకు వచిచ్నపుప్డు
అమోమ్నీ యుల రబాబ్ పటట్ణపువాడైన
నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు
ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారు డైన
మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును
గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 28

అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని
దపిప్గొనియుందురని తలంచి, పరుపులు పాతర్లు
కుండలు గోధుమలు యవలు పిండి వేచిన గోధుమలు
కాయధానయ్ములు చికుక్డు కాయలు పేలాలు 29

తేనె వెనన్ గొరెర్లు జునున్ముదద్లు
దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును భోజనము
చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి.

దావీదు తనయొదద్నునన్ జనులను
లెకిక్ంచి వారి మీద
సహసార్ధిపతులను శతాధిపతులను

నిరణ్యించి 2 జనులను మూడు భాగములుగా చేసి
యోవాబు చేతి కిర్ంద ఒక భాగమును,
సెరూయాకుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు
సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును,
గితీత్యుడైన ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక
భాగమును ఉంచెను. దావీదు--నేను మీతోకూడ
బయలుదేరుదునని జనులతో చెపప్గా 3 జనులు--
నీవు రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దాని
లకష్య్పెటట్రు, మాలో సగము మంది
చనిపోయినను జనులు దాని లకష్య్పెటట్రు,
మావంటి పది వేలమందితో నీవు సాటి; కాబటిట్
నీవు పటట్ణమందు నిలిచి మాకు సహాయము
చేయవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 4 అందుకు

రాజు--మీ దృషిట్కేది మంచిదో దాని చేసెదనని
చెపిప్ గుమమ్పు పర్కక్ను నిలిచియుండగా
జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల
కొలదిగాను బయలుదేరిరి. 5 అపుప్డు రాజు
యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి--నా
నిమితత్మై యౌవనుడైన అబాష్లోముకు
దయచూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు
వినుచుండగా రాజు అబాష్లోమునుగూరిచ్
అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 6 జనులు
ఇశార్యేలువారిని ఎదిరించుటకై పొలములోకి
బయలుదేరిన మీదట యుదధ్ము ఎఫార్యిము
వనములో జరగగా 7 ఇశార్యేలువారు దావీదు
సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ
దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 8

యుదధ్ము ఆ పర్దేశమంతటను వాయ్పించెను;
మరియు నాటిదినమున కతిత్చేత
కూలినవారికంటె ఎకుక్వమంది అడవిలో
చికుక్బడి నాశనమైరి. 9 అబాష్లోము
కంచరగాడిదెమీద ఎకిక్ పోవుచు దావీదు
సేవకులకు ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిదె యొక
గొపప్మసత్కివృకష్ముయొకక్
చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి పోయినపుప్డు అతని
తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి
ఆకాశమునకును భూమికిని మధయ్ను
వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్
కంచరగాడిదె సాగిపోయెను. 10 ఒకడు దాని చూచి
వచిచ్--అబాష్లోము మసత్కివృకష్మున
వేర్లాడుచుండుట నేను చూచితినని
యోవాబుతో చెపిప్నపుప్డు 11 యోవాబు--
నీవు చూచియుంటివే, నేల కూలునటుల్ నీవతని
కొటట్కపోతివేమి? నీవతని చంపినయెడల పది
తులముల వెండియు ఒక నడికటుట్ను
నీకిచిచ్యుందునని తనకు సమాచారము
చెపిప్నవానితో అనెను. 12 అందుకు వాడు--
యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును
ముటట్కుండ జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును
అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్నిచుచ్చుండగా
నేను వింటిని; వెయియ్ తులముల వెండి నా
చేతిలో పెటిట్నను రాజు కుమారుని నేను
చంపను. 13 మాసము చేసి నేను అతని
పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది
రాజుకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే
నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో
అనగా 14 యోవాబు--నీవు చేయుదనుక నేను
కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ మూడు
బాణములు చేత పటుట్కొని పోయి
మసత్కివృకష్మున వేర్లాడుచు ఇంకను
పార్ణముతోనునన్ అబాష్లోముయొకక్
గుండెకు గురిపెటిట్ 15 తన ఆయుధములను
మోయువారు పదిమంది చుటుట్ చుటుట్కొని
యుండగా అబాష్లోమును కొటిట్ చంపెను. 16

అపుప్డు జనులను ఇక హతము చేయక
విడువవలసినదని యోవాబు బాకా ఊదింపగా
ఇశార్యేలీయులను తరుముకొని పోయిన జనులు
తిరిగి వచిచ్రి. 17 జనులు అబాష్లోము యొకక్
కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్
పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్ రాళల్కుపప్
దానిమీద పేరిచ్న తరువాత
ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ యిండల్కు
పోయిరి. 18 తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు
లేరనుకొని, అబాష్లోము తాను
బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని
రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు
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ఆ సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్ యుండెను.
నేటివరకు అబాష్లోము సత్ంభమని దానికి
పేరు.

19 సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్--నేను
పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా తన
శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న
వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 20

యోవాబు--ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్
తగదు, మరియొక దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు
కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున
వరత్మానము తీసికొని పోతగదని అతనితో
చెపెప్ను. 21 తరువాత కూషీని పిలిచి--నీవు
పోయి నీవు చూచినదానిని రాజుకు
తెలియజేయుమనగా కూషీ యోవాబుకు
నమసాక్రము చేసి పరుగెతిత్కొని పోయెను.
22 అయితే సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్--
కూషీతో కూడ నేనును పరుగెతిత్కొని పోవుటకు
సెలవిమమ్ని యోవాబుతో మనవిచేయగా
యోవాబు--నాయనా నీవెందుకు పోవలెను?
చెపుప్టకు నీకు బహుమానము తెచుచ్
విశేషమైన సమాచారమేదియు లేదుగదా అని
అతనితో అనగా 23 అతడు--ఏమైనను సరే నేను
పరుగెతిత్కొని పోవుదుననెను. అందుకు
యోవాబు--పొమమ్ని సెలవియయ్గా
అహిమయసుస్ మైదానపు మారగ్మున
పరుగెతిత్కొని కూషీకంటె ముందుగా చేరెను.

24 దావీదు రెండు గుమమ్ముల మధయ్ను
నడవలో కూరొచ్ని యుండెను; కావలికాడు
గుమమ్ముపైనునన్ గోడమీదికి ఎకిక్
పారచూడగా ఒంటరిగా పరుగెతిత్కొని
వచుచ్చునన్ యొకడు కనబడెను. వాడు అరచి
రాజుకు ఈ సంగతి తెలియజేయగా 25 రాజు--వాడు
ఒంటరిగా ఉండినయెడల ఏదో వరత్మానము
తెచుచ్చునాన్డనెను. అంతలో వాడు పరుగుమీద
వచుచ్చుండగా 26 కావలికాడు పరుగెతిత్కొని
వచుచ్ మరియొకని కనుగొని--అదిగో మరియొకడు
ఒంటరిగానే పరుగెతిత్కొని వచుచ్చునాన్డని
దావ్రపుతటుట్ తిరిగి చెపప్గా రాజు--వాడును
వరత్మానము తెచుచ్చునాన్డనెను. 27

కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా --
వాడు సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని
నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు -- వాడు
మంచివాడు, శుభవరత్మానము
తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలో 28

అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో
చెపిప్ రాజుముందర సాషాట్ంగ నమసాక్రము
చేసి--నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంప
చూచినవారిని అపప్గించిన నీ దేవుడైన
యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 29

రాజు--బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా
ఉనాన్డా? అని యడుగగా అహిమయసుస్--
యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్
పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట నేను
చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు
తెలిసినదికాదని చెపెప్ను. 30 అపుప్డు రాజు--
నీవు పర్కక్కు తొలగి నిలిచియుండుమని
వానికాజఞ్నియయ్గా వాడు తొలగి నిలిచెను.
31 అంతలో కూషీ వచిచ్--నా యేలినవాడా రాజా,
నేను నీకు శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ
దినమున యెహోవా నీ మీదికి
వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు నాయ్యము
తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 32 రాజు--బాలుడగు
అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని

యడిగెను. అందుకు కూషీ చెపిప్నదేమనగా -- నా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీ శతుర్వులును నీకు
హాని చేయవలెనని నీ మీదికి వచిచ్నవారందరును
ఆ బాలుడునన్టుట్గానే యుందురు గాక. 33

అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు
పైగానునన్ గదికి ఎకిక్ పోయి యేడుచ్చు,
సంచరించుచు--నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా
కుమారుడా అబాష్లోమా, అని కేకలు వేయుచు,
అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను
చనిపోయినయెడల ఎంత బాగుండును; నా
కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని
యేడుచ్చు వచెచ్ను.

రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు
ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ దినమున
జనులందరు విని, 2 యుదధ్మందు

సిగుగ్తో పారిపోయిన జనులవలె వారు నాడు
దొంగనడకలతో వచిచ్ పటట్ణములో
పర్వేశించిరి; నాటి విజయము జనులకందరికి
దుఃఖమునకు కారణమాయెను. రాజు ముఖము
కపుప్కొని--అబాష్లోమా నా కుమాడుడా
అబాష్లోమా నా కుమారుడా నా కుమారుడా, అని
కేకలువేయుచు ఏడుచ్చుండగా, రాజు
అబాష్లోమునుగూరిచ్ దుఃఖించుచు
ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి యోవాబు విని
నగరియందునన్ రాజునొదద్కు వచిచ్ -- నీ
పార్ణమును నీ కుమారుల పార్ణములను నీ
కుమారెత్ల పార్ణములను నీ భారయ్ల
పార్ణములను నీ ఉపపతున్ల పార్ణములను ఈ
దినమున రకిష్ంచిన నీ సేవకులనందరిని నేడు
సిగుగ్పరచి 6 నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ
చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ
దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు
ఇషట్జనులుకారని నీవు కనుపరచితివి.
మేమందరము చనిపోయి అబాష్లోము
బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్
మాట యీ దినమున నేను తెలిసికొనుచునాన్ను.
ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను
ధైరయ్పరచుము. 7 నీవు బయటికి రాకయుండిన
పకష్మున ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్
నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్
పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ
బాలయ్మునుండి నేటివరకు నీకు పార్పిత్ంచిన
అపాయము లనిన్టికంటె అది నీకు
కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా
రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ం డెను.

8 రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట
జనులందరు విని రాజును దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని
ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు
పారిపోయిరి. 9 అంతట ఇశార్యేలువారి
గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు
ఇటల్నుకొనిరి -- మన శతుర్వుల
చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల
చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు
అబాష్లోముకు భయపడి దేశములోనుండి
పారిపోయెను. 10 మనమీద మనము రాజుగా
పటాట్భిషేకము చేసిన అబాష్లోము
యుదద్మందు మరణమాయెను. కాబటిట్ మనము
రాజును మరల తోడుకొని రాకుండుటకు
హేతువేవిు?

11 రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు
సాదోకుకును అబాయ్తారుకును వరత్మానము
పంపి--ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను
సంగతి నగరిలోనునన్ రాజుకు వినబడెను గనుక
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రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ
మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 12

మీరు నాకు ఎముక నంటినటిట్యు మాంసము
నంటినటిట్యు సహోదరులైయుండగా రాజును
తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము
చేయుచునాన్రని యూదావారి పెదద్లతో
చెపుప్మని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 13 మరియు
అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపి--నీవు నాకు
ఎముకనంటిన బంధువుడవు మాంసము నంటిన
బంధువుడవు కావా? యోవాబుకు బదులు నినున్
సైనాయ్ధిపతిగా నేను ఖాయపరచనియెడల
దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగజేయును
గాకని చెపుప్డనెను. 14 అతడు పోయి యెవరును
తపప్కుండ యూదావారినందరిని రాజుకు
ఇషట్పూరవ్క ముగా లోబడునటుల్ చేయగా --
నీవును నీ సేవకులందరును మరల రావలెననన్
వరత్మానము వారు రాజునొదద్కు పంపిరి. రాజు
తిరిగి యొరాద్ను నదియొదద్కు రాగా 15

యూదావారు రాజును ఎదురొక్నుటకును రాజును
నది యివతలకు తోడుకొని వచుచ్టకును
గిలాగ్లుకు వచిచ్రి.

16 అంతలో బహూరీమునందునన్
బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన షిమీ
తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై
యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 17 అతని
యొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు
ఉండిరి. మరియు సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు
సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును
అతని యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 18 రాజు
ఎదుట నది దాటిరి; రాజు ఇంటివారిని అవతలకు
దాటించుటకును రాజు దృషిట్కి
అనుకూలమైనదానిని చేయుటకును రేవుపడవను
ఇవతలకు తెచిచ్యుండిరి. అంతట గెరా
కుమారుడగు షిమీ వచిచ్ రాజు యొరాద్నునది
దాటిపోగానే అతనికి సాషాట్ంగపడి 19 --నా
యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద
మోపకుము; నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు
యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను
మూరిఖ్ంచి చేసిన దోషమును
జాఞ్పకమందుంచకుము,
మనసుస్నందుంచుకొనకుము. 20 నేను పాపము
చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు
వారందరితో కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు
నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా
వచిచ్యునాన్ననెను. 21 అంతట సెరూయా
కుమారుడగు అబీషై--యెహోవా
అభిషేకించినవానిని శపించిన యీ షిమీ
మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 22

దావీదు -- సెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును
ఏమి పొందు? ఇటిట్ సమయమున మీరు నాకు
విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను
ఈ దినమున మరణశికష్ నొందుదురా? యిపుప్డు
నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజునైతినను సంగతి
నాకు తెలిసేయునన్దని చెపిప్
పర్మాణముచేసి 23 -- నీకు మరణశికష్
విధింపనని షిమీతో సెల విచెచ్ను.

24 మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు
రాజును నెదురొక్నుటకు వచెచ్ను. రాజు
పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా
తిరిగి వచిచ్న నాటివరకు అతడు కాళుల్
కడుగుకొనకయు, గడడ్ము కతిత్రించుకొనకయు
బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 25 రాజును
ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేముకు రాగా

రాజు -- మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతోకూడ
రాకపోతివేమని అతని నడిగెను 26 అందుకతడు--
నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను
కుంటివాడను గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి
యెకిక్ రాజుతోకూడ వెళిల్పోదునని
నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ మోసము
చేసెను. 27 సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్
నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో
అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును
రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ
దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో దాని చేయుము. 28

నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును
రాజవునగు నీ దృషిట్కి మృతుల వంటివారై
యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము
చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ చేరిచ్తివి.
కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు
మొరర్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని
అనగా 29 రాజు--నీ సంగతులను నీవిక ఎందుకు
ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును భూమిని
పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను.
30 అందుకు మెఫీబోషెతు--నా యేలినవాడవగు
నీవు నీ నగరికి తిరిగి కేష్మముగా
వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన
వచుచ్ననెను.

31 మరియు గిలాదీయుడగు బరిజ్లల్యి
రోగెలీమునుండి యొరాద్ను అదద్రికి వచిచ్
రాజుతోకూడ నది దాటెను. 32 బరిజ్లల్యి
యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు
ముసలివాడై యుండెను. అతడు అధిక
ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో
నుండగా అతనికి భోజనపదారథ్ములను పంపించుచు
వచెచ్ను. 33 యెరూషలేములో నాయొదద్
నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ నది
దాటవలెనని రాజు బరిజ్లల్యితో
సెలవియయ్గా 34 బరిజ్లల్యి--రాజవగు
నీతోకూడ యెరూషలేముకు వచుచ్టకు ఇక
నేనెనిన్ దినములు బర్తుకబోవుదును? 35

నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను.
సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును నేను
గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ
దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా?
గాయకులయొకక్యు గాయకురాండర్యొకక్యు
సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు
నేను నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు
భారముగా నుండవలెను? 36 నీ దాసుడనైన నేను
నీతోకూడ నది దాటి అవతలకు కొంచెము దూరము
వచెచ్దను గాని రాజవగు నీవు నాకంత
పర్తుయ్పకారము చేయనేల? 37 నేను నా
ఊరియందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల
సమాధియందు పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి
తిరిగి పోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్,
చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము నా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు
సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో
దానిని అతనికి చేయుమని మనవి చేయగా 38

రాజు--కింహాము నాతోకూడ రావచుచ్ను, నీ
దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని నేను అతనికి
చేసెదను, మరియు నావలన నీవు కోరునదంతయు
నేను చేసెదనని సెలవిచెచ్ను. 39 జనులందరును
రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని
ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత
బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళిల్పోయెను.

సమూయేలు రెండవ గర్ంథము 19:39
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40 యూదావారందరును ఇశార్యేలువారిలో
సగము మందియు రాజును తోడుకొని రాగా రాజు
కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లుకు
వచెచ్ను. 41 ఇటుల్ండగా
ఇశార్యేలువారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ --
మా సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్
దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని
యొరాద్ను ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని
యడుగగా 42 యూదా వారందరు -- రాజు మీకు
సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, మీకు
కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను
లాభము పొందితిమా? మాకొరకు మేమేదైనా
నపహరించితిమా? అని ఇశార్యేలువారితో
అనిరి. 43 అందుకు ఇశార్యేలువారు--రాజులో
మాకు పది భాగములునన్వి; మీకంటె మేము
దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము
గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టనుగురించి
మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా
మీరు మముమ్ను నిరల్కష్య్ము చేసితిరేమి?
అని యూదావారితో పలికిరి. యూదా వారి
మాటలు ఇశార్యేలువారి మాటలకంటె
కఠినముగా ఉండెను.

బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్
కుమారుడైన షెబయను
దురామ్రుగ్డొకడు అచచ్టనుండెను.

వాడు--దావీదునందు మనకు భాగము లేదు,
యెషష్యి కుమారునియందు మనకు
సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు;
ఇశార్యేలువారలారా, మీరందరు మీ మీ
కాపురసథ్లములకు పొండని బాకా ఊది పర్కటన
చేయగా 2 ఇశార్యేలువారందరు దావీదును
విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను వెంబడించిరి.
అయితే యొరాద్ను నదినుండి
యెరూషలేమువరకు యూదా వారు రాజును
హతుత్కొనిరి. 3 దావీదు యెరూషలేములోని తన
నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను కాపుగా నుంచిన
తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సీత్ర్లను
తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని
పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు
పోకుండెను; వారు కావలి యందుంచబడినవారై
బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.

4 తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి--మూడు
దినములలోగా నీవు నా దగగ్రకు
యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ
హాజరుకమమ్ని ఆజాఞ్పించగా 5 అమాశా
యూదావారిని సమకూరుచ్టకై వెళిల్పోయెను.
అతడు ఆలసయ్ము చేసినందున అతనికి
నిరణ్యించిన కాలము మీరిపోయినపుప్డు 6

దావీదు అబీషైని పిలువనంపి--బికిర్ కుమారుడైన
షెబ అబాష్లోముకంటె మనకు ఎకుక్వ కీడు
చేయును; వాడు పార్కారములుగల
పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక
పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను
వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి
పటుట్కొనుమని ఆజాఞ్పించెను. 7 కాబటిట్
యోవాబు వారును కెరేతీయులును
పెలేతీయులును బలాఢుయ్లందరును అతనితోకూడ
యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్
కుమారుడగు షెబను తరుమబోయిరి. 8 వారు
గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగెగ్రకు
రాగా అమాశా వారిని కలియవచెచ్ను; యోవాబు
తాను తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన
బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల కతిత్

కటుట్కొనియుండగా ఆ వరవదులై కతిత్
నేలపడెను. 9 అపుప్డు యోవాబు అమాశాను
చూచి--నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా
అనుచు, అమాశాను
ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని
గడడ్ము పటుట్కొని 10 అమాశా యోవాబు
చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్
కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో
దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్న తోడనే అతని పేగులు
నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను.
యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును
బికిర్ కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా
11 యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగెగ్ర
నిలిచి -- యోవాబును ఇషుట్లై దావీదు
పకష్ముననునన్వారందరు యోవాబును
వెంబడించుడని పర్కటనచేసెను. 12 అమాశా
రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా
అచోచ్టికి వచిచ్న జనులందరు నిలిచియుండుట
ఆ మనుషుయ్డు చూచి--అమాశాను మారగ్మునుండి
చేనిలోనికి లాగి, మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి
తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 13

శవము మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత
జనులందరు బికిర్ కుమారుడగు షెబను తరుముటకై
యోవాబు వెంబడి వెళిల్రి. 14 అతడు
ఇశార్యేలు గోతర్పువారందరియొదద్కును
ఆబేలువారియొదద్కును
బేతమ్యకావారియొదద్కును
బెరీయులందరియొదద్కును రాగా వారు
కూడుకొని అతని వెంబడించిరి. 15 ఈ పర్కారము
వారు వచిచ్ ఆబేలు బేతమ్యకాయందు బికిర్ని
ముటట్డివేసి పటట్ణపు పార్కారము ఎదుట
బురుజు కటట్గా యోవాబువారందరు
పార్కారమును పడగొటిట్ ఫడు చేసిరి. 16

అపుప్డు యుకిత్గల యొక సీత్ర్ పార్కారము
ఎకిక్--ఓహో ఆలకించుడి, ఆలకించుడి, నేను
అతనితో మాటలాడునటుల్ యోవాబును ఇకక్డికి
రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా యోవాబు
ఆమెదగగ్రకు వచెచ్ను. 17 అంతట ఆమె--
యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు--
నేనే అనెను. అందుకామె--నీ దాసురాలనగు నేను
నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు--
మాటలాడ వచుచ్ననెను. 18 అంతట ఆమె--
పూరవ్కాలమున జనులు--ఆబేలునందు సంగతి
విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; ఆలాగున
చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 19 నేను
ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను
యధారథ్వంతులలోను చేరికయైనదానను;
ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు
ఒక పటట్ణమును లయము చేయవలెనని నీవు
ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా
సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము
చేయుదువని చెపప్గా 20 యోవాబు--
నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున
చేయనే చేయను, సంగతి అది కానేకాదు. 21

బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము
మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన దావీదుమీద
దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని
మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ
పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె
యోవాబుతో -- చితత్ము, వాని తల పార్కారము
పైనుండి పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 22

తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను
జనులందరికి తెలియజేయగా, వారు బికిర్
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కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి
యోవాబు దగెగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా అతడు
బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ
పటట్ణమును విడిచి యెవరి కాపురసథ్లమునకు
వారు పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేముకు
రాజునొదద్కు తిరిగి వచెచ్ను.

23 యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి
అధిపతియై యుండెను. అయితే కెరేతీయులకును
పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు
బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 24 అదోరాము
పనున్వసూలు చేయుటయందు పనిచేయువారిమీద
అధికారియై యుండెను; 25 అహీలూదు కుమారుడగు
యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద
ఉండెను; షెవా పర్ధానమంతిర్; 26 సాదోకును
అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు
ఈరా దావీదుకు సభాముఖుయ్డు1.

దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు
విడువకుండ కరవు కలుగగా దావీదు
యెహోవాతో మనవి చేసెను. అందుకు

యెహోవా ఈలాగున సెల విచెచ్ను--సౌలు
గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనిని
బటిట్యు, నరహంతకులగు అతని
యింటివారినిబటిట్యు శికష్గా ఈ కరవు
కలిగెను. 2 గిబియోనీయులు ఇశార్యేలీయుల
సంబంధికులు కారు, వారు అమోరీయులలో
శేషించినవారు. ఇశార్యేలీయులు మిముమ్ను
చంపమని పర్మాణపూరవ్కముగా వారితో
చెపిప్యుండిరి గాని సౌలు ఇశార్యేలు
యూదాలవారియందు ఆసకిత్గలవాడై వారిని
హతము చేయ చూచుచుండెను. 3 రాజగు దావీదు
గిబియోనీయులను పిలువనంపి--నేను మీకేమి
చేయగోరుదురు? యెహోవా సావ్సథ్య్మును
మీరు దీవించునటుల్ దోషనివృతిత్కై దేనిచేత
నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయుదునని వారిని
అడుగగా 4 గిబియోనీయులు--సౌలు అతని యింటి
వారును చేసినదాని నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వెండి
బంగారులే గాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరినైనను
చంపుటయే గాని మేము కోరుటలేదనిరి. అంతట
దావీదు-- మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు
చేయుదుననగా 5 వారు--మాకు శతుర్వులై
మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల
సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్
మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని
కుమారులలో ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. 6

యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా
పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని మేము
వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవిచేయగా
రాజు--నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 7

తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును
యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము
చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు
కుమారుడగు యోనాతానుకు పుటిట్న
మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 8 అయాయ్
కుమారెత్యగు రిసాప్ సౌలుకు కనిన యిదద్రు
కుమారులగు అరోమ్నిని మెఫీబోషెతును, సౌలు
కుమారెత్యగు మెరాబు మెహూలతీయుడగు
బరిజ్లల్యి కుమారుడైన అదీర్యేలుకు కనిన
అయిదుగురు కుమారులను పటుట్కొని
గిబియోనీయుల కపప్గించెను. 9 వారు ఈ
యేడుగురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద
యెహోవా సనిన్ధిని ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు
ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత

యారంభమందు వారు మరణమైరి. 10 అయాయ్
కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని
కొండపైన పరచుకొని కోత కాలారంభము
మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ
కళేబరములమీద కురియు పరయ్ంతము అచచ్టనే
యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద
వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగెగ్రకు
రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 11 అయాయ్
కుమారెత్యగు రిసాప్ అను సౌలు ఉపపతిన్
చేసినది దావీదునకు వినబడెను. 12 కాబటిట్
దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన
యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు
వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను.
ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో సౌలును హతము
చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనా తానును
బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో
వేర్లాడగటట్గా యాబేషిగ్లాదు వారు వారి
యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్
యుండిరి. 13 కావున దావీదు వారియొదద్నుండి
సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను
ఎముకలను తెపిప్ంచెను, రాజాజఞ్నుబటిట్
ఉరితీయబడినవారి యెముకలను జనులు
సమకూరిచ్రి. 14 సౌలు ఎముకలను అతని
కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను
బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన
సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు
సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. రాజు ఈలాగు
చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన
విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను. 15

ఫిలిషీత్యులకును ఇశార్యేలీయులకును
యుదధ్ము మరల జరుగగా దావీదు తన
సేవకులతోకూడ దిగిపోయి ఫిలిషీత్యులతో
యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు సొమమ్
సిలెల్ను. 16 అపుప్డు రెఫాయీయుల
సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు ఉండెను.
అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది,
వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్
యితత్డిగలదినేను దావీదును చంపెదనని అతడు
చెపిప్యుండెను. 17 సెరూయా కుమారుడైన
అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని
కొటిట్ చంపెను. దావీదు జనులు దీని చూచి,
ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు
ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు ఇకమీదట మాతోకూడ
యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము
చేయించిరి.

18 అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో
గోబుదగెగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా
హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫా యీయుల
సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 19 తరువాత
గోబుదగెగ్ర ఫిలిషీత్యులతో ఇంకొకసారి
యుదధ్ము జరుగగా అకక్డ
బేతెల్హేమీయుడైన యహరేయోరెగీము
కుమారుడగు ఎలాహ్నాను గితీత్యుడైన
గొలాయ్తు సహోదరుని చంపెను; వాని
యీటెకరర్ నేతగాని దోనె అంత గొపప్ది. 20

ఇంకొక యుదధ్ము గాతుదగెగ్ర జరిగెను. అకక్డ
మంచి యెతత్రి యొకడుండెను, ఒకొక్క చేతికి
ఆరేసి వేర్ళుల్ను, ఒకొక్క కాలికి ఆరేసి
వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్
అతనికుండెను. అతడు రెఫాయీయుల సంతతివాడు.
21 అతడు ఇశార్యేలీయులను
తిరసక్రించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన
షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను వాని
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చంపెను. 22 ఈ నలుగురును గాతులోనునన్
రెఫాయీయుల సంతతివారై దావీదువలనను అతని
సేవకులవలనను హతులైరి.

యెహోవా తనున్ సౌలు
చేతిలోనుండియు,
తన శతుర్వులందరి చేతిలోనుండియు

తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత
వాకయ్ములను చెపిప్
యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను.
అతడిటల్నెను.
2 యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నా రకష్కుడు.
3 నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును.
నా కేడెము నా రకష్ణశృంగము
నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము.
ఆయనే నాకు రకష్కుడు
బలాతాక్రులనుండి ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే.
4 కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను
మొరర్పెటిట్తిని
నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ఆయన ననున్
రకిష్ంచెను.
5 మృతుయ్వుయొకక్ అలలు ననున్
చుటుట్కొనగను
వరదపొరుల్వలె భకిత్హీనులు నామీదికి వచిచ్
ననున్ బెదరించగను
6 పాతాళపాశములు ననున్ అరికటట్గను
మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరించగను
7 నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొరర్
పెటిట్తిని
నా దేవుని పార్రథ్న చేసితిని
ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న
అంగీకరించెను
నా మొరర్ ఆయన చెవులలో చొచెచ్ను.
8 అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను
పరమండలపు పునాదులు వణకెను
ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను.
9 ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ
పుటెట్ను
ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ దహించెను
నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను.
10 మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను
ఆయన పాదముల కిర్ంద గాఢాంధకారము
కమిమ్యుండెను.
11 కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరి వచెచ్ను.
గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్కష్మాయెను.
12 గుడారమువలె అంధకారము తనచుటుట్
వాయ్పింపజేసెను.
నీటిమబుబ్ల సముదాయములను, ఆకాశపు దటట్పు
మేఘములను వాయ్పింపజేసెను.
13 ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి నిపుప్కణములు
పుటెట్ను.
14 యెహోవా ఆకాశమందు గరిజ్ంచెను
సరోవ్నన్తుడు ఉరుముధవ్ని పుటిట్ంచెను.
15 తనబాణములను పర్యోగించి శతుర్వులను
చెదరగొటెట్ను
మెరుపులను పర్యోగించి వారిని తరిమివేసెను
యెహోవా గదిద్ంపుకు
తన నాసికారంధర్ముల శావ్సము వడిగా
విడువగా ఆయన గదిద్ంపుకు
మహాసముదర్పు అడుగుభాగములు కనబడెను
16 భూమి పునాదులు బయలుపడెను.
17 ఉనన్తసథ్లములనుండి చెయియ్ చాపి
ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను

ననున్ పటుట్కొని మహా జలరాసులలోనుండి
తీసెను.
18 బలవంతులగు పగవారు, ననున్ దేవ్షించువారు,
నాకంటె బలిషుఠ్లై యుండగా
వారి వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను.
19 ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా
యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను.
విశాలమైన సథ్లమునకు ననున్ తోడుకొని
వచెచ్ను.
20 నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్
తపిప్ం చెను.
21 నా నీతినిబటిట్ ఆయన నాకు
పర్తిఫలమిచెచ్ను
నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్యే నాకు
పర్తిఫలమిచెచ్ను.
22 యెహోవా మారగ్ములను నేను
అనుసరించుచునాన్ను.
భకిత్హీనుడనై నా దేవుని విడచినవాడను కాను.
23 ఆయన నాయ్యవిధులననిన్టిని నేను
లకష్య్పెటుట్చునాన్ను
ఆయన కటట్డలను తోర్సివేసిన వాడనుకాను.
24 దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని
గనుక ఆయన దృషిట్కి యథారుథ్డనైతిని.
25 కావున నేను నిరోద్షినై యుండుట
యెహోవా చూచెను
తన దృషిట్కి కనబడిన నా
నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు
పర్తిఫలమిచెచ్ను.
26 దయగలవారియెడల నీవు దయ చూపించుదువు
యథారథ్వంతులయెడల నీవు
యథారథ్వంతుడవుగానుందువు.
27 సదాభ్వము గలవారియెడల నీవు సదాభ్వము
చూపుదువు
మూరుఖ్లయెడల నీవు వికటముగా నుందువు.
28 శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు
గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచి వేసెదవు
29 యెహోవా, నీవు నాకు దీపమై యునాన్వు
యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును.
30 నీ సహాయముచేత నేను సైనయ్ములను
జయింతును
నా దేవుని సహాయమువలన నేను పార్కారములను
దాటుదును.
31 దేవుడు యథారథ్వంతుడు
యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము
ఆయన శరణుజొచుచ్వారికందరికి ఆయన కేడెము.
32 యెహోవా తపప్ దేవుడేడి?
మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది?
33 దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉనాన్డు
ఆయన తన మారగ్మునందు యథారథ్వంతులను
నడిపించును.
34 ఆయన నా కాళుల్ జింకకాళల్వలె చేయును
ఎతత్యిన
సథ్లములమీద ననున్ నిలుపును.
35 నా చేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు
ఆయనే
నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను
ఎకుక్బెటుట్ను.
36 నీవు నీ రకష్ణ కేడెమును నాకు అందించుదువు
నీ నా మనవి ఆలకించి ననున్ గొపప్చేయుదువు.
37 నా పాదములకు చోటు విశాలపరచుదువు
నా చీలమండలు బెణకవు.
38 నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును
వారిని నశింపజేయు పరయ్ంతము నేను తిరుగను.
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39 నేను వారిని మింగివేయుదును
వారిని తుతుత్నియలుగా కొటుట్దును వారు నా
పాదములకిర్ంద పడి లేవలేక యుందురు.
40 యుదధ్మునకు బలము నీవు ననున్
ధరింపజేయుదువు నామీదికి లేచినవారిని నీవు
అణచివేయుదువు.
41 నా శతుర్వులను వెనుకకు మళల్చేయుదువు
ననున్ దేవ్షించువారిని నేను నిరూమ్లము
చేయుదును.
42 వారు ఎదురు చూతురు గాని రకిష్ంచువాడు
ఒకడును లేకపోవును
వారు యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొనినను
ఆయన వారికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండును.
43 నేల ధూళివలె వారిని నలుగగొటెట్దను
పొడిగా వారిని కొటెట్దను
వీధిలోని పెంటవలె నేను వారిని పారపోసి
అణగదొర్కెక్దను.
44 నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు
ననున్విడిపించుదువు
జనులకు అధికారిగా ననున్ నిలుపుదువు
నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు.
45 అనుయ్లు నాకు లోబడినటుట్ వేషము
వేయుదురు
వారు ననున్గూరిచ్ వినిన మాతర్ముచేత నాకు
విధేయులగుదురు
46 అనుయ్లు దురబ్లులై వణకుచు తమ
దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు.
47 యెహోవా జీవముగలవాడు
నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రుహ్డు
నాకు రకష్ణాశర్యదురగ్మైన దేవుడు
మహోనన్తుడగును గాక
48 ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు
దేవుడు
ఆయన నా నిమితత్ము పగ తీరుచ్ దేవుడు
జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే.
49 ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్
విడిపించును
నామీదికి లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్
హెచిచ్ంచుదువు.
బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు
ననున్ విడిపించుదువు.
50 నీవు నియమించిన రాజుకు గొపప్ రకష్ణ కలుగ
జేయువాడననియు
51 అభిషేకించిన దావీదుకును అతని
సంతానమునకును
నితయ్ము కనికరము చూపువాడవనియు పర్కటించి
యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్
ఘనపరచెదను
నీ నామకీరత్న గానముచేసెదను.

దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే;
యెషష్యి
కుమారుడగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్

యిదే;
యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై
మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును
ఇశార్యేలీయుల
సోత్తర్గీతములను మధురగానము చేసిన
గాయకుడునగు
దావీదు పలికిన దేవోకిత్ యిదే.
2 యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా
పలుకుచునాన్డు
ఆయన వాకుక్ నా నోట ఉనన్ది.

3 ఇశార్యేలీయుల దేవుడు
సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు
ఆశర్యదురగ్మగువాడు
నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు.
--మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను
అతడు నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు
కలిగి యేలును.
4 ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ కాంతివలెను
మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన సూరుయ్నివలెను
వరష్ము కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన
కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత
గడిడ్వలెను
అతడు ఉండును.
5 నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే
గదా
ఆయన నాతో నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు
ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే
అది సిథ్రమాయెను, దేవునికి
పూరాణ్నుకూలము
అది నాకనుగర్హింపబడిన రకష్ణారథ్మైనది
నిశచ్యముగా ఆయన దాని నెరవేరుచ్ను.
6 ఒకడు ముండల్ను చేత పటుట్కొనుటకు
భయపడినటుల్
దురామ్రుగ్లు విసరిజ్ంపబడుదురు.
7 ముండల్ను పటుట్కొనువాడు ఇనుప
పనిముటుట్నైనను బలెల్పు కోలనైనను
వినియోగించును గదా.
మనుషుయ్లు వాటిలో దేనిని విడువక
అంతయు ఉనన్చోటనే కాలిచ్వేయుదురు.

8 దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా
యోషే బెషెష్బెతను ముఖుయ్డగు
తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో
ఎనమనూన్రు మందిని హతము చేసెను. 9 ఇతని
తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో
కుమారుడైన ఎలియాజరు; ఇతడు దావీదు ముగుగ్రు
బలాఢుయ్లలో ఒకడు. యుదధ్మునకు
కూడివచిచ్న ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను
తిరసక్రించి డీకొని వచిచ్నపుప్డు
ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోగా ఇతడు లేచి 10

చేయి తిమిమ్రిగొని కతిత్ దానికి అంటుకొని
పోవువరకు ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుచు
వచెచ్ను. ఆ దినమున యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రకష్ణ కలుగజేసెను.
దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనుటకు మాతర్ము
జనులు అతనివెనుక వచిచ్రి. 11 ఇతని తరువాతి
వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగేకుమారుడైన
షమామ్;ఫిలిషీత్యులు అలచందల చేనిలో
గుంపుకూడగాజనులు ఫిలిషీత్యులయెదుట
నిలువలేక పారిపోయిరి. 12 అపుప్డితడు ఆ చేని
మధయ్ను నిలిచి ఫిలిషీత్యులు దానిమీదికి
రాకుండ వారిని వెళల్గొటిట్ వారిని హతము
చేయుటవలన యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు
గొపప్రకష్ణ కలుగజేసెను. 13 మరియు
ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షుఠ్లైన
ముగుగ్రు కోతకాలమున అదులాల్ము
గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు
ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు
దిగియుండిరి, 14 దావీదు దురగ్ములో నుండెను,
ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు
బేతెల్హేములో ఉండిరి. 15 దావీదు --
బేతెల్హేము గుమమ్ము దగెగ్రనునన్ బావి
నీళుల్ ఎవడైనను నాకు తెచిచ్ యిచిచ్నయెడల
ఎంతో సంతోషించెదనని అధికాశతో పలుకగా 16
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ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు
కావలివారిని ఓడించి, దారి చేసికొని పోయి
బేతెల్హేము గుమమ్ము దగెగ్రనునన్ బావి
నీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు
తీసికొనివచిచ్రి; అయితే అతడు ఆ నీళుల్
తార్గనొలల్క యెహోవా సనిన్ధిని
పారబోసి--యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 17

పార్ణమునకు తెగించిపోయి తెచిచ్నవారిచేతి
నీళుల్ తార్గుదునా? అని చెపిప్
తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు
బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 18

సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన
అబీషై తన అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక
యుదధ్ములో మునూన్రుమందిని హతముచేసి
వారిమీద తన యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ
ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 19 ఇతడు ఆ
ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతి
యాయెను గాని మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు
కాకపోయెను. 20 మరియు కబెస్యేలు
ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక
పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా
కుమారుడైన బెనాయా అను నొకడు ఉండెను. ఇతడు
మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు శూరులను
హతము చేసెను; మరియు మంచుకాలమున
బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక
సింహమును చంపివేసెను. 21 ఇంకను అతడు
సౌందరయ్వంతుడైన యొక ఐగుపీత్యుని
చంపెను. ఈ ఐగుపీత్యుని చేతిలో ఈటె
యుండగా బెనాయా దుడుడ్కరర్ తీసికొని
వానిమీదికి పోయి వానిచేతిలోని యీటె
ఊడలాగి దానితోనే వాని చంపెను. 22 ఈ
కారయ్ములు యెహోయాదా కుమారుడైన
బెనాయా చేసినందున ఆ ముగుగ్రు
బలాఢుయ్లలోను అతడు పేరు పొంది 23 ఆ
ముపప్దిమందిలో ఘనుడాయెను. అయినను
మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను.
దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా
నియమించెను.

24 ఆ ముపప్దిమంది యెవరనగా, యోవాబు
సహోదరుడైన అశాహేలు, బేతెల్హేమీయుడగు
దోదోకు కుమారుడగు ఎలాహ్నాను, 25

హరోదీయుడైన షమామ్, హరోదీయుడైన ఎలీకా,
26 పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు
ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 27

అనాతోతీయుడైన అబీయెజరు, హుషాతీయుడైన
మెబునన్యి, 28 అహోహీయుడైన సలోమ్ను,
నెటోపాతీయుడైన మహరై 29

నెటోపాతీయుడైన బయానాకు పుటిట్న
హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో
పుటిట్న రీబై కుమారుడైన ఇతత్యి, 30

పరాతోనీయుడైన బెనాయా, గాయషు ఏళల్నడుమ
నివసించు హిదద్యి, 31 అరాబ్తీయుడైన
అబీయలోబ్ను, బరుహ్మీయుడైన అజామ్వెతు,
32 షయలోబ్నీయుడైన ఎలయ్హాబ్, యాషేను
యొకక్ కుమారులలో యోనాతాను, 33

హరారీయుడైన షమామ్, హరారీయుడైన
షారారుకు పుటిట్న అహీయాము, 34

మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి
కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, గిలోనీయుడైన
అహీతో పెలు కుమారుడగు ఏలీయాము, 35

కరెమ్తీయుడైన హెసెర్ౖ, అరీబ్యుడైన
పయరై, 36 సోబావాడగు నాతాను యొకక్
కుమారుడైన ఇగాలు, గాదీయుడైన బానీ, 37

అమోమ్నీయుడైన జెలెకు, బెయేరోతీయుడైన
నహరై, యితడు సెరూయా కుమారుడగు
యోవాబుయొకక్ ఆయుధములను మోయువాడై
యుండెను. 38 ఇతీర్యుడైన ఈరా,
ఇతీర్యుడైన గారేబు, 39 హితీత్యుడైన
ఊరియా. ఈ కోటిలో చేరినవారందరు ముపప్ది
యేడుగురు.

ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము
ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా
ఆయన దావీదును వారి మీదికి

పేర్రేపణచేసి--నీవుపోయి ఇశార్యేలువారిని
యూదావారిని లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. 2 అందుకు రాజు తన యొదద్నునన్
సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి --
జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై
దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు
ఇశార్యేలు గోతర్ ములలో నీవు సంచారము
చేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 3

యోవాబు --జనుల సంఖయ్ యెంత యునన్ను నా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు
బర్దికియుండగానే దేవుడైన యెహోవా
దానిని నూరంతలు ఎకుక్వ చేయుగాక; నా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు ఈ కోరికె ఏల
పుటెట్ననెను. 4 అయినను రాజు యోవాబునకును
సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్
ఇచిచ్యుండుటచేత యోవాబును
సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్
చూచుటకై రాజుసముఖమునుండి బయలు వెళిల్ 5

యొరాద్ను నది దాటి యాజేరుతటుట్న
గాదునది లోయ మధయ్ నుండు పటట్ణపు
కుడిపారశ్వ్ముననునన్ అరోయేరులో దిగి 6

అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్
దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత దానాయానుకును
పోయి తిరిగి సీదోనుకు వచిచ్రి. 7 అకక్డ
నుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును
హివీవ్యులయొకక్యు కనానీయులయొకక్యు
పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు
దకిష్ణదికుక్ననునన్ బెయేరెష్బావరకు
సంచరించిరి. 8 ఈ పర్కారము వారు దేశమంతయు
సంచరించి తొమిమ్దినెలలు ఇరువది దినములకు
తిరిగి యెరూషలేముకు వచిచ్రి. 9 అపుప్డు
యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు
అపప్గించెను; ఇశార్యేలువారిలో కతిత్
దూయగల యెనిమిది లకష్లమంది యోధులుండిరి;
యూదావారిలో అయిదు లకష్లమంది యుండిరి.

10 జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్
కొటుట్కొనగా అతడు--నేను చేసిన పనివలన
గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో
అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, కరుణ
యుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును
పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవి చేయగా 11

ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదుకు
దరశ్కుడును పర్వకత్యునగు గాదుకు యెహోవా
వాకుక్ పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 12 --నీవు పోయి దావీదుతో
ఇటల్నుము--యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా --
మూడు విషయములను నీ యెదుట
పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒకదానిని నీవు
కోరుకొనినయెడల నేనది నీమీదికి
రపిప్ంచెదను. 13 కావున గాదు దావీదునొదద్కు
వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను --
నీవు నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము
కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్
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నీ శతుర్వులయెదుట నిలువలేక నీవు మూడునెలలు
పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు
మూడుదినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా?
యోచనచేసి ననున్ పంపిన వానికి
నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి
తెలియజెపుప్మనెను. 14 అందుకు దావీదు -- నా
కేమియు తోచకయునన్ది, గొపప్ చికుక్లో
ఉనాన్ను, యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు
గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా
చేతిలోనే పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 15

అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి
తెగులు రపిప్ంచగా ఆ దినము ఉదయము
మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళవరకు అది
జరుగుచుండెను; అందుచేత దానునుండి
బెయేరెష్బావరకు డెబబ్దివేలమంది మృతి
నొందిరి. 16 అయితే దూత యెరూషలేము పైని
హసత్ము చాపి నాశనము చేయబోయినపుప్డు,
యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది--
అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని జనులను
నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.
యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన
అరౌనాయొకక్ కళల్ము దగెగ్ర ఉండగా 17

దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని
యెహోవాను ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను--
చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే;
దురామ్రగ్ ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను నేనే;
గొరెర్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా
తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము.

18 ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్--
నీవు పోయి యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్
కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము

కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 19 దావీదు
గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న
పోయెను. 20 అరౌనా రాజును అతని సేవకులును
తన దాపుకువచుచ్ట చూచి బయలుదేరి రాజుకు
సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి -- నా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ దాసుడనైన
నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా
21 దావీదు --ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ
నిలిచి పోవునటుల్ యెహోవా నామమున ఒక
బలిపీఠము కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ
కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 22

అందుకు అరౌనా--నా యేలినవాడవగు నీవు చూచి
యేది నీకు అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి
అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి
ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కరర్ సామానులు
కటెట్లుగా అకక్రకు వచుచ్ను. 23 రాజా,
యివనిన్యు అరౌనా అను నేను రాజుకు
ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ -- నీ దేవుడైన
యెహోవా నినున్ అంగీకరించు గాక అని రాజుతో
అనగా 24 రాజు--నేను ఆలాగు తీసికొనను,
వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల
యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా
దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని
అరౌనాతో చెపిప్ ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది
తులముల వెండికి కొనెను. 25 అకక్డ దావీదు
యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి
దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచెను;
యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన
విజాఞ్పనలను ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి
ఇశార్యేలీయులను విడిచిపోయెను.
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1

రాజులురాజులు మొదటిమొదటి గర్ంథముగర్ంథము

రాజైన దావీదు బహు వృదుధ్డు కాగా
సేవకులు అతనికి ఎనిన్ బటట్లు
కపిప్నను అతనికి వెటట్ కలుగక

యుండెను. 2 కాబటిట్ వారు -- మా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీకొరకు తగిన
చినన్దాని వెదకుట మంచిది, ఆమె రాజైన నీ
సముఖమందుండి నినున్ ఆదరించి వెటట్
కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో పండుకొనునని చెపిప్ 3

ఇశార్యేలీయుల దేశపు దికుక్లనిన్టిలో
తిరిగి ఒక చకక్ని చినన్దాని వెదకి, అబీషగు అను
షూనేమీయురాలిని చూచి రాజునొదద్కు
తీసికొని వచిచ్రి. 4 ఈ చినన్ది బహు
చకక్నిదై యుండి రాజును ఆదరించి ఉపచారము
చేయుచుండెను గాని రాజు దానిని కూడలేదు. 5

హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా
గరివ్ంచినవాడై -- నేనే రాజునగుదునని
అనుకొని, రథములను గురర్పురౌతులను తనకు
ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది
మనుషుయ్లను ఏరప్ రచుకొనెను. 6 అతని
తండిర్--నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని
అతనిచేత ఎపుప్డును విచారించి అతనికి నొపిప్
కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు
సౌందరయ్ము గలవాడు, అబాష్లోము తరువాత
పుటిట్నవాడు. 7 అతడు సెరూయా కుమారుడైన
యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను
ఆలోచనచేయగా వారు అదోనీయా పకష్ము
వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 8

యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా
కుమారుడైన బెనాయయును పర్వకత్యైన
నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదు
యొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక
యుండిరి. 9 అదోనీయా ఏన్ోరగేలు
సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగెగ్ర
గొరెర్లను ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా
అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని
యూదావారగు రాజుయొకక్ సేవకులనందరిని
పిలిపించెను గాని 10 పర్వకత్యగు నాతానును
బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు
సహోదరుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 11

అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన
బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా-హగీగ్తు
కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు
వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన
యేలినవాడైన దావీదుకు తెలియకయే
యునన్ది. 12 కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ
కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును
రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన
చెపెప్దను వినుము. 13 నీవు రాజైన
దావీదునొదద్కు పోయి -- నా యేలినవాడా,
రాజా, అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన
సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా
సింహాసనముమీద ఆసీనుడగునని నీ సేవకురాలనైన
నాకు నీవు పర్మాణపూరవ్కముగా

సెలవిచిచ్తివే; అదోనీయా యేలుచుండుట
యేమని అడుగవలెను. 14 రాజుతో నీవు
మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్
నీవు వినన్వించిన మాటలను రూఢిపరచుదునని
చెపెప్ను. 15 కాబటిట్ బతెష్బ గదిలోనునన్
రాజునొదద్కు వచెచ్ను. రాజు బహు
వృదధ్యినందున షూనేమీయురాలైన అబీషగు
రాజును కనిపెటుట్చుండెను. 16 బతెష్బ వచిచ్
రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా
రాజు--నీ కోరికె ఏమని అడిగినందుకు ఆమె
యీలాగు మనవి చేసెను 17 -- నా యేలినవాడా,
నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాతోడని నీ
సేవకురాలనైన నాకు పర్మాణము చేసి
అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా
వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనముమీద
ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 18 ఇపుప్డైతే
అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తెలియకయే
యునన్ది. 19 అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న
దూడలను గొరెర్లను బలిగా అరిప్ంచి
రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన
అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన
యోవాబును పిలిపించెను గాని నీ సేవకుడైన
సొలొమోనును పిలువలేదు. 20 నా
యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన
రాజవగు నీ తరువాత సింహాసనముమీద ఎవడు
ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్
ఇశార్యేలీయులందరును
కనిపెటిట్యునాన్రు. 21 ఇదిగాక నా
యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ
నిదర్పొందిన తరువాత నేనును నా కుమారుడైన
సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 22

ఆమె రాజుతో మాటలాడుచునన్పుప్డు
పర్వకత్యగు నాతానును లోపలికి రాగా--
పర్వకత్యగు నాతాను వచిచ్ యునాన్డని
సేవకులు రాజుకు తెలియజేసిరి. 23 అతడు రాజు
సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి
సాషాట్ంగపడి 24 -- నా యేలినవాడవైన రాజా,
అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ
సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు
సెలవిచిచ్తివా? 25 ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు
పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న
దూడలను గొరెర్లను బలిగా అరిప్ంచి
రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను
యాజకుడైన అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు
వాని సముఖములో అనన్పానములు
పుచుచ్కొనుచు--రాజైన అదోనీయా చిరంజీవి
యగుగాక అని పలుకుచునాన్రు. 26 అయితే నీ
సేవకుడనైన ననున్ యాజకుడైన సాదోకును
యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నీ
సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు
కాడు. 27 నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ
తరువాత నీ సింహాసనముమీద ఎవడు ఆసీనుడై
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యుండునో అది నీ సేవకుడనైన నాతో చెపప్క
యుందువా? ఈ కారయ్ము నా యేలినవాడవును
రాజవునగు నీ సెలవుచొపుప్న జరుగుచునన్దా?
అని యడిగెను. 28 దావీదు--బతెష్బను పిలువుమని
సెలవియయ్గా ఆమె రాజు సనిన్ధికివచిచ్
రాజు ఎదుట నిలువబడెను. 29 అపుప్డు రాజు
పర్మాణపూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా--
సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్
విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 30

అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా
తరువాత ఏలువాడై నాకు పర్తిగా నా
సింహాసనముమీద ఆసీనుడగునని ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా నామము తోడని నేను నీకు
పర్మాణము చేసినదానిని ఈ దినముననే
నెరవేరుచ్దునని చెపప్గా 31 బతెష్బ
సాగిలపడి రాజుకు నమసాక్రము చేసి-- నా
యేలినవాడైన రాజగు దావీదు సదాకాలము
బర్దుకును గాక అనెను. 32 అపుప్డు రాజైన
దావీదు--యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన
నాతానును యెహోయాదా కుమారుడైన
బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని
సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్రి.
33 అంతట రాజు--మీరు మీ యేలినవాడనైన నా
సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా కుమారుడైన
సొలొమోనును నా కంచరగగాడిదె మీద ఎకిక్ంచి
గిహోనుకు తీసికొని పోయి 34 యాజకుడైన
సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ
ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా అతనికి
పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు
బాకానాదము చేసి--రాజైన సొలొమోను
చిరంజీవి యగుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 35

ఇశార్యేలువారిమీదను యూదావారిమీదను
నేనతనిని అధికారిగా నియమించి యునాన్ను
గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేముకు అతని
వెంటరాగా అతడు నా సింహాసనముమీద ఆసీనుడై
నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 36

అందుకు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా
రాజుకు పర్తుయ్తత్రముగా ఇటల్నెను--
ఆలాగు జరుగును గాక, నా యేలినవాడవును
రాజవునగు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ మాటను
సిథ్రపరచు గాక. 37 యెహోవా నా
యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తోడుగా
నుండినటుల్ ఆయన సొలొమోనుకు
తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు
దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె అతని
రాజయ్ము ఘనముగా చేయుగాక అనెను; 38

కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును
పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా
కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును
పేలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచరగాడిదమీద
సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనుకు తీసికొని
రాగా 39 యాజకుడైన సాదోకు గుడారములోనుండి
తైలపు కొముమ్ను తెచిచ్ సొలొమోనుకు
పటాట్భిషేకము చేసెను. అపుప్డు వారు బాకా
ఊదగా కూడిన జనులందరును--రాజైన సొలొమోను
చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలువేసిరి 40 మరియు ఆ
జనులందరును అతని వెంబడి వచిచ్
పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, వాటి నాదముచేత
నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధిక ముగా
సంతోషించిరి. 41 అదోనీయాయును అతడు
పిలిచినవారందరును విందులో ఉండగా విందు
ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి
వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని--

పటట్ణమునందు ఈ గలల్ంతుధవ్ని యేమని
యడుగగా 42 యాజకుడైన అబాయ్తారు
కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా--
లోపలికి రముమ్,, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు
శుభసమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 43

యోనాతాను అదోనీయాతో ఇటల్నెను --
నిజముగా మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదు
సొలొమోనును రాజుగా నియమించి యునాన్డు.
44 రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన
నాతానును యెహోయాదా కుమారుడైన
బెనాయానును కెరేతీయులను పేలెతీయులను
అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు
కంచరగాడిదెమీద అతని నూరేగించిరి; 45

యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన
నాతానును గిహోను దగెగ్ర అతనికి
పటాట్భిషేకము చేసిరి; అకక్డనుండి వారు
సంతోషముగా వచిచ్యునాన్రు; అందువలన
పటట్ణము గలల్ంతు ఆయెను; మీకు వినబడిన
ధవ్ని యిదే. 46 మరియు సొలొమోను
రాజాయ్సనముమీద ఆసీనుడై యునాన్డు; 47

అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును
రాజునగు దావీదుకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్,
నీకు కలిగిన ఖాయ్తికంటె సొలొమోనుకు
ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, నీ
రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా
ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయు గాక అని
చెపప్గా రాజు మంచముమీద సాగిలపడి
నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 48 -- నేను
సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా
సింహాసనముమీద ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు
ఆయనకు సోత్తర్ము కలుగు గాక. 49 అందుకు
అదోనీయా పిలిచినవారు భయపడి లేచి తమ తమ
యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 50 అదోనీయా
సొలొమోనుకు భయపడి లేచి బయలుదేరి
బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 51

అదోనీయా రాజైన సొలొమోనుకు భయపడి
బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొని--రాజైన
సొలొమోను తన సేవకుడనైన ననున్ కతిత్చేత
చంపకుండ ఈ దినమున నాకు పర్మాణము
చేయవలెనని మనవి చేయుచునన్టుల్
సొలొమోనుకు సమాచారము రాగా 52

సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను-- అతడు
తనున్ యోగుయ్నిగా అగుపరచుకొనిన పకష్మున
అతని తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు
గాని అతనియందు దౌషట్య్ము కనబడిన
పకష్మున అతనికి మరణశికష్ వచుచ్నని
సెలవిచిచ్ 53 బలిపీఠమునొదద్నుండి అతని
పిలువనంపించెను; అతడు వచిచ్ రాజైన
సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా
సొలొమోను అతని చూచి --నీ యింటికి
పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను.

దావీదుకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు
తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు ఈలాగు
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 2 -- లోకులందరు

పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను;
కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని
నిబబ్రము గలిగి 3 నీ దేవుడైన యెహోవా
అపప్గించినదాని కాపాడి, ఆయన మారగ్ముల
ననుసరించిన యెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను
ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా
నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్ర్ములో
వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన

రాజులు మొదటి గర్ంథము 2:3

271



నియమించిన ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య
విధులను శాసనములను గైకొనుము; 4 అపుప్డు -- నీ
పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో
జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ
పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను
సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల
ఇశార్యేలీయుల రాజయ్సింహాసనముమీద
ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా
ననన్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను
సిథ్రపరచును. 5 అయితే సెరూయా కుమారుడైన
యోవాబు నాకు చేసినదానిని, ఇశార్యేలు
సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు
యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి
అతడు చేసినదానిని నీ వెరుగుదువు; అతడు వారిని
చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా
సమాధానకాలమందు రకత్ము చిందించి దానిని తన
నడికటుట్మీదను తన పాదరకష్లమీదను
పడజేసెను. 6 నీకు తోచినటుట్ అతనికి
చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన
తలవెండుర్కలను సమాధికి నెమమ్దిగా
దిగనియయ్వదుద్. 7 నేను నీ సహోదరుడైన
అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా,
గిలాదీయుడైన బరిజ్లల్యి కుమారులు నా
సహాయమునకు వచిచ్రి; నీవు వారిమీద
దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ భోజనము
చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 8 మరియు
బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడగు
బహూరీము ఊరి షిమీ నీయొదద్నునాన్డు; నేను
మహనయీముకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్
శపించెను. ననున్ ఎదురొక్నుటకై అతడు
యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా--
యెహోవాతోడు కతిత్ చేత నేను నినున్
చంపనని పర్మాణము చేసితిని. 9 వానిని
నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు
సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వాని నేమి చేయవలెనో
అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన
తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి
దిగజేయుము. 10 తరువాత దావీదు తన పితరులతో
కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు
సమాధిలో పెటట్బడెను. 11 దావీదు
ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది
సంవతస్రములు, హెబోర్నులో అతడు ఏడు
సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది
మూడు సంవతస్రములును ఏలెను.

12 అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన
దావీదు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను. అతని
రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 13

అంతలో హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా
సొలొమోను తలిల్యగు బతెష్బ యొదద్కు
రాగా ఆమె -- సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా
అని అతనినడిగెను. అతడు --సమాధానముగానే
వచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 14 -- నీతో
చెపప్వలసిన మాటయొకటి యునన్దనెను. ఆమె
అది చెపుప్మనగా 15 అతడు-- రాజయ్ము నాదై
యుండెననియు, నేను ఏలవలెనని
ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద
ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము
నాది కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది
యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 16

ఇపుప్డు నేను నీతో ఒక మనవి
చేసికొనుచునాన్ను, కాదనకుము. 17 ఆమె--
చెపుప్మనగా అతడు--రాజగు సొలొమోను
షూనేమీయురాలైన అబీషగును నాకు

పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు
చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను.
18 బతెష్బ--మంచిది, నినున్ గూరిచ్ రాజుతో
చెపెప్దననెను. 19 బతెష్బ రాజైన
సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పకష్మున
చెపుప్టకు వచిచ్నపుప్డు, రాజులేచి ఆమెకు
ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి
సింహాసనముమీద ఆసీనుడై తన తలిల్కొరకు
ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని
కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 20 -- ఒక చినన్
మనవి చేయ గోరుచునాన్ను; నా మాట
తోసివేయకుమని ఆమె చెపప్గా రాజు--నా
తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా
21 ఆమె--షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ
సహోదరుడైన అదోనీయాకు
పెండిల్కిపిప్ంపవలెననెను. 22 అందుకు రాజైన
సొలొమోను--షూనేమీయురాలైన అబీషగును
మాతర్మే అదోనీయాకొరకు అడుగుట యేల?
అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతనికొరకును,
యాజకుడైన అబాయ్తారుకొరకును, సెరూయా
కుమారుడైన యోవాబుకొరకును రాజయ్మును
అడుగుమని తన తలిల్తో చెపెప్ను. 23 మరియు
రాజైన సొలొమోను--యెహోవా తోడు
అదోనీయా పలికిన యీ మాటవలన అతని
పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల
దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయు గాక.
24 ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్
సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన
వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము
కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా
యీ దినమున మరణమవునని చెపిప్ 25

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా
ఇతడు అదోనీయామీద పడినందున అతడు
చనిపోయెను. 26 తరువాత రాజు యాజకుడైన
అబాయ్తారుకు సెలవిచిచ్నదేమనగా
అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము;
నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా
తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన
యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి
పార్పిత్ంచిన శర్మలనిన్టిలో శర్మ
పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశికష్ నీకు
విధింపను. 27 తరువాత సొలొమోను
అబాయ్తారును యెహోవాకు యాజకుడుగా
ఉండకుండ తీసివేసెను అందువలన యెహోవా ఏలీ
కుటుంబికులను గూరిచ్ షిలోహులో
పర్మాణముచేసిన మాట నెరవేరెను. 28

యోవాబు అబాష్లోము పకష్ము అవలంబింపక
పోయినను అదోనీయా పకష్ము అవలంబించి
యుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా
అతడు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్
బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 29

యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు
వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ నునాన్డను సంగతి
రాజగు సొలొమోనుకు వినబడగా సొలొమోను
యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను
పిలిపించి--నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్
ఇచిచ్నందున 30 బెనాయా యెహోవా
గుడారమునకు వచిచ్-- రాజు నినున్ బయటికి
రమమ్ని సెలవిచెచ్నని యోవాబుతో
చెపెప్ను. అతడు -- అదికాదు, నేనికక్డనే
చచెచ్దననగా, బెనాయా తిరిగి రాజునొదద్కు
వచిచ్ యోవాబు తనతో చెపిప్న మాట రాజుకు
తెలియజేసెను. 31 అందుకు రాజు ఇటల్నెను--
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అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు
ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును
నామటుట్కును నా తండిర్
కుటుంబికులమటుట్కును పరిహారము చేయుటకై
అతని చంపి పాతిపెటుట్ము. 32 నేరు
కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి
సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, యెతెరు
కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన
అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును
యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి
యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ
కతిత్చేత వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు
ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే
రపిప్ంచును. 33 మరియు వీరు పార్ణ దోషమునకు
యోవాబును అతని సంతతివారును సదాకాలము
ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని
సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని
సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన
ఎనన్టెనన్టికిని కలిగి యుండును. 34

కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా
వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని చంపగా అతడు
అరణయ్మందుండు తన యింటిలో
పాతిపెటట్బడెను. 35 రాజు అతనికి బదులుగా
యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను
సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు
అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన
సాదోకును నియమించెను. 36 తరువాత రాజు
షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట
సెలవిచెచ్ను -- నీవు యెరూషలేములో ఇలుల్
కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క
అందులో కాపురముండుము. 37 నీవు ఏ దినమున
బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ
దినమున నీవు చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా
తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే
ఉతత్రవాదివనగా 38 షిమీ--తమరు
సెలవిచిచ్నది మంచిదేను; నా యేలినవారైన
రాజగు తమరు చెపిప్నపర్కారము తమ
సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో
చెపెప్ను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక
దినములు నివాసము చేయుచుండెను. 39 అయితే
మూడు సంవతస్రములైన తరువాత షిమీయొకక్
పనివారిలో ఇదద్రు పారిపోయి మయకా
కుమారుడైన ఆకీషు అను గాతు రాజునొదద్కు
చేరిరి. అంతట--నీవారు గాతులో ఉనాన్రని
షిమీకి వరత్మానము కాగా 40 షిమీ లేచి
గాడిదెకు గంత కటిట్ తన పనివారిని వెదకుటకై
గాతులోని ఆకీషునొదద్కు పోయెను.ఈలాగున
షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పనివారిని
తీసికొని వచెచ్ను. 41 షిమీ యెరూషలేములో
నుండి గాతుకు పోయి వచెచ్నని సొలొమోనుకు
వరత్మానము కాగా 42 రాజు షిమీని
పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను -- నీవు ఏ
దినమందు బయలుదేరి ఏ సథ్లమునకైనను
వెళుల్దువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని
నిశచ్యముగా తెలిసికొనవలెనని యెహోవా
తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్ నీ
చేత పర్మాణము చేయించితిని గదా? మరియు --
తమరు సెలవిచిచ్నదే మంచిదని నీవు
ఒపుప్కొంటివి; 43 కాబటిట్ యెహోవాతోడని
నీవు చేసిన పర్మాణమును మేము నీకు
ఆజాఞ్పించిన ఆజఞ్ను నీవు గైకొనక పోతివేమి
అని అడిగి 44 -- నీవు మా తండిర్యైన దావీదుకు
చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు
యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 45

అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము
పొందును, దావీదు సింహాసనము యెహోవా
సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని
షిమీతో చెపిప్ 46 రాజు యెహోయాదా
కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు
బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ
పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున
సిథ్రపరచబడెను.

తరువాత సొలొమోను ఐగుపుత్రాజైన
ఫరో కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని
అతనికి అలుల్డాయెను. తన నగరును

యెహోవా మందిరమును యెరూషలేము చుటుట్
పార్కారమును కటిట్ంచుట ముగించిన తరువాత
ఫరోకుమారెత్ను దావీదు పటట్ణమునకు
రపిప్ంచెను. 2 ఆ దినముల పరయ్ంతము
యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము
లేకపోగా జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు
మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 3 తన
తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను
అనుసరించుచు సొలొమోను యెహోవాయందు
పేర్మయుంచెను గాని యునన్తసథ్లములయందు
అతడు బలులను మాతర్ము అరిప్ంచుచు ధూపము
వేయుచు నుండెను.

4 గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై
యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై రాజు
అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్
దహనబలులను అరిప్ంచెను. 5 గిబియోనులో
యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు
సొలొమోనుకు పర్తయ్కష్మై--నేను నీకు
దేని నిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని
దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 6 సొలొమోను
ఈలాగు మనవి చేసెను--నీ దాసుడును నా
తండిర్యునైన దావీదు నీ దృషిట్కి
అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి
యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను
గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్
కటాకష్మగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా
అతని సింహాసనముమీద అతని కుమారుని
కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహా కృపను
చూపియునాన్వు. 7 నా దేవా యెహోవా, నీవు నా
తండిర్యైన దావీదుకు బదులుగా నీ దాసుడనైన
ననున్ రాజుగా నియమించి యునాన్వు; అయితే
నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు
బుదిధ్ చాలదు; 8 నీ దాసుడనైన నేను నీవు
కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు
విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్
పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ
చేయుటయు అసాధయ్ము. 9 ఇంత గొపప్దైన నీ
జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు?
కాబటిట్ నేను మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ
జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ
దాసుడనైన నాకు వివేకముగల హృదయము
దయచేయుము. 10 సొలొమోను చేసిన యీ మనవి
పర్భువుకు అనుకూలమాయెను గనుక 11 దేవుడు
అతనికి ఈలాగు సెల విచెచ్ను --
దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ
శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక,
నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము
అనుగర్హించుమని నీవు అడిగితివి. 12 నీవు
ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి
ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు గల
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హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో
నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదటను
నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 13 మరియు నీవు
ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగక
పోయినను నేను వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను;
అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో
నీవంటివాడొకడైన నుండడు. 14 మరియు నీ
తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి
నా కటట్డలను నేను నియమించిన
ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి
వాటిని గైకొనినపకష్మున నినున్
దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను. 15 అంతలో
సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని
తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు యెరూషలేముకు
వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట
నిలువబడి దహనబలులను సమాధానబలులను
అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు
చేయించెను.

16 తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సీత్ర్లు
రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి. 17

వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను -- నా
యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును ఈ
సీత్ర్యును ఒక యింటిలో నివసించుచునాన్ము;
దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను
కంటిని. 18 నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు
పిలల్ను కనెను; మేమిదద్రమును
కూడనునాన్ము, మేమిదద్రము తపప్ ఇంటిలో
మరియెవరును లేరు. 19 అయితే రాతిర్యందు
ఇది పడకలో తన పిలల్మీద పడగా అది చచెచ్ను.
20 కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ
దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా
పర్కక్లోనుండి నా బిడడ్ను తీసికొని తన
కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను
నా కౌగిటిలో ఉంచెను. 21 ఉదయమున నేను లేచి
నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది
చచిచ్నదాయెను; తరువాత ఉదయమున నేను
పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా
కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని నేను
తెలిసికొంటిని. 22 అంతలో రెండవ సీత్ర్ --
అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడడ్
చచిచ్నది దాని బిడడ్ అని చెపప్గా ఆమె --
కాదు, చచిచ్నదే నీ బిడడ్ బర్దికియునన్ది
నా బిడడ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు
రాజుసముఖమున మనవిచేయగా 23 రాజు--
బర్దికియునన్ది నా బిడడ్ చచిచ్నది నీ
బిడడ్ అని యొకతెయు, రెండవది--ఆలాగు కాదు
చచిచ్నది నీ బిడడ్ బర్దికియునన్ది నా
బిడడ్ అని చెపుప్చునన్ది; 24 గనుక కతిత్
తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్
రాజసనిన్ధికి తేగా 25 రాజు రెండు భాగములుగా
బర్దికియుండు బిడడ్నుచేసి సగము దీనికిని
సగము దానికిని చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 26 అంతట బర్దికియునన్
బిడడ్యొకక్ తలిల్ తన బిడడ్ విషయమై
పేగులు తరుగుకొని పోయినదై, రాజునొదద్--నా
యేలినవాడా, బిడడ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక
దానికే యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ
సీత్ర్-- అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ
చెరిసగము చేయుమనెను. 27 అందుకు రాజు --
బర్దికియునన్ బిడడ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక
మొదటిదాని కియుయ్డి, దాని తలిల్ అదే అని
తీరుప్తీరెచ్ను. 28 అంతట
ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న

తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము
విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము
నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి.

రాజైన సొలొమోను
ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను.
2 అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు

ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్
యాజకుడు; 3 షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును
అహీయాయును పర్ధానమంతుర్లు; అహీలూదు
కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై
యుండెను; 4 యెహోయాదా కుమారుడైన
బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును
అబాయ్తారును యాజకులు. 5 నాతాను
కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను;
నాతాను కుమారుడైన జాబూదు రాజుసముఖములోని
మంతిర్; 6 అహీషారు గృహనిరావ్హకుడు; అబాద్
కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని
విషయములో అధికారి. 7

ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను
పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. వీరు
రాజుకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారమును
సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు
ఒకొక్కక్ నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు
ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 8

వారిపేళుల్ ఇవే; ఎఫార్యిము మనయ్మందు
హూరు కుమారుడు; 9 మాకసుస్లోను
షయలీబ్ములోను బేతెష్మెషులోను
ఏలోనెబ్ధానానులోను దెకెరు కుమారుడు; 10

అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి
శోకోదేశమును హెపెరు దేశమంతయు
నియమింపబడెను. 11 మరియు అబీనాదాబు
కుమారునికి దోరు మనయ్పర్దేశమంతయు
నియమింపబడెను; సొలొమోను కుమారెత్యైన
టాపతు ఇతని భారయ్. 12 మరియు అహీలూదు
కుమారుడైన బయనాకు తానాకును
మెగిదోద్యును బేతెష్యాను
పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది
యెజెర్యేలు దగెగ్రనునన్ సారెతానునుండి
బేతెష్యాను మొదలుకొని
ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము
అవతలి సథ్లమువరకును వాయ్పించుచునన్ది. 13

గెబెరు కుమారుడు రామోతిగ్లాదునందు
కాపురముండెను; వీనికి గిలాదులోనుండిన
మనసేస్కు కుమారుడైన యాయీరు
గార్మములును బాషానులోనునన్ అరోగ్బు
దేశమును నియమింపబడెను; అది పార్కారములును
ఇతత్డి అడడ్గడలునుగల అరువది గొపప్
పటట్ణములుగల పర్దేశము. 14 ఇదోద్
కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో
నుండెను. 15 నఫాత్లీము దేశమందు
అహిమయసుస్ ఉండెను; వీడు సొలొమోను
కుమారెత్యైన బాశెమతును వివాహము
చేసికొనెను. 16 ఆషేరులోను ఆలోతులోను
హూషై కుమారుడైన బయనా యుండెను. 17

ఇశాశ్ఖారు దేశమందు పరూయహు కుమారుడైన
యెహోషాపాతు ఉండెను. 18 బెనాయ్మీను
దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను. 19

గిలాదు దేశమందును అమోరీయులకు రాజైన
సీహోను దేశమందును బాషాను రాజైన ఓగు
దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను;
అతడు ఒకక్డే ఆ దేశమందు అధికారి. 20 అయితే
యూదావారును ఇశార్యేలువారును సముదర్పు
దరినునన్ యిసుక రేణువులంత విసాత్ర
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సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు
నుండిరి.

21 నది మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు
ఈ మధయ్నునన్ రాజయ్ము లనిన్టిమీదను
ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను
పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు పనున్
చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన
దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి.
22 ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు
సామగిర్ యెంతయనగా, ఆరునూరల్ తూముల
సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్నూన్రు
తూముల ముతకపిండియు, 23 కొర్వివ్న యెడుల్
పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు
గొరెర్లును; ఇవియుగాక ఎరర్దుపుప్లు
దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును
తేబడెను. 24 నది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని
గాజావరకును నది యివతలనునన్
రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను.
అతనికాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది
కలిగియుండెను. 25 సొలొమోను
దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి
యూదావారేమి దాను మొదలుకొని
బెయేరెష్బావరకును తమ తమ దార్కష్చెటల్
కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను
నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 26 సొలొమోను
రథములకు నలువదివేల గురర్పు సాలలును రౌతులకు
పండెర్ండువేల గురర్ములును ఉండెను. 27

మరియు రాజైన సొలొమోనుకును రాజైన
సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు వచిచ్న
వారికందరికిని ఏమియు తకుక్వకాకుండ
అధికారులలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన
మాసమునుబటిట్ ఆహారము సంగర్హముచేయుచు
వచెచ్ను. 28 మరియు గురర్ములును
పాటుపశువులును ఉనన్ ఆయాసథ్లములకు
పర్తివాడును తనకు చేయబడిన నిరణ్యము
చొపుప్న యవలును గడిడ్ని
తెపిప్ంచుచుండెను.

29 దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంప
శకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను
సొలొమోనుకు దయచేసెను 30 గనుక
సొలొమోనుకు కలిగిన జాఞ్నము
తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను
ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటికంటెను అధికమై
యుండెను. 31 అతడు సమసత్మైన వారికంటెను,
ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు
కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను
వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక
అతని కీరిత్ చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో
వాయ్పితమాయెను. 32 అతడు మూడువేల
సామితెలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు
కీరత్నలు రచించెను. 33 మరియు లెబానోనులో
ఉండు దేవదారు వృకష్మునే గాని గోడలోనుండి
మొలుచు హిసోస్పు మొకక్నే గాని
చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను;
మరియు మృగములు పకుష్లు పార్కు జంతువులు
జలచరములు అనువాటిననిన్టిని గూరిచ్యు
అతడు వార్సెను. 34 అతని జాఞ్నపుమాటలు
తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్
వినిన భూపతులందరిలోనుండియు,
జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను
నొదద్కు వచిచ్రి.

తరువాత తూరుకు రాజైన హీరాము తన
తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను
పటాట్భిషేకము నొందెనని విని తన

సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను;
ఏలయనగా హీరాము ఎపప్టికి దావీదుతో
సేన్హముగా నుండెను. 2 హీరామునొదద్కు
సొలొమోను ఈ వరత్మానము పంపెను. 3 --
యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను
అతని పాదములకిర్ంద అణచు పరయ్ంతము
అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగి
యుండెను. 4 తన దేవుడైన యెహోవా
నామఘనతకు అతడు మందిరమును కటిట్ంప వీలు
లేక పోయెననన్ సంగతి నీ వెరుగుదువు. ఇపుప్డు
శతుర్వు ఒకడును లేకుండను అపాయమేమియు
కలుగకుండను నా దేవుడైన యెహోవా నలుదిశలను
నాకు నెమమ్ది దయచేసియునాన్డు. 5

కాబటిట్--నీ సింహాసనముమీద నేను నీకు
బదులుగా కూరుచ్ండబెటుట్ నీ కుమారుడు నా
నామఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచునని
యెహోవా నా తండిర్ యైన దావీదుకు
సెలవిచిచ్నటుల్ నా దేవుడైన యెహోవా
నామఘనతకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను
ఉదేద్శము గలవాడనై యునాన్ను. 6

లెబానోనులో దేవదారు మార్నులను
నరికించుటకై నాకు సెలవిముమ్; నా సేవకులును
నీ సేవకులును కలిసి పని చేయుదురు; మార్నులను
నరుకుటయందు సీదోనీయులకు సాటియైనవారు
మాలో ఎవరును లేరని నీకు తెలియును గనుక 7 నీ
యేరాప్టుచొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము
నీకిచెచ్దను. హీరాము సొలొమోను చెపిప్న
మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి -- ఈ గొపప్
జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల కుమారుని
దావీదుకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున
సోత్తర్ము కలుగుగాక అని చెపిప్ 8

సొలొమోనుకు ఈ వరత్మానము పంపెను--నీవు
నాయొదద్కు పంపిన వరత్మానమును నేను
అంగీకరించితిని; దేవదారు
మార్నులనుగూరిచ్యు సరళపు
మార్నులనుగూరిచ్యు నీ కోరికె
యంతటిపర్కారము నేను చేయించెదను. 9 నా
సేవకులు వాటిని లెబానోనునుండి
సముదర్మునొదద్కు తెచెచ్దరు; అపుప్డు
వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు నాకు
నిరణ్యించు సథ్లమునకు సముదర్ముమీద
చేరునటుల్ చేసి, అకక్డ వాటిని నీకు
అపప్గింపబడు బందోబసుత్ నేను చేయుదును,
నీవు వాటిని తీసికొందువు. ఇందునుగూరిచ్ నీవు
నాకోరికెచొపుప్న జరిగించి నా యింటివారి
సంరకష్ణకొరకు ఆహారము ఇచెచ్దవు. 10

హీరాము సొలొమోనుకు ఇషట్మైనంత మటుట్కు
దేవదారు మార్నులను సరళపు మార్నులను
పంపించగా 11 సొలొమోను హీరాముకును అతని
యింటివారి సంరకష్ణకును ఆహారముగా
రెండులకష్ల తూముల గోధుమలను మూడు వేల
ఎనమనూన్రు పళల్ సవ్చఛ్మైన నూనెను
పంపించెను. ఈ పర్కారము సొలొమోను పర్తి
సంవతస్రము హీరాముకు ఇచుచ్చువచెచ్ను. 12

యెహోవా సొలొమోనుకు చేసిన వాగాద్నము
చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము దయచేసెను;
మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా
వారిదద్రికి సమాధానము కలిగియుండెను.

13 రాజైన సొలొమోను
ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని
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చేయించెను; వారిలో ముపప్దివేలమంది
వెటిట్పని చేయువారైరి, 14 వీరిని అతడు
వంతులచొపుప్న నెలకు పది వేలమందిని
లెబానోనుకు పంపించెను; ఒక నెల
లెబానోనులోను రెండు నెలలు ఇంటియొదద్ను
వారు ఉండిరి; ఆ వెటిట్వారిమీద అదోనీరాము
అధికారియై యుండెను. 15 మరియు
సొలొమోనుకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది
వేలమందియు పరవ్తములందు మార్నులు
నరుకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 16 వీరు
కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు
అధికారులు మూడువేల మునూన్రుమంది; వీరు
పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి. 17 రాజు
సెలవియయ్గా వారు మందిరముయొకక్
పునాదిని చెకిక్న రాళల్తో వేయుటకు గొపప్
రాళల్ను మికిక్లి వెలగల రాళల్ను
తెపిప్ంచిరి. 18 ఈలాగున సొలొమోను పంపిన
గిబీల్యులును హీరాము శిలప్కారులును
మార్నులను నరికి రాళల్ను మలిచి మందిరము
కటుట్టకు మార్నులను రాళల్ను సిదధ్పరచిరి.

అయితే ఇశార్యేలీయులు
ఇగుపుత్దేశములోనుండి బయలుదేరి
వచిచ్న ననూన్ట ఎనుబదియవ

సంవతస్రమందు, అనగా సొలొమోను
ఇశార్యేలును ఏలిన నాలుగవ సంవతస్రమందు
జీప్ అను రెండవ మాసమున అతడు యెహోవా
మందిరమును కటిట్ంప నారంభించెను. 2 రాజైన
సొలొమోను యెహోవాకు కటిట్ంచిన మందిరము
అరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల
వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల ఎతుత్ను గలదై
యుండెను. 3 పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్
ముఖమంటపము మందిరముయొకక్
వెడలుప్నుబటిట్ యిరువదిమూరల పొడవు,
మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 4

అతడు మందిరమునకు విచితర్మైన పనితో
చేయబడిన అలిల్క కిటికీలను చేయించెను. 5

మరియు మందిరపుగోడచుటుట్ గదులు
కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును
పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును
చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 6

కిర్ంది అంతసుత్గది అయిదు మూరల వెడలుప్,
మధయ్ అంతసుత్గది ఆరు మూరల వెడలుప్,
మూడవ అంతసుత్గది యేడు మూరల వెడలుప్;
ఏమనగా దూలములు మందిరపు గోడలోపట ఆనకుండ
మందిరపు గోడచుటుట్ బయటితటుట్న
చిముమ్రాళుల్ ఉంచబడెను. 7 అయితే
మందిరము కటుట్ సమయమున అది ముందుగా
సిదధ్పరచి తెచిచ్న రాళల్తో కటట్బడెను,
మందిరము కటుట్ సథ్లమున సుతెత్ గొడడ్లి
మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని
యెంతమాతర్మును వినబడలేదు. 8 మధయ్
అంతసుత్కు తలుపు మందిరపు కుడిపారశ్య్మున
ఉండెను, మధయ్ అంతసుత్ గదికిని మధయ్
అంతసుత్ గదిలోనుండి మూడవ అంతసుత్ గదికిని
ఎకిక్పోవుటకు చుటుట్డు మెటల్
చటర్ముండెను. 9 ఈ పర్కారము అతడు
మందిరమును కటిట్ంచుట ముగించి మందిరమును
దేవదారు దూలములతోను పలకలతోను
కపిప్ంచెను. 10 మరియు మందిరమునకు చుటుట్
గదులను కటిట్ంచెను; ఇవి అయిదు మూరల
యెతుత్గలవై దేవదారు దూలములచేత
మందిరముతో దిటట్ముగా సంధింపబడెను.

11 అంతలో యెహోవా వాకుక్ సొలొమోనుకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 12 --
ఈ మందిరమును నీవు కటిట్ంచుచునాన్వే; నీవు
నా కటట్డలను నాయ్యవిధులను అనుసరించి
నడుచుకొనుచు, నేను నియమించిన
ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనిన పకష్మందు నీ
తండిర్యైన దావీదుతో నేను చేసిన
వాగాద్నమును నీ పకష్ముగా సిథ్రపరచెదను; 13

నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క
నేను వారిమధయ్ నివాసము చేసెదను.

14 ఈ పర్కారము సొలొమోను మందిరమును
కటిట్ంచి ముగించెను. 15 అతడు మందిరపు
లోపలి గోడలను అడుగునుండి పైకపుప్
పరయ్ంతము దేవదారు పలకలచేత కటిట్ంచెను;
లోపల వాటిని సరళపుమార్ను పలకలతో కపిప్
మందిరపు నటిట్లుల్ దేవదారు పలకలతో
కపిప్వేసెను. 16 మరియు మందిరపు పర్కక్లను
దిగువనుండి గోడల పైభాగము మటుట్కు
దేవదారు పలకలతో ఇరువది మూరల యెతుత్
కటిట్ంచెను; వీటిని గరాభ్లయమునకై, అనగా
అతిపరిశుదద్మైన సథ్లమునకై అతడు లోపల
కటిట్ంచెను. 17 అయితే దాని ముందరనునన్
పరిశుదధ్సథ్లము నలువది మూరల పొడుగై
యుండెను. 18 మందిరములోపలనునన్ దేవదారు
పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన పువువ్లును
చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకరర్
పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 19

యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై
మందిరములోపల గరాభ్లయమును సిదధ్పరచెను.
20 గరాభ్లయము లోపల ఇరువది మూరల పొడుగును
ఇరువది మూరల వెడలుప్ను ఇరువది మూరల
యెతుత్ను గలదై యుండెను, దీనిని మేలిమి
బంగారముతో పొదిగించెను, అరజ్కరర్తో
చేయబడిన బలిపీఠమును ఈలాగుననే
పొదిగించెను. 21 ఈలాగున సొలొమోను
మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో
పొదిగించి గరాభ్లయపు ముంగిలికి బంగారపు
గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగారముతో దాని
పొదిగించెను. 22 ఏ భాగమును విడువకుండ
మందిరమంతయు బంగారముతో పొదిగించెను;
గరాభ్లయము నొదద్నునన్ బలిపీఠమంతటిని
బంగారముతో పొదిగించెను. 23 మరియు అతడు
గరాభ్లయమందు పదేసి మూరల యెతుత్గల
రెండు కెరూబులను ఒలీవ కరర్తో చేయించెను;
24 ఒకొక్కక్ కెరూబుకు అయిదేసి మూరల
పొడవుగల రెకక్లుండెను; ఒక రెకక్ చివర
మొదలుకొని రెండవ రెకక్ చివరమటుట్కు పది
మూరలు పొడవు. 25 రెండవ కెరూబును పది మూరలు
కలదై యుండెను; కెరూబులు రెండింటికిని ఏక
పరిమాణమును ఏకాకారమును కలిగి యుండెను. 26

ఒక కెరూబు పది మూరల యెతుత్ రెండవ కెరూబు
దానివలెనే యుండెను. 27 అతడు ఈ కెరూబులను
గరాభ్లయములో ఉంచెను. ఆ కెరూబుల రెకక్లు
విపుప్కొని యొకదాని రెకక్ యివతలి గోడకును
రెండవదాని రెకక్ అవతలి గోడకును
అంటియుండెను; గరాభ్లయమందు వీటి రెకక్లు
ఒకదానితో ఒకటి అంటుకొని యుండెను. 28 ఈ
కెరూబులను అతడు బంగారముతో పొదిగించెను. 29

మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపల
నేమి వెలుపల నేమి కెరూబులను తమాల
వృకష్ములను వికసించిన పుషప్ములను
చెకిక్ంచెను. 30 మరియు మందిరపు నటిట్లుల్
లోపలను వెలపలను బంగారముతో పొదిగించెను.
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31 గరాభ్లయపు దావ్రములకు ఒలీవకరర్తో
తలుపులు చేయించెను; దావ్రబంధముమీది
కమిమ్యు నిలువుకముమ్లును గోడ వెడలుప్లో
అయిదవ భాగము వెడలుప్ ఉండెను. 32 రెండు
తలుపులును ఒలీవ కరర్వి; వాటిమీద కెరూబులను
తమాలవృకష్ములను వికసించిన పుషప్ములను
చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను;
కెరూబుల మీదను తమాల వృకష్ములమీదను
బంగారము పొదిగించెను. 33 మరియు
పరిశుదధ్సథ్లపు దావ్రమునకు ఒలీవకరర్తో
రెండు నిలువు కముమ్లు చేయించెను; ఇవి
గోడవెడలుప్లో నాలుగవ వంతు వెడలుప్గా
నుండెను. 34 రెండు తలుపులు దేవదారుకరర్తో
చేయబడి యుండెను; ఒకొక్కక్ తలుపుకు
రెండేసి మడత రెకక్లు ఉండెను. 35 వాటిమీద
అతడు కెరూబులను తమాల వృకష్ములను వికసించిన
పుషప్ములను చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద
బంగారు రేకును పొదిగించెను. 36 మరియు
లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న
రాళల్తోను ఒక వరుసను దేవదారు దూలములతోను
కటిట్ంచెను. 37 నాలుగవ సంవతస్రము జీప్ అను
మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది
వేయబడెను; 38 పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు
అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని
యేరాప్టుచొపుప్న దాని
ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము
సమాపత్మాయెను. ఏడు సంవతస్రములు
సొలొమోను దాని కటిట్ంచుచుండెను.

సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు
తన నగరును కటిట్ంచుచుండి
దానినంతటిని ముగించెను. 2 మరియు

లెబానోను అరణయ్మందు అతడొక నగరును
కటిట్ంచెను; దీని పొడుగు నూరు మూరలు,
వెడలుప్ ఏబది మూరలు, ఎతుత్ ముపప్ది మూరలు;
నాలుగు వరుసల దేవదారు సత్ంభములమీద
దేవదారు దూలములు వేయబడెను. 3 మరియు
నలువదియైదు సత్ంభములమీద పర్కక్గదులపైన
దేవదారు కరర్లతో అది కపప్బడెను; ఆ
సత్ంభములు వరుస వరుసకుపైగా పదిహేనేసి
చొపుప్న మూడు వరుసలు ఉండెను. 4 మూడు వరుసల
కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒక
దానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 5

తలుపులయొకక్యు కిటికీలయొకక్యు
సత్ంభములు చచౌచ్కముగా ఉండెను; మూడు
వరుసలలోను కిటికీలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా
ఉండెను. 6 మరియు అతడు సత్ంభములుగల యొక
మంటపమును కటిట్ంచెను; దాని పొడుగు ఏబది
మూరలు, వెడలుప్ ముపప్ది మూరలు; ఒక
మంటపము వాటి యెదుట ఉండెను; సత్ంభములును
లావుగల దూలములును వాటి యెదుట నుండెను. 7

తరువాత తాను తీరుప్ చేయ కూరుచ్ండుటకై
యొక అధికారమంటపమును కటిట్ంచెను; దాని
నటిట్లుల్ కొనమొదలు దేవదారు కరర్తో
కపప్బడెను. 8 లోపలి ఆవరణములో తన నివాసపు
ఇంటిని ఆ విధముగానే కటిట్ంచెను. మరియు
సొలొమోను తాను వివాహమైన ఫరో
కుమారెత్కు ఈ మంటపమువంటి యొక నగరును
కటిట్ంచెను. 9 ఈ కటట్డములనిన్యు పునాది
మొదలుకొని గోడ చూరువరకు లోపటను వెలుపటను
వాటి పరిమాణపర్కారముగా
తొలవబడినటిట్వియు, రంపములచేత
కోయబడినటిట్వియు, మికిక్లి వెలగల
రాళల్తో కటట్బడెను; ఈ పర్కారమే గొపప్

ఆవరణపు వైపుననునన్ వెలుపలి భాగమును
ఉండెను. 10 దాని పునాది పదేసి యెనిమిదేసి
మూరలుగల మికిక్లి వెలగల పెదద్ రాళల్తో
కటట్బడెను. 11 పైతటుట్న
పరిమాణపర్కారముగా చెకక్బడిన మికిక్లి
వెలగల రాళుల్ను దేవదారు కరర్లును కలవు. 12

గొపప్ ఆవరణమునకు చుటుట్ను మూడు వరుసల
చెకిక్న రాళుల్ను, ఒక వరుస దేవదారు
దూలములును కలవు; యెహోవా మందిరములోని
ఆవరణము కటట్బడిన రీతినే ఆ మందిరపు
మంటపమును కటట్బడెను.

13 రాజైన సొలొమోను తూరు
పటట్ణములోనుండి హీరామును
పిలువనంపించెను. 14 ఇతడు ఒక విధవరాలి
కుమారుడును నఫాత్లి గోతర్పువాడునై
యుండెను; ఇతని తండిర్ తూరుపటట్ణపువాడగు
ఇతత్డి పనివాడు. ఈ హీరాము
పూరణ్పర్జఞ్గల బుదిధ్మంతుడును
ఇతత్డితో చేయు సమసత్మైన పనులలోను బహు
చమతాక్రపు పనివాడునై యుండెను; అతడు
సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ అతని పని అంతయు
చేసెను. 15 ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి
సత్ంభములు పోతపోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము
పదునెనిమిది మూరల నిడివిగలది, ఒకొక్కక్టి
పనెన్ండు మూరల కైవారము గలది. 16 మరియు
సత్ంభములమీద ఉంచుటకై యితత్డితో రెండు
పీటలు పోతపోసెను; ఒకపీటయొకక్ యెతుత్
అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొకక్ యెతుత్
అయిదు మూరలు. 17 మరియు
సత్ంభములమీదనునన్ పీటలకు అలిల్కపనివంటి
పనియు, గొలుసు పని దండలును చేయబడెను; అవి
పీటకు ఏడేసి కలిగి యుండెను. 18 ఈలాగున అతడు
సత్ంభములను చేసి మీది పీటలను కపుప్టకు
చుటుట్ను అలిల్కపని రెండు వరుసలు
దానిమమ్పండల్తో చేసెను; ఈ పర్కారముగా
అతడు రెండవ పీటకును చేసెను. 19 మరియు
సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు
తామర పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 20

మరియు రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పీటలమీది
అలిల్క పని దగెగ్రనునన్ ఉబెబ్తుత్కు పైగా
దానిమమ్ పండుల్ండెను; ఇనూన్రు దానిమమ్
పండుల్ ఆ పీటమీద వరుస వరుసలుగా
చుటుట్నుండెను. 21 ఈ సత్ంభములను అతడు
పరిశుదధ్సథ్లపు మంటపములో ఎతిత్ంచెను;
కుడిపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి
యాకీను అను పేరుపెటెట్ను, ఎడమపారశ్వ్పు
సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి బోయజు అను పేరు
పెటెట్ను. 22 ఈ సత్ంభములమీద తామర
పుషప్ములవంటి పని యుండెను; ఈలాగున
సత్ంభములయొకక్ పని సమాపత్మాయెను. 23

మరియు అతడు పోతపనితో ఒక సముదర్మును
చేసెను; అది ఈ తటుట్ పై అంచు మొదలుకొని
ఆ తటుట్ పై అంచువరకు పది మూరలు; అది అయిదు
మూరల యెతుత్గలదై గుండర్ముగా ఉండెను;
దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు. 24 దాని పై
అంచుకు కిర్ంద చుటుట్ను గుబబ్లుండెను;
మూరకు పది గుబబ్లచొపుప్న ఆ గుబబ్లు
సముదర్ముచుటుట్ను ఆవరించియుండెను; అది
పోత పోయబడినపుప్డు ఆ గుబబ్లు రెండు
వరుసలుగా పోత పోయబడెను. 25 అది పనెన్ండు
ఎడల్మీద నిలువబడి యుండెను; వీటిలో మూడు
ఉతత్రదికుక్ను మూడు పడమరదికుక్ను మూడు
దకిష్ణదికుక్ను మూడు తూరుప్దికుక్ను

రాజులు మొదటి గర్ంథము 7:25

277



8

చూచుచుండెను. వీటిమీద ఆ సముదర్ము ఎతత్బడి
యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములనిన్యు
లోపలితటుట్ తిర్పప్బడి యుండెను. 26 అది
బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని
పైఅంచుపాతర్కు పై అంచువలె తామర
పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది
తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 27 మరియు అతడు
పది యితత్డి సత్ంభములు చేసెను; ఒకొక్కక్
సత్ంభము నాలుగు మూరల పొడుగు, నాలుగు మూరల
వెడలుప్, మూడు మూరల యెతుత్ కలిగి
యుండెను. 28 ఈ సత్ంభములపని రీతి యేదనగా,
వాటికి పర్కక్పలకలు కలవు, ఆ పర్కక్పలకలు
జవలమధయ్ ఉండెను. 29 జవలమధయ్నునన్
పర్కక్పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను
కెరూబులును ఉండెను; మరియు జవలమీద
ఆలాగుండెను; సింహములకిర్ందను ఎడల్
కిర్ందను వేర్లాడు దండలవంటి పని కలిగి
యుండెను. 30 మరియు పర్తి సత్ంభమునకు
నాలుగేసి యితత్డి చకర్ములును ఇతత్డి
యిరుసులును కలిగి యుండెను; దాని నాలుగు
మూలలను దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లు
తొటిట్కిర్ంద అతికిన పర్తి సథ్లము
దగెగ్ర పోత పోయబడెను. 31 మరియు దాని
మూతి పైపీటయందును మీదను మూరెడు నిడివి;
అయితే మూతి కిర్ంది సత్ంభము పనిచొపుప్న
గుండర్ముగా ఉండి మూరనన్ర నిడివి. మరియు ఆ
మూతిమీద పర్కక్పలకలుగల చెకిక్న పనులు గలవు;
ఇవి గుండర్నివిగాక చచౌచ్కముగా ఉండెను. 32

మరియు పర్కక్పలకల కిర్ంద నాలుగు చకర్ములు
కలవు; చకర్ముల యిరుసులు సత్ంభములతో
అతకబడి యుండెను; ఒకొక్కక్ చకర్ము
మూరెడునర నిడివి గలదై యుండెను. 33 ఈ
చకర్ముల పని రథ చకర్ముల పనివలె ఉండెను,
వాటి యిరుసులును అడడ్లును పూటీలును ఆకులును
పోతపనివై యుండెను. 34 ఒకొక్కక్ సత్ంభపు
నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమమ్లు కలవు; ఈ
దిమమ్లును సత్ంభమును ఏకాండముగా ఉండెను.
35 మరియు సత్ంభమును పైని చుటుట్ను జేనెడు
ఎతుత్గల గుండర్ని బొదుద్ కలిగి యుండెను;
మరియు సత్ంభమును పైనునన్ జవలును పర్కక్
పలకలును దానితో ఏకాండముగా ఉండెను. 36 దాని
జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను,
అతడు కెరూబులను సింహములను తమాల
వృకష్ములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్
చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 37 ఈ
పర్కారము అతడు పది సత్ంభములను చేసెను;
అనిన్టి పోతయును పరిమాణమును రూపమును
ఏకరీతిగా ఉండెను. 38 తరువాత అతడు పది
యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్
యేడునూరల్ ఇరువది తూములు పటుట్నది;
ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్
సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్ తొటిట్
పెటట్బడెను. 39 మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున
అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్
యెడమపారశ్వ్మున అయిదు మటల్ను అతడు
ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా
తూరుప్తటుట్న మందిరముయొకక్
కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను. 40 మరియు హీరాము
తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ
పర్కారము హీరాము రాజైన సొలొమోను
ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు
పనియంతయు ముగించెను. 41 రెండు
సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభములమీదనునన్

పైపీటల పళెల్ములను, ఆ సత్ంభములను పైపీటల
పళెల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 42 ఆ
సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల రెండు
పళెల్ములను కపిప్న అలిల్క యొకక్టింటికి
రెండు వరుసలచొపుప్న రెండు అలిల్కలకును
ననూన్రు దానిమమ్పండల్ను, 43 పది
సత్ంభములను, సత్ంభములమీద పది తొటల్ను,
44 ఒక సముదర్మును, సముదర్ముకిర్ంద
పండెర్ండు ఎడల్ను, 45 బిందెలను, చేటలను,
గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైన సొలొమోను
ఆజఞ్నుబటిట్ హీరాము యెహోవా
మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు
మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 46

యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తుకును
సారెతానుకును మధయ్ జిగటభూమియందు రాజు
వాటిని పోత పోయించెను. 47 అయితే ఈ
ఉపకరణములు అతివిసాత్రములైనందున
సొలొమోను ఎతుత్ చూచుట మానివేసెను;
ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది
తెలియబడక పోయెను. 48 మరియు సొలొమోను
యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న
ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా
బంగారపు బలిపీఠమును, సముఖపు రొటెట్లనుంచు
బంగారపు బలల్లను, 49 గరాభ్లయముముందర
కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున
అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను,
బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను,
50 మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను,
గినెన్లను, ధూపకలశములను, అంతరమ్ందిరమను
అతిపరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును
మందిరమను ఆలయపు తలుపులకును కలిగిన బంగారపు
బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, 51 ఈ
పర్కారము రాజైన సొలొమోను యెహోవా
మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు
సమాపత్మాయెను. మరియు సొలొమోను తన
తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని
బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి
యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను.

అపుప్డు సీయోను అను దావీదు
పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన
మందసమును తీసికొని వచుచ్టకు

యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను గోతర్
పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల
కుటుంబముల పెదద్లను, తనయొదద్కు
సమకూరెచ్ను. 2 కాబటిట్
ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ
మాసమందు పండుగ కాలమున రాజైన
సొలొమోనునొదద్కు కూడుకొనిరి. 3

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును రాగా
యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎతిత్ 4 దాని
తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్కష్పు గుడారమును
గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ ఉపకరణములను
యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 5

రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి
వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు సమాజకులందరును
మందసము ముందర నిలువబడి,
లెకిక్ంపశకయ్ముగాని గొరెర్లను ఎడల్ను
బలిగా అరిప్ంచిరి. 6 మరియు యాజకులు
యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని
సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు
అతిపరిశుదధ్సథ్లములో, కెరూబుల
రెకక్లకిర్ంద దాని ఉంచిరి. 7 కెరూబుల
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రెకక్లు మందస సాథ్నము మీదికి చాపబడెను, ఆ
కెరూబులు మందసమును దాని దండెలను
పైతటుట్న కమెమ్ను. 8 వాటి కొనలు
గరాభ్లయము ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లములోకి
కనబడునంత పొడవుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని
యివి బయటికి కనబడలేదు. అవి నేటివరకు
అకక్డనే యునన్వి. 9 మందసములో ఆ రెండు
రాతిపలకలు తపప్ మరి ఏమియు లేకపోయెను.
ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి
వచిచ్నపుప్డు యెహోవా వారితో
నిబంధనచేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ
పలకలను అందులో ఉంచెను. 10 యాజకులు
పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయటికి
వచిచ్నపుప్డు మేఘము యెహోవా మందిరమును
నింపెను. 11 కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ
యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ
మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు
సేవచేయుటకు నిలువలేక పోయిరి.

12 సొలొమోను దాని చూచి --గాఢాంధకారమందు
నివాసము చేయుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్
యునాన్డు. 13 నీవు నివాసము చేయుటకు నేను
మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము
అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము
ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 14 తన
ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని,
ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు నిలిచియుండగా
ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు
దీవించెను. 15 -- నా తండిర్యైన దావీదుకు
మాటయిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు
సోత్తర్ము కలిగియుండు గాక. 16 -- నేను
ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్దేశము
లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి నా నామము
దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల
గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణములోనైనను
మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని
ఇశార్యేలీయులగు నాజనులమీద దావీదును
ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన
సెలవిచెచ్ను. 17 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా నామఘనతకు ఒక మందిరమును
కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదుకు
మనసుస్ పుటట్గా 18 యెహోవా నా
తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా--
నా నామఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు
నీవు తాతప్రయ్ము కలిగి యునాన్వు, ఆ
తాతప్రయ్ము మంచిదే; 19 అయినను నీవు
మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి
పుటట్బోవు నీ కుమారుడు నా నామఘనతకు ఒక
మందిరమును కటిట్ంచును. 20 పర్మాణము చేసి
తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా
నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన
దావీదుకు పర్తిగా నియమింపబడి, యెహోవా
సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద
సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా నామఘనతకు మందిరమును
కటిట్ంచియునాన్ను. 21 అందులో యెహోవా
నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని,
ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను
రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన
అందులోనే యునన్ది.

22 ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరు
చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా బలిపీఠము
ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతటుట్ చేతులెతిత్

యిటల్నెను-- 23 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల
దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్
భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడును లేడు;
పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా
నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను
నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై
యునాన్వు; 24 నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు
దావీదుకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి,
నీవిచిచ్న మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు.
25 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా --నీ
కుమారులు సత్ పర్వరత్నగలవారై, నీవు నా
యెదుట నడిచినటుల్ నా యెదుట
నడిచినయెడల, నా దృషిట్కి అనుకూలుడై
ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడగువాడు
నీకుండక మానడని సెలవిచిచ్తివి. నీవు నీ
దాసుడును నా తండిర్యునగు దావీదుకు ఇచిచ్న
వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము. 26

ఇశార్యేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును
నా తండిర్యునైన దావీదుతో నీవు
సెలవిచిచ్నమాటను నిశచ్యపరచుము. 27

నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము
చేయడు; ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నినున్
పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము
ఏలాగు పటుట్ను? 28 అయినను యెహోవా నా
దేవా, నీ దాసుడనైన నా పార్రథ్నను
వినన్పమును అంగీకరించి, యీ దినమున నీ
దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్
మొరర్ను ఆలకించుము. 29 ఈ సథ్లమును
సమ్రించి, నీ దాసుడనైన నేను చేయు
పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ -- నా
నామము అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్
నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ
మందిరముతటుట్ నీ నేతర్ములు రేయింబగలు
తెరవబడి యుండుగాక. 30 మరియు నీ దాసుడనైన
నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ
సథ్లమును సమ్రించి పార్రథ్న
చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన
ఆకాశమందు విని మా వినన్పము అంగీకరించుము;
వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను కష్మించుము. 31

ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము
చేయగా అతనిచేత పర్మాణము చేయించుటకు
అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ
మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట ఆ ఒటుట్
పెటుట్నపుప్డు 32 నీవు ఆకాశమందు విని, నీ
దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని
తలమీదికి శికష్ రపిప్ంచి నీతిపరుని
నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని
నిరాధ్రణ చేయుము. 33 మరియు
ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా
పాపముచేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట
మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ
నామమును ఒపుప్కొని యీ మందిరమందు
నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు
చేయునపుప్డెలల్ 34 నీవు ఆకాశమందు విని,
ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును
కష్మించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న
దేశములోకి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 35

మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము
చేసినందున ఆకాశము మూయబడి వరష్ము లేక
పోగా, నీవు వారిని ఈలాగున
శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును
ఒపుప్కొని తమ పాపములను విడిచి యీ
సథ్లమును సమ్రించి పార్రథ్నచేసిన
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పకష్మున 36 నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన
ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును
కష్మించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును
వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు
సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము
కురిపింపుము. 37 దేశమందు కాష్మము గాని
తెగులు గాని గాడుప్ దెబబ్ గాని
చితత్పటుట్ట గాని మిడతలు గాని చీడపురుగు
గాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు
పటట్ణములలో వారిని ముటట్డి వేసినను, ఏ
తెగులు గాని వాయ్ధి గాని కలిగినను, 38

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన
తన మనోవాయ్ధిని తెలిసికొనును గదా;
ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్
తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న వినన్పములు
చేసిన పకష్మున 39 పర్తి మనిషియొకక్
హృదయము నీ వెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ
నివాససథ్లమందు విని, కష్మించి దయచేసి
యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి
పర్తిఫలమిచిచ్ 40 మా పితరులకు నీవు
దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు
దినములనిన్టను వారు నీయందు భయభకుత్లు
కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి
హృదయములను నీవు మాతర్మే తెలిసికొని
యునాన్వు. 41 మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ
జనుల సంబంధులుకాని పరదేశులు నీ
నామమునుబటిట్ దూరదేశమునుండి వచిచ్ 42 నీ
ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ
బాహుబలమునుగూరిచ్యు, నీవు చాపిన బాహువు
పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్
యీ మందిరము తటుట్ పార్రథ్న
చేసినపకష్మున 43 ఆకాశమను నీ
నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్
వేడుకొనుదాని పర్కారము సమసత్ము
ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని
జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి,
ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు
భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ
మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని
తెలిసికొందురు. 44 మరియు నీ జనులు తమ
శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని
పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు,
నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ
నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన
మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు
పార్రథ్న చేసిన పకష్మున 45 ఆకాశమందు నీవు
వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి
కారయ్మును నిరవ్హించుము. 46 పాపము
చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు
విరోధముగా పాపము చేసినయెడల నేమి, నీవు
వారిమీద కోపగించుకొని వారిని
శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడలనేమి, వారు
వీరిని దూరమైనటిట్ గాని దగెగ్రయైనటిట్
గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా
కొనిపోయినపుప్డు 47 వారు చెరగా
కొనిపోబడిన దేశమందు తాముచేసిన దానిని
మనసుస్కు తెచుచ్కొని--మేము
దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము
చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా
కొనిపోయిన వారిదేశమందు చింతించి
పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసిన
పకష్మున 48 తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన
వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు
వారి పితరులకు దయచేసిన దేశముతటుట్ను నీవు
కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ నామఘనతకు
నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను
నినున్గూరిచ్ పార్రథ్నచేసిన పకష్మున 49

ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి
పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి
కారయ్మును నిరవ్హించి 50 నీకు విరోధముగా
పాపము చేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ
విషయమై అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి
కష్మించి, వారిని చెరలోకి కొనిపోయినవారు
వారిని కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము
పుటిట్ంచుము. 51 వారు ఐగుపుత్దేశమను ఆ
ఇనుప కొలిమిమధయ్నుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ
జనులును నీ సావ్సథ్య్మునై యునాన్రు. 52

కాబటిట్ నీ దాసుడనైన నేను చేయు
వినన్పముమీదను, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు
చేయు వినన్పముమీదను, దృషిట్యుంచి, వారు ఏ
విషయములయందు నినున్ వేడుకొందురో ఆ
విషయములయందు వారి వినన్పముల నాలకించుము.
53 పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను
ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి నపుప్డు నీవు నీ
దాసుడైన మోషేదావ్రా
పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ
సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్
జనులందరిలోనుండి వారిని పర్తేయ్కించితివి
గదా.

54 సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు
వినన్పము చేయుటయు ముగించి ఆకాశముతటుట్
తన చేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట
మోకాళూల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన తరువాత 55

అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల
సమాజమంతటిని దీవించెను. 56 ఎటల్నగా--తాను
చేసిన వాగాద్నమంతటినిబటిట్
ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకు నెమమ్ది
దయచేసిన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగి
యుండు గాక. తన దాసుడైన మోషేదావ్రా ఆయన
చేసిన శుభవాగాద్నములో ఒక మాటైన తపిప్
పోయినదికాదు 57 కాబటిట్ మన దేవుడైన
యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన
పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా
ఉండి 58 తన మారగ్ములనిన్టిని అనుసరించి
నడుచుకొనునటుల్గాను, తాను మన
పితరులకిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను
చేకొనునటుల్గాను, మన హృదయములను
తనతటుట్ తిర్పుప్కొనును గాక. 59 ఆయన తన
దాసుడనైన నా కారయ్మును ఇశార్యేలీయులగు
తన జనుల కారయ్మును అవసరముచొపుప్న,
ఎలల్పుప్డును నిరవ్హించునటుల్గా నేను
యెహోవా యెదుట వినన్పము చేసిన యీ
మాటలు రేయింబగలు మన దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని ఉండును గాక. 60

అపుప్డులోకమందునన్ జనులందరును
యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరి ఏ
దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు. 61

కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను
అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ
దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను
చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన
యెహోవా విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండు
గాక. 62 అంతట రాజును, అతనితోకూడ
ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా సముఖమందు
బలులు అరిప్ంచుచుండగా 63 ఇరువది రెండు వేల
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యెడల్ను, లకష్ యిరువది వేల గొరెర్లను
సొలొమోను సమాధానబలులగా యెహోవాకు
అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును
ఇశార్యేలీయు లందరును యెహోవా
మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 64 ఆ దినమున
యెహోవా సముఖమందునన్ యితత్డిబలిపీఠము
ఆ దహనబలులను నైవేదయ్ములను సమాధానబలి
పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచుటకు
బహుచినన్దై చాలకపోయెను గనుక రాజు
యెహోవామందిరము ముందరనునన్ ఆవరణము
మధయ్నుండు సథ్లమును పర్తిషిఠ్ంచి
అచచ్ట దహనబలులను నైవేదయ్ములను
సమాధానబలిపశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచెను.
65 మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును
అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును
హమాతులో పర్వేశించు సథ్లము మొదలుకొని
ఐగుపుత్నది పరయ్ంతముననునన్ సకల
పార్ంతములనుండి వచిచ్న ఆ మహాసమూహమును
రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు
యెహోవా సముఖమందు ఉతస్వము చేసిరి. 66

ఎనిమిదవ దినమున అతడు జనులకు సెలవియయ్గా,
వారు రాజును పొగడి యెహోవా తన దాసుడైన
దావీదుకును ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకును
చేసిన మేలంతటినిబటిట్ సంతోషించుచు
ఆనందహృదయులై తమ తమ సాథ్నములకు వెళిల్
పోయిరి.

సొలొమోను యెహోవా మందిరమును
రాజనగరును కటుట్టయు, తాను
చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు

ముగించిన తరువాత 2 గిబియోనులో
పర్తయ్కష్మైనటుల్ రెండవమారు
యెహోవా సొలొమోనుకు పర్తయ్కష్మై 3

అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను--నా సముఖమందు
నీవు చేసిన పార్రథ్న వినన్పములను నేను
అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ
సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన యీ
మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా
దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ
ఉండును. 4 నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్
నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతిని బటిట్
నడుచుకొని, నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటి
పర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను
అనుసరించినయెడల 5 నీ సంతతిలో ఒకడు
ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై
యుండక మానడని నీ తండిర్యైన దావీదుకు నేను
సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయులమీద
నీ సింహాసనమును చిరకాలపరయ్ంతము
సిథ్రపరచుదును. 6 అయితే మీరేగాని మీ
కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్
వెంబడించుట మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను
కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను
కొలిచి పూజించినయెడల 7 నేను
ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న యీ దేశములో వారిని
ఉండనియయ్క వారిని నిరూమ్లము చేసి, నా
నామమునకు నేను పరిశుదధ్పరచిన యీ
మందిరమును నా సముఖములోనుండి
కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు
సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామితెగాను
హేళనగాను చేయబడుదురు. 8 ఈ
మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి
ఆశచ్రయ్పడి తిరసాక్రముచేసి -- యెహోవా
ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున
ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 9 జనులిటల్ందురు--

ఐగుపుత్దేశములోనుండి తమ పితరులను
రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను వారు
విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని
కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి గనుక యెహోవా ఈ
కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు.

10 సొలొమోను యెహోవా మందిరమును
రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది
సంవతస్రములలోగా కటిట్ంచెను. అతడు పని
ముగించినతరువాత తూరు రాజైన హీరాము
సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు దేవదారు
మార్నులను సరళవృకష్పు మార్నులను
బంగారమును అతనికిచిచ్యునన్ందున 11

సొలొమోను గలిలైయ దేశమందునన్ యిరువది
పటట్ణములను హీరాము కపప్గించెను. 12

హీరాము సొలొమోను తనకిచిచ్న పటట్ణములను
చూచుటకు తూరునుండి రాగా అవి అతని దృషిట్కి
అనుకూలమైనవిగా కనబడలేదు గనుక 13 --నా
సహోదరుడా, నీవు నాకిచిచ్న యీ పటట్ణములు
ఏపాటివనెను. నేటివరకు వాటికి
నిషప్ర్యోజకదేశమని పేరు. 14 హీరాము
ఇనూన్ట నలువది మణుగుల బంగారమును రాజుకు
పంపించెను.

15 యహోవా మందిరమును మిలోల్నును
యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాషోరు
మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను
కటిట్ంచుటకు సొలొమోను వెటిట్వారిని
పెటెట్ను. 16 ఐగుపుత్రాజైన ఫరో
గెజెరుమీదికి వచిచ్ దాని పటుట్కొని
అగిన్చేత కాలిచ్ ఆ పటట్ణమందునన్
కనానీయులను హతముచేసి దానిని తన
కుమారెత్యైన సొలొమోను భారయ్కు
కటన్ముగా ఇచెచ్ను. 17 సొలొమోను గెజెరును
కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత్
హోరోనును, 18 బాలాతును దేశమందునన్
అరణయ్ములో తదోమ్రునును, 19 సొలొమోను
భోజనపదారథ్ములకు ఏరాప్టైన
పటట్ణములను, రథములకు ఏరాప్టైన
పటట్ణములను, రౌతులకు ఏరాప్టైన
పటట్ణములను సొలొమోను
యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను
ఏలిన దేశమంతటియందును ఏదేది కటుట్టకు
కోరెనో అదియును కటిట్ంచెను. 20 అయితే
ఇశార్యేలీయులుకాని అమోరీయులు
హితీత్యులు పెరిజీయులు హివీవ్యులు
యెబూసీయులు అనువారిలో శేషించిన వారుండిరి.
21 ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము
చేయలేక పోగా వారి దేశమందు
శేషించియునన్వారి పిలల్లను సొలొమోను
దాసతవ్ముచేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు
జరుగుచునన్ది. 22 అయితే ఇశార్యేలీయులలో
ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు;
వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను
అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని
రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 23

సొలొమోనుయొకక్ పనిమీదనునన్ పర్ధానులు
ఏనూట ఏబదిమంది; వీరు పనివాండల్మీద
అధికారులుగా ఉండిరి. 24 ఫరో కుమారెత్
దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు
కటిట్ంచిన నగరునకు రాగా అతడు మిలోల్ను
కటిట్ంచెను. 25 మరియు సొలొమోను
కటిట్ంచిన బలిపీఠముమీద ఏడాదిలో మూడు
మారులు దహనబలులను సమాధానబలులను
యెహోవాకు అరిప్ంచుచు, యెహోవా
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సముఖమందునన్ పీఠముమీద ధూపదర్వయ్ము
వేయుచుండెను; పిమమ్ట అతడు మందిరమును
సమాపత్ము చేసెను.

26 మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు
ఎరర్సముదర్తీరమందునన్ ఏలతుదగెగ్ర
ఎసోనాగ్బెరునందు ఓడలను కటిట్ంచెను. 27

సొలొమోను సేవకులతోకూడ హీరాము
సముదర్పర్యాణముచేయ నెరిగిన ఓడవారైన
తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 28 వారు ఓఫీరను
సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది
నూరుల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజైన
సొలొమోనునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి.

షేబదేశపురాణి యెహోవా నామమును
గూరిచ్యు, సొలొమోనుకు కలిగిన
కీరిత్నిగూరిచ్యు విని,

గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతని శోధించుటకై
వచెచ్ను. 2 ఆమె గొపప్ పరివారముతో,
గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును
రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని
యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను
దరశ్నముచేసి తనకు
తోచినదానినంతటినిబటిట్ అతనితో
మాటలాడగా 3 ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి
సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను;
రాజుకు మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్
వేసినవాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 4

షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును
అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 5 అతని
బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని
సేవకులు కూరుచ్ండు పీఠములను అతని ఉపచారులు
కనిపెటుట్టను, వారి వసత్ర్ములను, అతనికి
గినెన్ నందించువారిని, యెహోవా మందిరమందు
అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి
విసమ్యమొందినదై 6 రాజుతో ఇటల్నెను --
నీ కారయ్ములనుగూరిచ్యు
జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నా దేశమందు నేను వినిన
మాట నిజమే; 7 అయినను నేను వచిచ్ కనున్లార
చూడకమునుపు ఆ మాటలను నమమ్కయుంటిని;
ఉనన్దానిలో సగమైనను నాతో చెపప్బడలేదని
యిపుప్డు నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. నీ
జాఞ్నమును నీ భాగయ్మును నేను వినినదానిని
బహుగా మించి యునన్వి; 8 నీ జనులు
భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి
నీ జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును
భాగయ్వంతులు. 9 నీయందు ఆనందించి నినున్
ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ
దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగుగాక.
యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త
పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను
అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగిం చుటకు
ఆయన నినున్ నియమించెను. 10 మరియు ఆమె
రాజుకు ఇనూన్ట నలువది మణుగుల బంగారమును,
బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను
ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన
సొలొమోనుకు ఇచిచ్న గంధవరగ్ములంత
విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 11

మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న
హీరాము ఓడలు ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను
రతన్ములను బహువిసాత్రముగా తెచెచ్ను. 12

ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా
మందిరమునకును రాజనగరునకును సత్ంభములను,
గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను
చేయించెను. ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు

మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 13

సొలొమోను తన పర్భావమునకు తగినటుట్
షేబదేశపు రాణికిచిచ్నదిపోగ ఆమె
కోరినపర్కారము ఆమె యిచాఛ్పూరిత్గా
ఆమెకిచెచ్ను; అపుప్డు ఆమెయు ఆమె
సేవకులును తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి.

14 ఏటేట సొలొమోనునకువచుచ్ బంగారము
వెయియ్నిన్ ఆరునూట ముపప్ది రెండు
మణుగుల యెతుత్. 15 ఇదియుగాక గంధవరగ్ములు
మొదలైనవి వరత్కులయొదద్నుండియు అరబి
రాజులయొదద్నుండియు దేశాధికారుల
యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను.
16 రాజైన సొలొమోను సుతెత్తో కొటిట్న
బంగారముతో అలుగులుగల యినూన్రు డాళల్ను
చేయించెను; డాలు ఒకటింటికి ఆరు నూరల్
తులముల యెతుత్ బంగారముండెను. 17 మరియు
సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అతడు
మునూన్రు కేడెములను చేయించెను; కేడెము
ఒకటింటికి మునూన్రు బంగారపు తులముల
యెతుత్ బంగారముండెను; వీటిని రాజు
లెబానోను అరణయ్పు మందిరమందుంచెను. 18

మరియు రాజు దంతముచేత పెదద్ సింహాసనము
చేయించి సువరణ్ముతో దాని పొదిగించెను. 19

ఈ సింహాసనమునకు ఆరుమెటుల్ండెను;
సింహాసనము మీదిభాగపు వెనుకతటుట్
గుండర్ముగా ఉండెను; ఆసనమునకు
ఇరుపారశ్య్ములయందు ఊతలుండెను;
ఊతలదగెగ్ర రెండు సింహములు నిలిచియుండెను.
20 ఇరుపర్కక్ల ఆరు మెటల్మీద పండెర్ండు
సింహములు నిలిచియుండెను; అటువంటిది ఏ
రాజయ్మందైనను చేయబడలేదు. 21 మరియు
రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై
యుండెను; లెబానోను అరణయ్మందిరపు
పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు
లేదు; సొలొమోను దినములలో వెండి
యెనిన్కకు రాలేదు. 22 సముదర్మందు హీరాము
ఓడలతోకూడ తరీష్షు ఓడలును రాజుకు కలిగి
యుండెను; ఈ తరీష్షు ఓడలు మూడు
సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని
దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని
వచుచ్చుండెను. 23 ఈ పర్కారము రాజైన
సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను
భూపతులందరిలో అధికుడై యుండెను. 24 అతని
హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను
వినుటకై లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 25

ఏరాప్టైన పర్తిమనిషి వెండి వసుత్వులు
గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, వసత్ర్ములు
గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు
గాని, గురర్ములు గాని, కంచరగాడిదలు గాని, తన
తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని
వచుచ్చుండెను. 26 మరియు సొలొమోను
రథములను రౌతులను సమకూరెచ్ను; అతడు
వెయియ్నిన్ ననూన్రు రథములును
పండెర్ండువేల రౌతులును గలవాడై యుండెను;
వీటిని అతడు రథములకై యేరప్డిన
పురములలోను యెరూషలేమునందు రాజునొదద్ను
ఉంచ నిరణ్యించెను. 27 రాజు యెరూషలేములో
వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుక
చేసెను; దేవదారు మార్నులను షెఫేలా
పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె
విసత్రింపజేసెను. 28 సొలొమోనుకుండు
గురర్ములు ఐగుపుత్లోనుండియు
కోవేలోనుండియు తేబడెను; రాజు వరత్కులు
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నియామకమైన ధరనిచిచ్ కోవేనుండి కొని
తెపిప్ంచిరి. 29 వారు ఐగుపుత్లోనుండి
కొనితెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరునూరల్
తులముల వెండియు, గురర్మొకటింటికి నూట
ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి. హితీత్యుల
రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు
ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి.

మోయాబీయులు ఎదోమీయులు
అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు
హితీత్యులు అను జనులు మీ

హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు
గనుక వారితో సహవాసము చేయకూడదనియు,
వారిని మీతో సహవాసము
చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్ యునాన్డు.
అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో
కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది
పరసీత్ర్లను మోహించి 2 కామాతురత గలవాడై
వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 3 అతనికి ఏడు
వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును
మునూన్రు మంది ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి;
అతని భారయ్లు అతని హృదయమును
తిర్పిప్వేసిరి. 4 సొలొమోను
వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని
హృదయమును ఇతర దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా
అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని
హృదయము దేవుడైన యెహోవా యెడల
యథారథ్ము కాకపోయెను. 5 సొలొమోను
అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను
మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల హేయమైన
దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 6 ఈ పర్కారము
సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత
నడచి తన తండిర్యైన దావీదు అనుసరించినటుల్
యథారథ్హృదయముతో యెహోవాను
అనుసరింపలేదు. 7 సొలొమోను కెమోషు అను
మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు
అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును
యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద
బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 8 తమ దేవతలకు
ధూపమువేయుచు బలుల నరిప్ంచుచుండిన
పరసీత్ర్లైన తనభారయ్ల నిమితత్ము అతడు
ఈలాగు చేసెను.

9 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్కష్మై 10 --
నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి
ఆజాఞ్పించినను సొలొమోను హృదయము ఆయన
యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా
తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు గైకొనకపోగా
యెహోవా అతనిమీద కోపగించి 11

సెలవిచిచ్నదేమనగా--నేను నీతో చేసిన నా
నిబంధనను కటట్డలను నీవు ఆచరింపక పోవుట
నేను కనుగొనుచునాన్ను గనుక యీ రాజయ్ము
నీకుండకుండ నిశచ్యముగా తీసివేసి నీ
దాసునికిచెచ్దను. 12 అయినను నీ తండిర్యైన
దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను
ఆలాగున చేయక నీ కుమారుని చేతిలోనుండి దాని
తీసివేసెదను. 13 రాజయ్మంతయు తీసివేయను;
నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను
కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక
గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను.

14 యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని
సొలొమోనుకు విరోధిగా రేపెను; అతడు
ఎదోముదేశపు రాజవంశసుథ్డు. 15 దావీదు

ఎదోముదేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా,
సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు చంపబడినవారిని
పాతిపెటుట్టకు వెళిల్యునన్పుప్డు
ఎదోము దేశమందునన్ మగవారినందరిని హతము
చేసెను. 16 ఎదోములోనునన్ మగవారినందరిని
హతము చేయువరకు ఇశార్యేలీయులందరితో
కూడ యోవాబు ఆరు నెలలు అచచ్ట నిలిచెను. 17

అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండిర్
సేవకులలో కొందరు ఎదోమీయులును ఐగుపుత్
దేశములోకి పారిపోయిరి; హదదు అపుప్డు
చినన్వాడై యుండెను. 18 వారు మిదాయ్ను
దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు
వచిచ్, పారానుదేశములోనుండి కొందరిని
తోడుకొని ఐగుపుత్లోనికి ఐగుపుత్రాజగు
ఫరోనొదద్కు రాగా, ఈ రాజు అతనికి ఇలుల్ను
భూమియు ఇచిచ్ ఆహారము నిరణ్యించెను. 19

హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను
పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన తహెప్నేసు
సహోదరిని అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను. 20

ఈ తహెప్నేసుయొకక్ సహోదరి అతనికి
గెనుబతు అను కుమారుని కనెను; ఫరోయింట
తహెప్నేసు వీనికి పాలు విడిపించెను గనుక
గెనుబతు ఫరోకుటుంబికులలో నివసించి ఫరో
కుమారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను. 21 అంతట
దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన
సంగతిని, సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు
మరణమైన సంగతిని ఐగుపుత్దేశమందు హదదు
విని -- నేను నా సవ్దేశమునకు వెళుల్టకు
సెలవిమమ్ని ఫరోతో మనవిచేయగా 22 ఫరో--
నీవు నీ సవ్దేశమునకు వెళల్ కోరుటకు
నాయొదద్ నీకేమి తకుక్వైనది అని యడిగెను.
అందుకు హదదు--తకుక్వైన దేదియు లేదు గాని
యేలాగుననైనను ననున్ వెళల్నిమమ్నెను.

23 మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా
కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక విరోధిని
రేపెను. వీడు సోబారాజైన హదదెజరు అను తన
యజమానుని యొదద్నుండి పారిపోయినవాడు.
24 దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు
ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, కూడిన యొక
సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్కు వచిచ్
అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో రాజాయెను.
25 హదదు చేసిన యీ కీడుగాక సొలొమోను
బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు
అరాముదేశమందు ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు
విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు
అసహయ్తగలవాడై యుండెను.

26 మరియు సొలొమోను సేవకుడైన
యరొబాము సహా రాజుమీదికి యుదధ్మునకు
లేచెను. ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన
ఎఫార్తీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని
తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె విధవరాలు. 27 ఇతడు
రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా,
సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి తన
తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు
బాగుచేయుచుండెను. 28 అయితే యరొబాము అను
ఇతడు మహా బలాఢుయ్డై యుండగా యౌవనుడగు
ఇతడు పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను
తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన
భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా
నిరణ్యించెను. 29 అంతట యరొబాము
యెరూషలేములోనుండి బయలువెడలిపోగా
షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా
అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా
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కొర్తత్వసత్ర్ము ధరించుకొని యుండెను,
వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరియెవడును
లేకపోయెను. 30 అంతట అహీయా తాను
ధరించుకొని యునన్ కొర్తత్ వసత్ర్మును
పటుట్కొని పనెన్ండు తునకలుగా చింపి
యరొబాముతో ఇటల్నెను--ఈ పది తునకలను నీవు
తీసికొనుము; 31 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--జనులు ననున్
విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల
దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల
దేవతకును మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల
దేవతకును మొర్కిక్, 32 సొలొమోను
తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి
యోగయ్మైనదాని చేయకయు, నా కటట్డలను
నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన
మారగ్ములలో నడవకయు నునాన్రు గనుక
సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును
కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను నీకిచెచ్దను.
33 అయితే నా సేవకుడైన దావీదు
నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము
పటట్ణమును కోరుకొనినందునను
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి
ఒక గోతర్ము ఉండనితుత్ను. 34 రాజయ్ము వాని
చేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను
కోరుకొనిన నా సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను
అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక
దావీదును జాఞ్పకము చేసికొని అతని
దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా
ఉండనితుత్ను. 35 అయితే అతని కుమారుని
చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో
నీకు పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 36 నా
నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన
పటట్ణమైన యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక
దీపము నా సేవకుడైన దావీదుకు ఎలల్పుప్డు
నుండునటుల్ అతని కుమారునికి ఒక గోతర్ము
ఇచెచ్దను. 37 నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ
కోరిక యంతటి చొపుప్న నీవు ఏలుబడి చేయుచు
ఇశార్యేలువారిమీద రాజవై యుందువు. 38 నేను
నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా
మారగ్ముల ననుసరించి నడచుచు, నా దృషిట్కి
అనుకూలమైనదానిని జరిగించుచు నా సేవకుడైన
దావీదు చేసినటుల్ నా కటట్డలను నా
ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా
ఉండి దావీదు కుటుంబమును శాశవ్తముగా నేను
సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి
ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 39

వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు
సంతతివారిని బాధపరచుదును గాని నితయ్ము
బాధింపను. 40 జరిగినదానిని విని సొలొమోను
యరొబామును చంప చూడగా యరొబాము లేచి
ఐగుపుత్దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన
షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగు
పరయ్ంతము ఐగుపుత్లోనే యుండెను.

41 సొలొమోను చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు చేసినదంతటిని
గూరిచ్యు, అతని జాఞ్నమును గూరిచ్యు,
సొలొమోను కారయ్ములను గూరిచ్న
గర్ంథమందు వార్యబడి యునన్ది. 42

సొలొమోను యెరూషలేమునందు
ఇశార్యేలీయులందరిని ఏలిన కాలము నలువది
సంవతస్రములు. 43 అంతట సొలొమోను తన
పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన
దావీదు పురమందు సమాధిచేయబడెను; తరువాత

అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా
రాజాయెను.

రెహబామునకు పటాట్భిషేకము
చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును
షెకెముకు రాగా రెహబాము షెకెముకు

పోయెను. 2 నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము
రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి
ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను;
యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ
సమాచారము వినెను. 3 జనులు అతని పిలువనంపగా
యరొబామును ఇశార్యేలీయుల
సమాజమంతయును వచిచ్ రెహబాముతో నీలాగు
మనవి చేసిరి. -- 4 నీ తండిర్ బరువైన కాడిని
మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన
కఠినమైన దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన
బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము
నీకు సేవచేయుదుము. 5 అందుకు రాజు--మీరు
వెళిల్ మూడు దినములైన తరువాత నాయొదద్కు
తిరిగి రండని సెలవియయ్గా జనులు
వెళిల్పోయిరి. 6 అపుప్డు రాజైన రెహబాము
తన తండిర్యైన సొలొమోను
బర్దికియునన్పుప్డు అతని సముఖమందు
సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి--ఈ జనులకు
ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి నడుగగా
7 వారు--ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై
వారికి సేవచేసి మృదువైన మాటలతో వారికి
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు
సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 8 అయితే
అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను
నిరల్కష్య్పెటిట్, తనతో కూడ పెరిగిన
యౌవననుథ్లను పిలిచి ఆలోచన నడిగి,
వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 9 -- మామీద నీ
తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో
చెపుప్కొనిన యీ జనులకు
పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు
చెపుప్దురు? 10 అపుప్డు అతనితోకూడ ఎదిగిన
ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి--నీ
తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని
నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో
చెపుప్కొనిన యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్
ఇముమ్-- నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన
వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 11 నా తండిర్
మీమీద బరువైన కాడిని పెటెట్ను సరే, నేను ఆ
కాడిని ఇంక బరువుగా చేయుదును; నా తండిర్
చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను సరే, నేను
కొరడాలతో మిముమ్ను శికిష్ంచుదును. 12 --
మూడవ దినమందు నాయొదద్కు రండని రాజు
నిరణ్యము చేసియునన్టుల్ యరొబామును
జనులందరును మూడవ దినమున రెహబామునొదద్కు
వచిచ్రి. 13 అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న
ఆలోచనను నిరల్కష్య్పెటిట్
యౌవనసుథ్లు చెపిప్న ఆలోచనచొపుప్న
వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్
యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 14 --నా తండిర్ మీ
కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని
మరి బరువుగా చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో
మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో
మిముమ్ను శికిష్ంచుదును. 15 జనులు చేసిన
మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపక
పోయెను. షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా
నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను
పలికించిన మాట నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా
ఈలాగున జరిగించెను. 16 కాబటిట్
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ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును
వినలేదని తెలిసికొని రాజు కీలాగు
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి--దావీదుసంతతితో
మాకు నిమితత్ములేదు; యెషష్యి
కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ములేదు;
ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు
పోవుడి; దావీదు సంతతివారలారా, మీ వారిని
మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్
ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు
వెళిల్పోయిరి. 17 అయితే యూదా
పటణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని
రెహబాము ఏలెను. 18 తరువాత రాజైన రెహబాము
వెటిట్పనిమీద అధికారియైన అదోరామును
పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని
కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్
రాజైన రెహబాము యెరూషలేముకు
పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను.
19 ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు
జరుగుచునన్టుల్ దావీదు సంతతివారిమీద
తిరుగుబాటు చేసిరి. 20 మరియు యరొబాము
తిరిగి వచెచ్నని ఇశార్యేలువారందరు విని,
సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి
ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి
పటాట్భిషేకము చేసిరి; యూదాగోతీర్యులు
తపప్ దావీదు సంతతివారిని
వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి.

21 రెహబాము యెరూషలేముకు వచిచ్న
తరువాత ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ముచేసి,
రాజయ్ము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము
అను తనకు మరల వచుచ్నటుల్ చేయుటకై
యూదావారందరిలో నుండియు బెనాయ్మీను
గోతీర్యులలోనుండియు యుదధ్ పర్వీణులైన
లకష్యెనుబది వేలమందిని పోగుచేసెను. 22

అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 23 --
నీవు సొలొమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన
రెహబాముతోను యూదావారందరితోను
బెనాయ్మీనీయులందరితోను
శేషించినవారందరితోను ఇటల్నుము 24 --
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--జరిగినది
నావలననే జరిగెను; మీరు ఇశార్యేలువారగు మీ
సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క,
అందరును మీ మీ యిండల్కు తిరిగి పోవుడి.
కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి
దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి.

25 తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము
మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి
అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి
పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 26 -- ఈ జనులు
యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా మందిరమందు
బలులు అరిప్ంచుటకు పోవుచుండినయెడల ఈ
జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను
తమ యజమానునితటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు
ననున్ చంపి యూదారాజైన రెహబామునొదద్
మరల చేరుదురు; రాజయ్ము మరల దావీదు
సంతతివారిదగును అని 27 యరొబాము తన
హృదయమందు తలంచి 28 ఆలోచనచేసి రెండు
బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి--
యెరూషలేముకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 29

ఇశార్యేలువారలారా, ఐగుపుత్
దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ
దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును,
ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 30 దానువరకు ఈ

రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు
చేసిన కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను. 31

మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి
మందిరముగా ఏరప్రచి, లేవీయులు కాని
సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా
నియమించెను. 32 మరియు యరొబాము
యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి
ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ
దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద
బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము
బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు
అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన
యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను
బేతేలునందుంచెను. 33 ఈ పర్కారము అతడు
యోచించినదానిని బటిట్ యెనిమిదవ మాసము
పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన
బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను;
మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును
నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే
బలిపీఠము ఎకెక్ను.

అంతట దైవజనుడైన యొకడు
యెహోవాచేత సెలవునొంది
యూదాదేశమునుండి బేతేలుకు

వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ
బలిపీఠమునొదద్ నిలిచి యుండగా 2 ఆ
దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు
ఈ మాట పర్క టనచేసెను -- బలిపీఠమా
బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--
దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక శిశువు
పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త
సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద
అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను
నీమీద దహనము చేయును. 3 ఈ బలిపీఠము
బదద్లైపోయి దానిమీదనునన్ బుగిగ్ ఒలికి
పోవుటయే యెహోవా ఇచుచ్ సూచన అని చెపిప్
ఆ దినమున ఆ పర్వకత్ సూచన యొకటి
యిచెచ్ను. 4 బేతేలునందునన్
బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన
మాట రాజైన యరొబాము విని,
బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని
పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు చాపిన
చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు
తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్లేకపోయెను. 5

మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము
దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న బలిపీఠము
బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి
ఒలికిపోయెను. 6 అపుప్డు రాజు--నా చెయియ్
మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన
యెహోవా సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని
ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు
యెహోవాను బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు
చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 7

అపుప్డు రాజు -- నీవు నా యింటికి వచిచ్ అలసట
తీరుచ్కొనుము, నీకు బహుమతి ఇచెచ్దనని ఆ
దైవజనునితో చెపప్గా 8 దైవజనుడు రాజుతో
ఇటల్నెను -- నీ యింటిలో సగము నీవు
నాకిచిచ్నను నీతోకూడ నేను లోపలికి రాను; ఈ
సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను;
9 -- అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు
వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి పోవదద్నియు
యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని
రాజుతో అనెను. 10 అంతట అతడు తాను బేతేలుకు
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వచిచ్న మారగ్మున వెళల్క మరియొక
మారగ్మున తిరిగిపోయెను.

11 బేతేలులో పర్వకత్యగు ఒక ముసలివాడు
కాపురముండెను. ఇతని కుమారులలో ఒకడు వచిచ్
బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన
కిర్యలనిన్టిని, అతడు రాజుతో పలికిన
మాటలనిన్టిని తమ తండిర్తో
తెలియజెపప్గా 12 వారి తండిర్--అతడు ఏ
మారగ్మున వెళిల్పోయెనని వారినడిగెను;
అంతట అతని కుమారులు యూదాదేశములోనుండి
వచిచ్న దైవజనుడు ఏ మారగ్మున
వెళిల్పోయినది తెలిపిరి. 13 పిమమ్ట అతడు
తన కుమారులను పిలిచి--నాకొరకు గాడిదెకు గంత
కటుట్డని చెపప్గా వారు అతనికొరకు
గాడిదెకు గంత కటిట్రి. అతడు దానిమీద ఎకిక్
దైవజనుని కనుగొనవలెనని పోయి 14

మసత్కివృకష్ము కిర్ంద అతడు కూరుచ్ండగా
చూచి--యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న
దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడు -- నేనే
అనెను. 15 అపుప్డు అతడు--నా యింటికి వచిచ్
భోజనము చేయుమనగా 16 అతడు--నేను నీతోకూడ
మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు
నీతో కలిసి ఈ సథ్లమందు అనన్పానములు
పుచుచ్కొనను-- 17 నీవు అచచ్ట అనన్పానములు
పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్నమారగ్మున
పోవుటకు తిరుగవదద్నియు యెహోవా
వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని చెపెప్ను. 18

అందుకతడు--నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు
దేవదూత యొకడు -- యెహోవాచేత
సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై
అతని నీ యింటికి తోడుకొని రమమ్ని నాతో
చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 19 అతడు
తిరిగి అతనితోకూడ మరలి పోయి అతని యింట
అనన్పానములు పుచుచ్కొనెను. 20 వారు
భోజనము చేయుచుండగా అతని వెనుకకు
తోడుకొనివచిచ్న ఆ పర్వకత్కు యెహోవా
వాకుక్ పర్తయ్కష్ మాయెను. 21 అంతట
అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని
పిలిచి -- యెహోవా ఈలాగున ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్డు--నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు
ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 22 ఆయన
సెలవిచిచ్న నోటి మాటమీద తిరుగబడి నీవు
వెనుకకు వచిచ్, నీవు అచచ్ట అనన్పానములు
పుచుచ్కొనవలదని ఆయన సెలవిచిచ్న సథ్లమున
భోజనము చేసియునాన్వు గనుక, నీ కళేబరము నీ
పితరుల సమాధిలోకి రాకపోవునని యెలుగెతిత్
చెపెప్ను. 23 అంతట వారు అనన్పానములు
పుచుచ్కొనిన తరువాత అచచ్టి పర్వకత్ తాను
వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్కు
గాడిదెమీద గంత కటిట్ంచెను. 24 అతడు
బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక
సింహము అతనికి ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని
కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిదె
దాని దగెగ్ర నిలిచియుండెను, సింహమును
శవముదగెగ్ర నిలిచియుండెను. 25 కొందరు
మనుషుయ్లు ఆ చోటికి వచిచ్ శవము
మారగ్మందు పడి యుండుటయు, సింహము
శవముదగెగ్ర నిలిచి యుండుటయు చూచి, ఆ
ముసలిపర్వకత్ కాపురమునన్ పటట్ణమునకు
వచిచ్ ఆ వరత్మానము తెలియజేసిరి. 26

మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ
పర్వకత్ ఆ వరత్మానము వినినపుప్డు --
యెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన

దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు అతని
అపప్గించి యునాన్డు; యెహోవా సెలవిచిచ్న
పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను అని పలికి
27 తన కుమారులను పిలిచి--గాడిదెకు నాకొరకు
గంత కటుట్డని చెపెప్ను. వారు అతనికొరకు
గంత కటిట్నపుప్డు 28 అతడు పోయి అతని శవము
మారగ్మందు పడి యుండుటయు, గాడిదెయు
సింహమును శవముదగెగ్ర నిలిచి యుండుటయు,
సింహము గాడిదెను చీలిచ్వేయక శవమును తినక
యుండుటయు చూచి 29 దైవజనుని శవము ఎతిత్
గాడిదెమీద వేసికొని తిరిగి వచెచ్ను. ఈ
పర్కారము ఆ ముసలి పర్వకత్
అంగలారుచ్టకును సమాధిలో శవమును
పెటుట్టకును పటట్ణమునకు వచెచ్ను. 30

అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెటట్గా
జనులు--కటకటా నా సహోదరుడా అని యేడిచ్రి.
31 మరియు ఇతడు సమాధిలో శవమును పెటిట్--
నేను మరణమైనపుప్డు దైవజనుడైన యితడు
పెటట్బడిన సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్డి,
నా శలయ్ములను అతని శలయ్ముదగెగ్ర
ఉంచుడి, 32 యెహోవా మాటనుబటిట్
బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను,
షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త
సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి
విరోధముగాను, అతడు పర్కటించినది
అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో
చెపెప్ను.

33 ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన
దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క,
సామానయ్జనులలో కొందరిని
ఉనన్తసథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను.
తనకిషుట్లైనవారిని యాజకులుగా
పర్తిషిఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు
యాజకులుగా నియమించెను. 34 యరొబాము
సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద
ఉండకుండ నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి
పాపకారణమాయెను.

ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన
అబీయా కాయిలాపడగా 2 యరొబాము
తన భారయ్తో ఇటల్నెను--నీవు లేచి

యరొబాము భారయ్వని తెలియబడకుండ
మారువేషము వేసికొని షిలోహుకు పొముమ్; ఈ
జనులమీద నేను రాజునగుదునని నాకు సమాచారము
తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ
ఉనాన్డు. 3 కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లును
అపప్ములును ఒక బుడిడ్ తేనెయు చేత
పటుట్కొని అతని దరిశ్ంచుము. బిడడ్
యేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని
చెపప్గా 4 యరొబాము భారయ్ ఆ పర్కారము
లేచి షిలోహుకు పోయి అహీయా యింటికి
వచెచ్ను. అహీయా వృదాధ్పయ్ముచేత కండుల్
కానరాని వాడై యుండెను. 5 అంతట యెహోవా
అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా -- యరొబాము
కుమారుడు కాయిలాగా ఉనాన్డు గనుక
అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము
భారయ్ వచుచ్చునన్ది. ఆమె మారు వేషము
వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా
వచుచ్చునన్ది గనుక నేను నీకు
సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు ఆమెతో చెపప్వలెను.
6 అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్
నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో ఇటల్నెను --
యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు
వేషము వేసికొని వచుచ్ట యేల? కఠినమైన
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మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్
యాయెను. 7 నీవు వెళిల్ యరొబాముతో
చెపప్వలసినదేమనగా --ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా ఈ పర్కారము
సెలవిచుచ్చునాన్డు --నేను నినున్
జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి,
ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్
అధికారిగా నియమించి 8 దావీదు సంతతి
వారియొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్
యుండినను, నా ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా
ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో
దాని మాతర్మే చేసిన నా సేవకుడైన దావీదు
చేసినటుట్ నీవు చేయక 9 నీకంటె ముందుగా
ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడుచేసి
యునాన్వు; ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి
యితర దేవతలను పోత విగర్హములను
పెటుట్కొని నాకు కోపము పుటిట్ంచి
యునాన్వు. 10 కాబటిట్ యరొబాము
సంతతివారిమీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచు,
ఇశార్యేలువారిలో అలుప్లు గాని ఘనులు గాని
లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము
వంశమునుండి నిరూమ్లముచేసి, పెంట అంతయు
పోవునటుల్గా ఒకడు అవతలకు దాని
ఊడిచ్వేసినటుల్ యరొబాము సంతతిలో
శేషించినవారిని నేను ఊడిచ్వేయుదును. 11

పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో
మరణమగువారిని కుకక్లు తినును; బయట భూమిలో
మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును;
యెహోవా మాటయిచిచ్ యునాన్డు. 12

కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ
పాదములు పటట్ణములో పర్వేశించునపుప్డే
నీ బిడడ్ చనిపోవును; 13 వాని నిమితత్ము
ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో
వాని పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు
మాతర్మే అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక
యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే
సమాధికి వచుచ్ను. 14 ఇదియుగాక యెహోవా
తననిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద
రాజుగా నియమింప బోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే
అతడు యరొబాము సంతతివారిని
నిరూమ్లముచేయును; కొదిద్కాలములోనే
ఆయన అతని నియమింపబోవును. 15

ఇశార్యేలువారు దేవతాసత్ంభములను నిలిపి
యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి యునాన్రు
గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్
యెహోవా ఇశార్యేలువారిని మొతిత్, ఒకడు
వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను
ఇచిచ్న యీ మంచి దేశములోనుండి వారిని
పెలల్గించి వారిని అవతలకు చెదరగొటుట్ను.
16 మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు
పాపము చేయుటకై కారకుడైన యరొబాము
పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని
అపప్గింప బోవుచునాన్డు. 17 అపుప్డు
యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి
తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; ఆమె లోగిటి
దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు
చనిపోయెను. 18 జనులు అతనిని సమాధిలో
పెటిట్, యెహోవా తన సేవకుడైన
పర్వకత్యగు అహీయాదావ్రా సెలవిచిచ్న
పర్కారముగా ఇశార్యేలువారందరును
వానికొరకు అంగలారిచ్రి. 19 యరొబాము చేసిన
యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు

జరిగించిన యుదధ్ములనుగూరిచ్యు,
పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి
రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 20 యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువది
రెండు సంవతస్రములు; అతడు తన పితరులతోకూడ
నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన
నాదాబు రాజాయెను.

21 యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన
రెహబాము ఏలుచుండెను. రెహబాము నలువదియొక
సంవతస్రములవాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను.
తన నామము నుంచుటకై ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా
కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు
పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్
అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 22

యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ
పితరులు చేసినదానంతటిని మించునటుల్గా
పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి.
23 ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి
పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి
వృకష్ముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్,
విగర్హములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను
ఉంచిరి. 24 మరియు పురుషగాములు సహా
దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట
నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు
చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా
యూదావారును చేయుచు వచిచ్రి. 25 రాజైన
రెహబాముయొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు
ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేము మీదికి
వచిచ్ 26 యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని
పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ ఖజనాలోని
పదారథ్ములను, ఎతిత్కొని పోయెను, అతడు
సమసత్మును ఎతిత్కొని పోయెను;
సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళల్ను
అతడు ఎతిత్కొని పోయెను. 27 రాజైన
రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను
చేయించి, రాజనగరు దావ్రపాలకులైన తన
దేహసంరకష్కుల అధిపతుల వశము చేసెను. 28

రాజు యెహోవా మందిరమునకు
వెళుల్నపుప్డెలల్ రాజదేహసంరకష్కులు
వాటిని మోసికొనిపోయి అతడు తిరిగి రాగా
వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి. 29 రెహబాము చేసిన
యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు
చేసినవాటనిన్టిని గూరిచ్యు
యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల
గర్ంథమందు వార్యబడి యునన్ది. 30 వారు
బర్దికినంత కాలము రెహబాముకును
యరొబాముకును యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 31

రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు
పురమందునన్ తన పితరుల సమాధిలో
పాతిపెటట్బడెను; అతని తలిల్ నయమాయను
ఒక అమోమ్నీయురాలు; అతని కుమారుడైన
అబీయాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

నెపాతు కుమారుడును రాజునైన
యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ
సంవతస్రమున అబీయాము

యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 2 అతడు మూడు
సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా
ఉండెను; అతని తలిల్పేరు మయకా; ఆమె
అబీషాలోము కుమారెత్. 3 అతడు పూరవ్ము తన
తండిర్ అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో
నడిచెను; తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన
దేవుడైన యెహోవాయెడల యథారథ్ముగా
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ఉనన్టుల్ అతని హృదయము యథారథ్ముగా
ఉండలేదు. 4 దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా
సంగతియందు తపప్ తన జీవితదినములనిన్యు
యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా
నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న
ఆజఞ్లలో దేని విషయమందును
తపిప్పోకుండెను గనుక 5 దావీదు నిమితత్ము
అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును,
యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని
దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు
దావీదుకు దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 6

రెహబాము1 బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికిని
యరొబాముకును యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 7

అబీయాము చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. అబీయాముకును యరొబాముకును
యుదధ్ము కలిగి యుండెను. 8 అబీయాము తన
పితరులతోకూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు
పురమందు అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని
కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను.

9 ఇశార్యేలువారికి రాజైన యరొబాము
ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవతస్రమున ఆసా
యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 10 అతడు
నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు
ఏలుచుండెను. అతని అవవ్పేరు మయకా, యీమె
అబీషాలోము కుమారెత్. 11 ఆసా తన పితరుడైన
దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి
యథారథ్ముగా నడుచుకొని 12 పురుషగాములను
దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు
చేయించిన విగర్హములనిన్టిని
పడగొటెట్ను. 13 మరియు తన అవవ్యైన
మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి,
దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ
విగర్హమును ఛినన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి,
కిదోర్ను ఓరను దాని కాలిచ్వేసి ఆమె
పటట్పుదేవి కాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 14

ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా
యెహోవాను అనుసరించెను గాని ఉనన్త
సథ్లములను తీసివేయక పోయెను. 15 మరియు
అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను
తాను పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను, వెండియు
బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా
మందిరములోకి తెపిప్ంచెను. 16 వారు
బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును
ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము
జరుగుచుండెను. 17 ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా
యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా
రాజైన ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను
అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను,
రామాపటట్ణమును కటిట్ంచెను. 18 కాబటిట్
ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను
రాజనగరుయొకక్ ఖజానాలోను శేషించిన వెండి
అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి
కపప్గించి, హెజోయ్నుకు పుటిట్న
టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో
నివాసము చేయుచు అరాముకు రాజునైయునన్
బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 19 --నీ
తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగి
యునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి కలిగి
యుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు
కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్

ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి
తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన
నిబంధనను తపిప్ంపవలెను. 20 కాబటిట్
బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు
సమమ్తించి తన సైనయ్ముల అధిపతులను
ఇశార్యేలు పటట్ణములమీదికి పంపి
ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను
కినెన్రెతును నఫాత్లీదేశమును పటుట్కొని
కొలల్పెటెట్ను. 21 అది బయెషాకు
వరత్మానము కాగా రామాపటట్ణము కటుట్ట
మాని తిరాస్కు పోయి నివాసము చేసెను. 22

అపుప్డు రాజైన ఆసా యెవరును నిలిచిపోకుండ
యూదాదేశపువారందరు రావలెనని
పర్కటనచేయగా జనులు సమకూడి బయెషా
కటిట్ంచుచుండిన రామాపటట్ణపు రాళల్ను
కరర్లను ఎతిత్కొని వచిచ్రి. రాజైన ఆసా
వాటిచేత బెనాయ్మీను సంబంధమైన గెబను
మిసాప్ను కటిట్ంచెను. 23 ఆసా చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని
బలమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
సమసత్మునుగూరిచ్యు, అతడుకటిట్ంచిన
పటట్ణములనుగూరిచ్యు యూదారాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. అతడు వృదధ్యిన తరువాత అతని
పాదములయందు రోగముపుటెట్ను. 24 అంతట
ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన
పితరుడైన దావీదు పురమందు తన పితరుల
సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా
యెహోషాపాతు అను అతని కుమారుడు
రాజాయెను.

25 యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు
యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ
సంవతస్రమందు ఇశార్యేలువారిని
ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు
సంవతస్రములు ఏలెను. 26 అతడు యెహోవా
దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన
మారగ్మందు నడిచి, అతడు దేనిచేత
ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై
కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి
పర్వరిత్ంచెను. 27 ఇశాశ్ఖారు ఇంటి
సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా
అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును
ఇశార్యేలువారందరును ఫిలిషీత్యుల
సంబంధమైన గిబెబ్తోనుకు ముటట్డి
వేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని
చంపెను. 28 రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ
సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి అతనికి
మారుగా రాజాయెను. 29 తాను రాజు కాగానే
ఇతడు యరొబాము సంతతి వారినందరిని
హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబాముకు
సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని
నశింపజేసెను. తన సేవకుడైన షిలోనీయుడైన
అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న
పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 30 తాను చేసిన
పాపములచేత ఇశార్యేలువారు
పాపముచేయుటకు కారకుడై యరొబాము
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము
పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 31 నాదాబు
చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు
చేసినదాని నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు
రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 32 వారి దినములనిన్టను ఆసాకును
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ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము
జరుగుచుండెను.

33 యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ
సంవతస్రమందు అహీయా కుమారుడైన బయెషా
తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని
ఏలనారంభించి యిరువది నాలుగు సంవతస్రములు
ఏలెను. 34 ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి
యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము
చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని
అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను.

యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన
యెహూకు పర్తయ్కష్మై
బయెషానుగూరిచ్ యీలాగు సెల

విచెచ్ను 2 -- నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి
హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా
జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని; అయినను
యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు
పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు
పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత
నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 3

కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని
కుటుంబికులను నేను సమూలధవ్ంసము చేసి,
నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి
నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని
చేయబోవుచునాన్ను. 4 పటట్ణమందు చనిపోవు
బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తినును; బయటి
బీడు భూములలో చనిపోవువాని సంబంధికులను
ఆకాశపకుష్లు తినును. 5 బయెషా చేసిన యితర
కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన
వాటనిన్టిని గూరిచ్యు, అతని బలమును
గూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల
గర్ంథమందు వార్యబడి యునన్ది. 6 బయెషా
తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో
సమాధిచేయబడెను; అతనికి మారుగా అతని
కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 7 మరియు
బయెషా యరొబాము సంతతి వారివలెనే యుండి
తన కారయ్ములచేత యెహోవా దృషిట్కి
కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని
నంతటిని బటిట్యు, అతడు తన రాజును చంపుటను
బటిట్యు, అతని గూరిచ్యు, అతని
సంతతివారిని గూరిచ్యు యెహోవా వాకుక్
హనానీ కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు
పర్తయ్కష్మాయెను.

8 యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో
ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా
కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు
ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు
సంవతస్రములు ఏలెను. 9 తిరాస్లో తనకు
గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి
మతుత్డై యుండగా, యుదధ్రథముల
అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమిర్
అతనిమీద కుటర్చేసి లోపలికి చొచిచ్ 10 అతని
కొటిట్ చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. ఇది
యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ
సంవతస్రమున సంభవించెను. 11 అతడు
సింహాసనాసీనుడై యేలుబడిచేయుచు, బయెషా
సంతతివారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని
బంధువులలోను మితుర్లలోను ఎవరినే గాని
మిగులనియయ్క అందరిని హతముచేసెను. 12

బయెషాయును అతని కుమారుడగు ఏలాయును తామే
పాపముచేసి, ఇశార్యేలువారు పాపము
చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన
దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 13 వారు
చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన
యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమిర్
బయెషా సంతతివారినందరిని నాశనముచేసెను. 14

ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు,
అతడు చేసిన కిర్యలనిన్టిని గూరిచ్యు
ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల
గర్ంథమందు వార్యబడి యునన్ది.

15 యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో
ఇరువదియేడవ సంవతస్రమున జిమిర్ తిరాస్లో
ఏడు దినములు ఏలెను. జనులు ఫిలిషీత్యుల
సంబంధమైన గిబెబ్తోను మీదికి వచిచ్ అకక్డ
దిగియుండగా 16 జిమిర్ కుటర్చేసి రాజును
చంపించెనను వారత్ అకక్డ దిగియునన్ జనులకు
వినబడెను గనుక ఇశార్యేలువారందరును ఆ
దినమున సైనాయ్ధిపతియైన ఓమిర్ని
దండుపేటలో ఇశార్యేలు వారిమీద రాజుగా
పటాట్భిషేకము చేసిరి. 17 వెంటనే ఓమిర్
గిబెబ్తోనును విడిచి అతడును ఇశార్యేలు
వారందరును తిరాస్కు వచిచ్ దాని ముటట్డి
వేసిరి. 18 పటట్ణము పటట్బడెనని జిమిర్
తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ తనతో
కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను.
19 యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా
దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడైయుండి తానే
పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము
చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున జరిగెను. 20

జిమిర్ చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు,
అతడు చేసిన రాజదోర్హమును గూరిచ్యు
ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల
గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

21 అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు
జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది గీనతు
కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని
అతని పకష్మునను, సగముమంది ఓమిర్
పకష్మునను చేరిరి. 22 ఓమిర్ పకష్పువారు
గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ పకష్పువారిని
జయింపగా తిబీన్ చంపబడెను; ఓమిర్
రాజాయెను. 23 యూదారాజైన ఆసా
యేలుబడిలో ముపప్ది యొకటవ సంవతస్రమున
ఓమిర్ ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు
సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పనెన్ండింటిలో ఆరు
సంవతస్రములు అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 24

అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను
నాలుగు మణుగుల వెండికి కొనుకొక్ని ఆ
కొండమీద పటట్ణ మొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ
యజమానుడైన షెమెరు అనునతని పేరునుబటిట్
తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను
అను పేరు పెటెట్ను. 25 ఓమిర్ యెహోవా
దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన
పూరివ్కులందరికంటె మరి దురామ్రగ్ముగా
పర్వరిత్ంచెను. 26 అతడు నెబాతు కుమారుడైన
యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము
చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని,
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము
పుటిట్ంచెనో, దానిని అనుసరించి
పర్వరిత్ంచెను. 27 ఓమిర్ చేసిన యితర
కారయ్ములను గూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన
బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 28 ఓమిర్ తన పితరులతో
కూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధియందు
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పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన అహాబు
అతనికి మారుగా రాజాయెను.

29 యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో
ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఓమిర్
కుమారుడైన అహాబు ఇశార్యేలువారికి రాజై
షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఇరువది
రెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 30 ఓమిర్
కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని
మించునంతగా యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము
చేసెను. 31 నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము
జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి
నడుచుకొనుట సవ్లప్సంగతి యనుకొని, అతడు
సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు
కుమారెత్యైన యెజెబెలును వివాహము
చేసికొని బయలుదేవతను పూజించుచు దానికి
మొర్కుక్చునుండెను. 32 షోమోర్నులో తాను
బయలుకు కటిట్ంచిన మందిరమందు బయలుకు ఒక
బలిపీఠమును కటిట్ంచెను. 33 మరియు అహాబు
దేవతాసత్ంభమొకటి నిలిపెను. ఈ పర్కారము
అహాబు తన పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు
రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము
పుటిట్ంచెను. 34 అతని దినములలో
బేతేలీయుడైన హీయేలు యెరికో
పటట్ణమును కటిట్ంచెను. అతడు దాని
పునాదివేయగా అబీరాము అను అతని
జేయ్షఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను; దాని
గవునులనెతత్గా సెగూబు అను అతని
కనిషఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను. ఇది నూను
కుమారుడైన యెహోషువదావ్రా యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న సంభవించెను.

అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల
సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా
అహాబునొదద్కు వచిచ్--

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్ను; ఆయన
జీవముతోడు నా మాటపర్కారముగాక, యీ
సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని
పర్కటించెను. 2 పిమమ్ట యెహోవా వాకుక్
అతనికి పర్తయ్కష్మై 3 --నీవు ఇచచ్టనుండి
తూరుప్వైపుకు పోయి యొరాద్నుకు
ఎదురుగానునన్ కెరీతు ఏటిదగెగ్ర
దాగియుండుము; 4 ఆ యేటి నీరు నీవు
తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము
తెచుచ్నటుల్ నేను కాకోలములకు
ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 5

అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న
యొరాద్నుకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు
ఏటిదగెగ్ర నివాసము చేసెను. 6 అకక్డ
కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును
అసత్మయమందు రొటెట్ను మాంసమును
అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు
ఏటినీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 7 కొంతకాలమైన
తరువాత దేశములో వరష్ములేక ఆ నీరు
ఎండిపోయెను.

8 అంతట యెహోవా వాకుక్ అతనికి
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను--నీవు
సీదోను పటట్ణసంబంధమైన సారెపతు అను
ఊరికి పోయి అచచ్ట ఉండుము; 9 నినున్
పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి
నేను సెలవిచిచ్తిని. 10 అందుకతడు లేచి
సారెపతుకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు
రాగా, ఒక విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు

ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి -- తార్గుటకై
పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ నాకు
తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 11 ఆమె నీళుల్
తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి--
నాకొక రొటెట్ముకక్ను నీ చేతిలో తీసికొని
రమమ్ని చెపెప్ను. 12 అందుకామె -- నీ
దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో
పటెట్డు పిండియు బుడిడ్లో కొంచెము
నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని
అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను
ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడడ్కును
సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు
ఏరుటకై వచిచ్తిననెను. 13 అపుప్డు ఏలీయా
ఆమెతో ఇటల్నెను -- భయపడవదుద్, పోయి
నీవు చెపిప్నటుల్ చేయుము; అయితే అందులో
నాకొక చినన్ అపప్ము మొదట చేసి
నాయొదద్కు తీసికొని రముమ్, తరువాత నీకును
నీ బిడడ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 14

భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించు
పరయ్ంతము ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి
తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 15

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచిచ్యునాన్డు. అంతట ఆమె వెళిల్
ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా
అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును
అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 16

యెహోవా ఏలీయాదావ్రా సెలవిచిచ్న
పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ
కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు.
17 అటుతరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె
కుమారుడు రోగియై పార్ణము నిలువజాలనంత
వాయ్ధిగలవాడాయెను. 18 ఆమె ఏలీయాను
చూచి -- దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు
రానిమితత్మేమి? నా పాపమును నాకు
జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నా
యొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవి చేయగా 19

అతడు--నీ బిడడ్ను నా చేతికిమమ్ని చెపిప్,
ఆమె కౌగిటిలోనుండి వాని తీసికొని తానునన్
పై అంతసుత్ గదిలోకి పోయి తన మంచముమీద
వాని పరుండబెటిట్ 20 --యెహోవా నా దేవా,
ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని
చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని
యెహోవాకు మొరర్పెటిట్ 21 ఆ
చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను
పారచాచుకొని--యెహోవా నా దేవా, నా మొరర్
ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల
రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 22

యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ
చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిచిచ్నపుప్డు
వాడు బర్దికెను. 23 ఏలీయా ఆ చినన్వాని
తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి
వాని తలిల్కి అపప్గించి--ఇదిగో నీ కుమారుడు;
వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా 24 ఆ
సీత్ర్ ఏలీయాను చూచి --నీవు దైవజనుడవై
యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్
యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత
నేనెరుగుదుననెను.

అనేకదినములైన తరువాత మూడవ
సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్
ఏలీయాకు పర్తయ్కష్మై--నేను

భూమిమీద వరష్ము కురిపింప బోవుచునాన్ను;
నీవు వెళిల్ అహాబును దరిశ్ంచుమని
సెలవియయ్గా, 2 అహాబును దరిశ్ంచుటకై
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ఏలీయా వెళిల్పోయెను. షోమోర్నులో
ఘోరమైన కాష్మము కలిగియుండగా 3 అహాబు
తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను.
ఈ ఓబదాయ్ యెహోవా యందు బహు
భయభకుత్లుగలవాడై 4 యెజెబెలు యెహోవా
పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా
గుహలో ఏబదేసిమందిగా నూరుగురిని దాచి
అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 5

అహాబు -- దేశములోని ఉదకధారలనిన్టిని
నదులనిన్టిని చూడబోయి, పశువులనిన్టిని
పోగొటుట్కొనకుండ గురర్ములను
కంచరగాడిదెలను పార్ణములతో కాపాడుటకై
మనకు గడిడ్ దొరుకునేమో తెలిసికొనుమని
ఓబదాయ్కు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 6 కాబటిట్ వారు
దేశమంతట సంచరింపవలెనని చెరియొక పాలు
తీసికొని, అహాబు ఒంటరిగా ఒక వైపుకును
ఓబదాయ్ ఒంటరిగా నింకొక వైపుకును వెళిల్రి.
7 ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా
అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ యితని నెరిగి
నమసాక్రము చేసి--నా యేలినవాడవైన
ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 8 అతడు --
నేనేయని చెపిప్--నీవు నీ యేలినవాని
దగెగ్రకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని
తెలియజేయుమనెను. 9 అందుకు ఓబదాయ్--నేను
చావవలెనని నీ దాసుడనైన ననున్ అహాబుచేతికి
నీవు అపప్గింపనేల? నేను చేసిన పాపమేమి? 10

నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్
చికిక్ంచుకొనవలెనని నా యేలినవాడు దూతలను
పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్
మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ లేడనియు, అతని
చూడలేదనియు, వారు ఆయా జనములచేతను
రాజయ్ముల చేతను పర్మాణము చేయించుచు
వచిచ్రి. 11 నీవు నీ యేలినవానిచెంతకు పోయి,
ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నాకు
ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే; 12 అయితే నేను
నీయొదద్నుండి పోవు కష్ణమందే యెహోవా
ఆతమ్ నాకు తెలియని సథ్లమునకు నినున్
కొంచుపోవును, అపుప్డు 13 నేను పోయి
అహాబుకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న
తరువాత నీవు అతనికి కనబడని పకష్మందు అతడు
ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్
ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను
బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు
నిలిపినవాడను. 14 యెజెబెలు యెహోవా
పర్వకత్లను హతము చేయుచుండగా నేను
చేసినది నా యేలినవాడవైన నీకు వినబడినది
కాదా? నేను యెహోవా పర్వకత్లలో నూరు
మందిని గుహకు ఏబదేసి మందిచొపుప్న దాచి,
అనన్ పానములిచిచ్ వారిని పోషించితిని. 15

ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గా--నీ
యేలినవాని దగెగ్రకు పోయి, ఏలీయా
యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు
ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవి చేయగా 16

ఏలీయా--ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా
సనిన్ధిని నేను నిలువబడుచునాన్ను; నిజముగా
ఈ దినమున నేను అహాబును దరిశ్ంచుదునని
యెహోవా జీవముతోడు చెపుప్చునాన్ననెను.
అంతట ఓబదాయ్ అహాబును ఎదురొక్నబోయి ఆ
వరత్ మానమును తెలియజేయగా ఏలీయాను
కలిసికొనుటకై అహాబు బయలుదేరెను. 17

అహాబు ఏలీయాను చూచి--ఇశార్యేలువారిని
శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావాయని అతనితో
అనగా 18 అతడు--నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను

గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు నీవును, నీ
తండిర్యింటివారును ఇశార్యేలువారిని
శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 19 అయితే
ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని,
యెజెబెలు పోషించుచునన్ బయలుదేవత
పర్వకత్లు ననూన్ట ఏబదిమందిని,
అషాట్రేత్దేవి పర్వకత్లైన
ననూన్రుమందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు
పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 20

అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు
దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు
పరవ్తమునకు సమకూరెచ్ను. 21 ఏలీయా
జనులందరి దగెగ్రకు వచిచ్--
యెనాన్ళల్మటుట్కు మీరు రెండు
అభిపార్యములు పెటుట్కొని యుందురు?
యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించుడి,
బయలు దేవుడైతే వాని ననుసరించుడని పర్కటన
చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక
మాటైనను పలుకక పోయిరి. 22 అపుప్డు ఏలీయా--
యెహోవాకు పర్వకత్లైనవారిలో నేను ఒకడనే
శేషించి యునాన్ను; అయితే బయలుకు
పర్వకత్లు ననూన్ట ఏబదిమంది యునాన్రు. 23

మాకు రెండు ఎడల్ను ఇయుయ్డి. వారు వాటిలో
ఒకదాని కోరుకొని దాని తునకలుగా చేసి, కిర్ంద
అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని
కటెట్లమీద ఉంచవలెను, రెండవ యెదుద్ను
నేను సిదధ్ము చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు
వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచుదును. 24

తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్
పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా
నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ
దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత
పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే దేవుడని
నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో
చెపప్గా జనులందరును--ఆ మాట మంచిదని
పర్తుయ్తత్ర మిచిచ్రి. 25 అపుప్డు ఏలీయా
బయలు పర్వకత్లను పిలిచి--మీరు
అనేకులైయునాన్రు గనుక మీరే మొదట ఒక
యెదుద్ను కోరుకొని సిదధ్ముచేసి మీ దేవత
పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; అయితే
మీరు అగిన్యేమియు కిర్ంద వేయవదద్ని
చెపప్గా 26 వారు తమకు ఇయయ్బడిన
యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము
మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు--బయలా, మా
పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్
పార్రథ్నచేసిరి గాని యొక మాటయైనను
పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా,
వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్
గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 27

మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా--వాడు
దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి;
వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో,
దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము
చేయుచునాన్డేమో, వాడు
నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ
లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము
చేయగా 28 వారు మరి గటిట్గా కేకలువేయుచు,
రకత్ము కారుమటుట్కు తమ మరాయ్ద
చొపుప్న కతుత్లతోను శసత్ర్ములతోను తమ
దేహములను కోసికొనుచునుండిరి. 29 ఈ
పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత
అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు
సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు
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వచిచ్రి గాని, మాటయైనను
పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను
లకష్య్ముచేసినవాడైనను లేక పోయెను. 30

అపుప్డు ఏలీయా--నా దగగ్రకు రండని
జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును అతని
దగగ్రకు వచిచ్రి. అతడు కిర్ంద
పడదోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును
బాగుచేసి, 31 యహోవావాకుక్
పర్తయ్కష్మై--నీ నామము ఇశార్యేలగునని
వాగాద్నము నొందిన యాకోబు సంతతి
గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు
రాళల్ను తీసికొని 32 ఆ రాళల్చేత యెహోవా
నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి, దానిచుటుట్
రెండు మానికల గింజలు పటుట్నంత లోతుగా
కందకమొకటి తర్వివ్ంచి 33 కటెట్లను
కర్మముగా పేరిచ్ యెదుద్ను తునకలుగా కోసి
ఆ కటెట్లమీద ఉంచి, జనులు చూచుచుండగా--మీరు
నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి
పశుమాంసముమీదను కటెట్లమీదను పోయుడని
చెపెప్ను 34 అదియైన తరువాత--రెండవ మారు
ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా వారు
రెండవ మారును ఆలాగు చేసిరి; మూడవ మారును
చేయుడనగా వారు మూడవ మారును చేసిరి;
అపుప్డు 35 ఆ నీళుల్ బలి పీఠముచుటుట్ను
పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును
నీళల్తో నింపెను. 36 అసత్మయ నైవేదయ్ము
అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా
దగగ్రకు వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్నచేసెను--
యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు
ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల మధయ్
నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ
సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ
కారయ్ములనిన్యు నీ సెలవుచేత
చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 37

యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము;
యెహోవావైన నీవే దేవుడవై యునాన్వనియు,
నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు
తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు
తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము.
38 అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా
యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి పశువును
కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి
కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 39

అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి--
యెహోవాయే దేవుడు, యెహోవాయే దేవుడు
అని కేకలువేసిరి. 40 అపుప్డు ఏలీయా--ఒకనినైన
తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు
పర్వకత్లను పటుట్కొనుడని వారికి
సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి.
ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని
కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 41

పిమమ్ట ఏలీయా--విసాత్ర మైన వరష్ము
వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు
పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా
42 అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని,
ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి పోయి
నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్
ఉంచుకొనెను. 43 తరువాత అతడు తన దాసుని
పిలిచి--నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు
చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి
ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు--ఇంక ఏడు మారులు
పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 44 ఏడవ మారు అతడు
చూచి--అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్

మేఘము సముదర్మునుండి పైకి
ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా--నీవు
అహాబు దగగ్రకు పోయి--నీవు వెళల్కుండ
వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును
సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని
పంపెను. 45 అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను
గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన వాన
కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్
యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 46

యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు
నడుము బిగించుకొని అహాబుకంటె ముందుగా
పరుగెతిత్కొనిపోయి యెజెర్యేలు
గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను.

ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు
ఖడగ్ముచేత పర్వకత్ల నందరిని
చంపించిన సంగతియును అహాబు

యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 2 యెజెబెలు
ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము
పంపించెను--రేపు ఈ వేళకు నేను నీ పార్ణమును
వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల
దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక.
3 కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని,
లేచి తన పార్ణము కాపాడుకొనుటకై పోయి,
యూదా సంబంధమైన బెయేరెష్బాకు చేరి,
అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో చెపిప్ 4 తాను
ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి
యొక బదరీవృకష్ముకిర్ంద కూరుచ్ండి,
మరణాపేకష్గలవాడై--యెహోవా, నా
పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను,
ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము
తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 5 అతడు
బదరీవృకష్ము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా
ఒక దేవదూత వచిచ్ అతని ముటిట్--నీవు లేచి
భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 6 అతడు
చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద
కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్ బుడిడ్యు
కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి
పరుండెను. 7 అయితే యెహోవా దూత
రెండవమారు వచిచ్ అతని ముటిట్-- నీ శకిత్కి
మించిన పర్యాణము నీకు సిదధ్మై యునన్ది,
నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపిప్నపుప్డు
8 అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు
బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్
పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని
పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 9 అచచ్ట
ఉనన్ యొక గుహలోచేరి బసచేసెను.
యెహోవావాకుక్ అతనికి పర్తయ్కష్మై--
ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని
అతని నడుగగా 10 అతడు--ఇశార్యేలు వారు నీ
నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను
పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత
హతము చేసిరి. సైనయ్ముల కధిపతియు
దేవుడునగు యెహోవా కొరకు మహా
రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే
మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ
తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను.
11 అందుకాయన--నీవు పోయి పరవ్తముమీద
యెహోవా సముఖమందు నిలిచి యుండుమని
సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున
సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి లేచెను,
యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు
బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్భినన్ములాయెను
గాని యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు
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పర్తయ్కష్ము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత
భూకంపము కలిగెను గాని ఆ భూకంపమునందు
యెహోవా పర్తయ్కష్ము కాలేదు. 12 ఆ
భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ
మెరుపునందు యెహోవా పర్తయ్కష్ము
కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి
నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను.
13 ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము
కపుప్కొని బయలుదేరి గుహవాకిట నిలిచెను.
అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి
చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి
వినబడెను. 14 అందుకతడు--ఇశార్యేలువారు నీ
నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను
పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత
హతముచేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు
దేవుడునగు యెహోవా కొరకు మహా
రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే
మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము
తీసివేయుటకై చూచు చునాన్రని చెపెప్ను. 15

అపుప్డు యెహోవా అతనికి సెలవిచిచ్న
దేమనగా--నీవు మరలి అరణయ్మారగ్మున
దమసుక్నకు పోయి దానిలో పర్వేశించి సిరియ
దేశముమీద హజాయేలునకు పటాట్భిషేకము
చేయుము; 16 ఇశార్యేలు వారిమీద
నింషీకుమారుడైన యెహూకు పటాట్భిషేకము
చేయుము; నీకు మారుగా పర్వకత్యైయుండుటకు
ఆబేలెమ్హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన
ఎలీషాకు అభిషేకము చేయుము. 17

హజాయేలుయొకక్ ఖడగ్మును
తపిప్ంచుకొనువారిని యెహూ హతముచేయును;
యెహూయొకక్ ఖడగ్మును
తపిప్ంచుకొనువారిని, ఎలీషా హతము చేయును.
18 అయినను ఇశార్యేలు వారిలో బయలునకు
మోకాళూల్నకయు, నోటితో వాని
ముదుద్పెటుట్కొనకయునుండు ఏడు వేలమంది
నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు. 19 ఏలీయా
అచచ్టనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు
కుమారుడైన ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన
ముందరనునన్ పండెర్ండు అరకల యెడల్చేత
దుకిక్ దునిన్ంచుచు పండెర్ండవ అరక తాను
తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేరబోయి తన
దుపప్టి అతనిమీద వేయగా 20 అతడు ఎడల్ను
విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్-- నేను పోయి
నా తలిదండుర్లను ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగి
వచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని
సెలవడుగగా అతడు--పోయి రముమ్, నావలన నీకు
నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 21 అందు కతడు
అతనిని విడిచి వెళిల్ కాడియెడల్ను తీసి,
వధించి వాటిమాంసమును గొరిత్నొగలచేత
వంటచేసి జనులకు వడిడ్ంచెను. వారు భోజనము
చేసిన తరువాత అతడు లేచి ఏలీయా వెంబడి
వెళిల్ అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను.

తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను
సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు
రాజులుండగా సిరియారాజైన

బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని
సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు
ముటట్డి వేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను. 2

అతడు పటట్ణమందునన్ ఇశార్యేలురాజైన
అహాబునొదద్కు దూతలను పంపి 3 --నీ వెండియు
నీ బంగారమును నావే, నీ భారయ్లలోను నీ
పిలల్లలోను సౌందరయ్ముగలవారు నావారని
బెనహ్దదు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారిచేత

వరత్మానము తెలియజేసెను. 4 అందుకు
ఇశార్యేలు రాజు--నా యేలినవాడవైన రాజా,
నీవిచిచ్న సెలవుపర్కారము నేనును నాకు కలిగిన
సమసత్మును నీ వశమున నునాన్మని
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ వారిని పంపగా 5 ఆ
దూతలు పోయి ఆ మాట తెలియజేసి తిరిగి
వచిచ్--బెనహ్దదు ఇటుల్
సెలవిచుచ్చునాన్డని తెలియజెపిప్రి--నీవు
నీ వెండిని నీ బంగారమును నీ భారయ్లను నీ
పిలల్లను నాకు అపప్గింపవలెనని నేను
నీయొదద్కు నా సేవకులను పంపియునాన్ను. 6

రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల
యిండల్ను పరిశోధించుదురు; అపుప్డు నీ కంటికి
ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు
చేతపటుట్కొని తీసికొని పోవుదురు. 7 కాగా
ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని
పిలువనంపించి-బెనహ్దదు--నీ భారయ్లను
పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని
వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని
చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయ గోరుచునన్
మోసము ఎటిట్దో అది మీరు
తెలిసికొనుడనెను. 8 --నీవతని మాట వినవదుద్,
దానికి ఒపుప్కొనవదుద్ అని ఆ పెదద్లును
జనులందరును అతనితో చెపిప్రి, 9 గనుక అతడు--
మీరు రాజైన నా యేలినవానితో
తెలియజెపప్వలసినదేమనగా-- నీవు మొదట నీ
సేవకుడనైన నాకు ఇచిచ్పంపిన ఆజఞ్ను నేను
తపప్క అనుసరింతును గాని, నీవిపుప్డు
సెలవిచిచ్న దానిని నేను చేయలేనని
బెనహ్దదు దూతలతో చెపుప్డనెను. ఆ దూతలు
పోయి బెనహ్దదునొదద్కు వచిచ్ ఆ
పర్తుయ్తత్రము తెలియజేయగా 10

బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను
పంపి--నాతోకూడ వచిచ్న వారందరును పిడికెడు
ఎతిత్కొని పోవుటకు షోమోర్నుయొకక్ ధూళి
చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ అపాయము
కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను.
11 అందుకు ఇశార్యేలురాజు--తన ఆయుధమును
నడుమున బిగించుకొనువాడు దానివిపిప్
తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని
చెపుప్డనెను. 12 బెనహ్దదును ఆ రాజులును
గుడారములయందు విందు జరిగించుకొనుచుండగా,
ఈ పర్తుయ్తత్రము వారికి వచెచ్ను గనుక
అతడు తన సేవకులను పిలిపించి యుదధ్మునకు
సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. వారు
సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా 13

పర్వకత్యైన యొకడు ఇశార్యేలు రాజైన
అహాబునొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నెను--
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--ఈ గొపప్
దండంతయు నీవు చూచితివే; నేను యెహోవానని
నీవు గర్హించునటుల్ నేడు దానిని నీచేతి
కపప్గించెదను. 14 --ఇది యెవరిచేత జరుగునని
అహాబు అడుగగా అతడు--రాజాయ్ధిపతులలో
ఉనన్ యౌవనులచేత జరుగునని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. --
యుదధ్మును ఎవరు ఆరంభము చేయవలెనని రాజు
అడుగగా అతడు--నీవే అని
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 15 వెంటనే అతడు
రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ వారి లెకక్చూడగా
వారు రెండువందల ముపప్ది ఇదద్రైరి. తరువాత
జనులను, అనగా ఇశార్యేలు వారినందరిని
లెకిక్ంపగా వారు ఏడువేల మందియైరి. 16

మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా
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బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ ముపప్ది
ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి
మతుత్లై యుండిరి. 17

రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు
ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు సంగతి
తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను.
--షోమోర్నులోనుండి కొందరు
వచిచ్యునాన్రని బంటులు తెలియజేయగా 18

అతడు--వారు సమాధానముగా వచిచ్నను
యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని సజీవులుగా
పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 19

రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును
వారితోకూడనునన్ దండువారును
పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి 20 పర్తివాడు
తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు
పారిపోయిరి. ఇశార్యేలువారు వారిని
తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు
గురర్మెకిక్ రౌతులతోగూడ తపిప్ంచుకొని
పోయెను. 21 అంతట ఇశార్యేలు రాజు
బయలుదేరి గురర్ములను రథములను ఓడించి
సిరియనులను బహుగా హతము చేసెను. 22 అపుప్డు
ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు
వచిచ్--నీవు బలము తెచుచ్కొనుము, నీవు
చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము,
ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి మరల
వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను.

23 అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో
ఈలాగు మనవి చేసిరి--వారి దేవతలు
కొండదేవతలు గనుక వారు మనకంటె బలవంతులైరి.
అయితే మనము మైదానమందు వారితో
యుదధ్ము చేసిన యెడల నిశచ్యముగా వారిని
గెలుచుదుము. 24 ఇందుకు మీరు చేయవలసిన
దేమనగా, ఆ రాజులలో ఒకొక్కని వాని వాని
ఆధిపతయ్ములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా
సేనాధిపతులను నిరణ్యించి 25 నీవు
పోగొటుట్కొనిన బలము ఎంతో అంత బలమును,
గురర్ములకు గురర్ములను రథములకు రథములను
లెకిక్ంచి పోగు చేయుము; అపుప్డు మనము
మైదానమునందు వారితో యుదధ్ము
చేసినయెడల అవశయ్ముగా మనము వారిని
గెలుచుదమని మనవి చేయగా అతడు వారు చెపిప్న
మాట విని ఆ పర్కారము చేసెను. 26 కాబటిట్
మరుసంవతస్రము బెనహ్దదు సిరియనులను
సమకూరిచ్ లెకక్చూచి బయలుదేరి పోయి
ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ము చేయుటకై
ఆఫెకునకు వచెచ్ను. 27 ఇశార్యేలు వారందరును
పోగుచేయబడి సిదధ్మై వారిని ఎదిరింప
బయలుదేరిరి. ఇశార్యేలువారు మేకపిలల్ల
మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి
గాని దేశము అరామీయులచేత కపప్బడి
యుండెను. 28 అపుప్డు దైవజనుడైన యొకడు
వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజుతో ఇటల్నెను--
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--అరామీయులు
-- యెహోవా కొండలకు దేవుడేగాని లోయలకు
దేవుడు కాడని అనుకొందురు; అయితే నేను
యెహోవానై యునాన్నని మీరు
తెలిసికొనునటుల్ ఈ గొపప్ సమూహమంతయు నీ
చేతికి అపప్గించెదను. 29 వారు
ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు
వేసికొని యుండిన తరువాత ఏడవ దినమందు
యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక
దినమందే అరామీయుల కాలబ్లము లకష్మందిని
హతము చేసిరి. 30 తకిక్నవారు ఆపెకు

పటట్ణములోకి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక
పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువది యేడు
వేలమందిమీద పడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ
పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో
చొచచ్గా 31 అతని సేవకులు--ఇశార్యేలువారి
రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి గనుక నీకు
అనుకూలమైనయెడల మేము నడుముకు గోనెలు
కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని
ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ
పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా
రాజు అందుకు సమమ్తించెను. 32 కావున వారు
తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద
తార్ళుల్ వేసికొని ఇశార్యేలు
రాజునొదద్కు వచిచ్--నీ దాసుడైన
బెనహ్దదు--దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని
మనవి చేయుటకై మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా
అతడు -- బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను
సజీవుడై యునాన్డా అని యడిగెను. 33

అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని
మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో అది నిశచ్యముగా
గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్--బెనహ్దదు నీకు
సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు -- మీరు వెళిల్
అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు
తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని
ఎకిక్ంచుకొనెను. 34 అంతట బెనహ్దదు -- తమ
తండిర్ చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన
పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను;
మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను
కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు
తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని
అతనితో చెపప్గా అహాబు -- ఈ పర్కారముగా
నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని
చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి అతని పోనిచెచ్ను.

35 అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు
యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో -- ననున్
కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు
ఒపప్కపోయినపుప్డు 36 అతడు--నీవు యెహోవా
ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్
విడిచిపోగానే సింహము నినున్ చంపునని
అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే
సింహమొకటి అతనికి ఎదురై అతని చంపెను. 37

తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినపుప్డు
అతడు -- ననున్ కొటుట్మనగా అతడు అతని
కొటిట్ గాయపరచెను. 38 అపుప్డు ఆ పర్వకత్
పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని
మారువేషము వేసికొని, మారగ్మందు
రాజుయొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 39

రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు
మనవి చేసికొనెను -- నీ దాసుడనైన నేను
యుదధ్ములోకి పోయి యుండగా ఒకడు ఇటు
తిరిగి--ఒక మనుషుయ్ని నాయొదద్కు
తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని
కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు
తపిప్ంచుకొని పోయినయెడల వాని
పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును;
లేదా నీవు రెండు మణుగుల వెండిని
ఇయయ్వలెననెను. 40 అయితే నీ దాసుడనైన
నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు
కనబడక పోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలురాజు --
నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు
చెపిప్నటుట్గానే నీకు జరుగును అని అతనికి
సెలవియయ్గా 41 అతడు తవ్రపడి తన
కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు
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పర్వకత్లలో ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 42

అపుప్డు అతడు--యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా--నేను శపించిన
మనుషుయ్ని నీవు నీ చేతిలోనుండి
తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని
పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, వాని
జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని
రాజుతో అనగా 43 ఇశార్యేలురాజు మూతి
ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో
షోమోర్నులోని తన నగరుకు వచెచ్ను.

ఈ సంగతులైన తరువాత
యెజెర్యేలులో షోమోర్నురాజైన
అహాబు నగరును ఆనుకొని

యెజెర్యేలువాడైన నాబోతుకు ఒక
దార్కష్తోట కలిగియుండగా 2 అహాబు
నాబోతును పిలిపించి -- నీ దార్కష్తోట నా
నగరును ఆనుకొని యునన్ది గనుక అది నాకు
కూరతోటకిముమ్ దానికి పర్తిగా దానికంటె
మంచి దార్కష్తోట నీకిచెచ్దను, లేదా నీకు
అనుకూలమైనయెడల దానిని కర్యమునకిమమ్ని
అడిగెను. 3 అందుకు నాబోతు--నా పితరుల
సావ్సథ్య్మును నీ కిచుచ్టకు నాకు
ఎంతమాతర్మును వలల్పడదని చెపప్గా-- 4 నా
పితరుల సావ్సథ్య్మును నీ కియయ్నని
యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో
చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి
ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరుకు
పోయి మంచముమీద పరుండి యెవరితోను
మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 5

అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్--
నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై భోజనము
చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా 6 అతడు
ఆమెతో ఇటల్నెను -- నీ దార్కష్తోటను
కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు
అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక
దార్కష్తోట నీకిచెచ్దనని,
యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతుతో నేను
చెపప్గా అతడు -- నా దార్కష్తోట
నీకియయ్ననెను. 7 అందు కతని భారయ్యైన
యెజెబెలు--ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు
రాజయ్పరిపాలనము చేయుటలేదా? లేచి
భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా
ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు
దార్కష్తోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో
చెపిప్ 8 అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి
అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును
నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు
పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 9 ఆ
తాకీదులో వార్యించినదేమనగా --
ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు చాటించి
నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 10 --
నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద
సాకష్య్ము పలుకుటకు దురామ్రుగ్లైన
యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్
అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొని పోయి
రాళల్తో చావగొటుట్డి. 11 అతని పటట్ణపు
పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు
సామంతులును యెజెబెలు తమకు పంపిన తాకీదు
పర్కారముగా జరిగించిరి. 12 ఎటల్నగా వారు
ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట
నిలువబెటిట్రి. 13 అపుప్డు దురామ్రుగ్లైన
యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో
పర్వేశించి అతని యెదుట కూరుచ్ండి-నాబోతు

దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమకష్మున
నాబోతుమీద సాకష్య్ము పలుకగా వారు
పటట్ణము బయటికి అతని తీసికొని పోయి
రాళల్తో చావగొటిట్రి. 14 నాబోతు
రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు
యెజెబెలుకు వరత్మానము పంపగా 15 నాబోతు
రాతిదెబబ్ల చేత మరణమాయెనని యెజెబెలు
విని -- నాబోతు సజీవుడు కాడు, అతడు
చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి
యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు
నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని
దార్కష్తోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని
అహాబుతో చెపెప్ను. 16 నాబోతు
చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి
యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు
దార్కష్తోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను.

17 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్
తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెలవిచెచ్ను 18 --నీవు లేచి
షోమోర్నులోనునన్ ఇశార్యేలురాజైన
అహాబును ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరుము, అతడు
నాబోతుయొకక్ దార్కష్తోటలో ఉనాన్డు;
అతడు దాని సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 19 నీవు
అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము--యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా--దీని
సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును
చంపితివిగదా. యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా--ఏ సథ్లమందు కుకక్లు
నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే
కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా నాకునని అతనితో
చెపెప్ను. 20 అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి --
నా పగవాడా, నీ చేతిలో నేను చికుక్బడితినా?
అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను-- యెహోవా
దృషిట్కి కీడు చేయుటకు నినున్ నీవే
అముమ్కొని యునాన్వు గనుక నా చేతిలో నీవు
చికిక్తివి. 21 అందుకు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను-- నేను నీ మీదికి అపాయము
రపిప్ంచెదను; నీ సంతతివారిని నాశముచేతును;
అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారిలో
అహాబు పకష్మున ఎవరును లేకుండ
పురుషులనందరిని నిరూమ్లముచేతును. 22

ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు నీవు
కారకుడవై నాకు కోపము పుటిట్ంచితివి గనుక
నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము
కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన బయెషా
కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ
కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 23 మరియు
యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా
సెలవిచిచ్నదేమనగా--యెజెర్యేలు
పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును
తినివేయును. 24 పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు
సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును;
బయటిభూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు
తినివేయును. 25 తన భారయ్యైన యెజెబెలు
పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ
తనున్ తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటివాడు
ఎవవ్డును లేడు. 26 ఇశార్యేలీయుల యెదుట
నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న
అమోరీయుల ఆచారరీతిగా విగర్హములను
పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా
పర్వరిత్ంచెను. 27 అహాబు ఆ మాటలు విని తన
వసత్ర్ములను చింపుకొని గోనెపటట్
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కటుట్కొని ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద
పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 28

యెహోవావాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 29 --
అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా
పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు భయపడి అతడు
వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము
అతని కాలమునందు సంభవింపకుండ ఆపి, అతని
కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి
నేను దాని రపిప్ంచెదను.

అరామీయులును ఇశార్యేలువారును
మూడు సంవతస్రములు ఒకరితో ఒకరు
యుదధ్ము జరిగింపక మానిరి. 2 మూడవ

సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు
బయలుదేరి ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 3

ఇశార్యేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించి--
రామోతిగ్లాదు మనదని మీరెరుగుదురు; అయితే
మనము అరాము రాజు చేతిలోనుండి దాని
తీసికొనక ఊరకునాన్మని చెపిప్ 4 --
యుదధ్ముచేయుటకు నాతోకూడ నీవు
రామోతిగ్లాదుకు వచెచ్దవా అని
యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు
యెహోషాపాతు--నేను నీవాడనే; నా
గురర్ములును నీ గురర్ములే అని ఇశార్యేలు
రాజుతో చెపెప్ను. 5 పిమమ్ట
యెహోషాపాతు-- నేడు యెహోవాయొదద్
విచారణచేయుదము రండని ఇశార్యేలురాజుతో
అనగా 6 ఇశార్యేలురాజు దాదాపు
ననూన్రుమంది పర్వకత్లను పిలిపించి--
యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి
పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు--
యెహోవా దానిని రాజైన నీ చేతికి
అపప్గించును గనుక 7 పొండని వారు చెపిప్రి
గాని యెహోషాపాతు--విచారణ చేయుటకై వీరు
తపప్ యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను
ఇకక్డ లేడా అని అడిగెను. 8 అందుకు
ఇశార్యేలురాజు -- ఇమాల్ కుమారుడైన
మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; అతనిదావ్రా మనము
యెహోవాయొదద్ విచారణచేయవచుచ్ను గాని,
అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్కటింపక కీడే
పర్కటించును గనుక అతనియందు
నాకిషట్ములేదని యెహోషాపాతుతో అనగా
యెహోషాపాతు--రాజైన మీరు ఆలా
గనవదద్నెను. 9 అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన
గృహనిరావ్హకులలో ఒకని పిలిచి--ఇమాల్
కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి
రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 10

ఇశార్యేలురాజును యూదారాజగు
యెహోషాపాతును రాజవసత్ర్ములు
ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగెగ్రనునన్
విశాలసథ్లమందు గదెద్లమీద ఆసీనులై యుండి,
పర్వకత్లందరును వారి సమకష్మందు పర్కటన
చేయుచుండగా 11 కెనయనా కుమారుడైన
సిదిక్యా యినుపకొముమ్లు చేయించుకొని
వచిచ్--వీటిచేత నీవు అరామీయులను పొడిచి
నాశనము చేతువని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 12

పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన
చేయుచు--యెహోవా రామోతిగ్లాదును
రాజవైన నీ చేతికి అపప్గించును గనుక నీవు
దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని
చెపిప్రి. 13 మీకాయాను పిలువబోయిన
గృహనిరావ్హకుడు--పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో

మంచి మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి
మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 14

మీకాయా--యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో
ఆయన జీవముతోడు నేను దానినే పలుకుదుననెను.
15 అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు రాజు--
మీకాయా, నీవేమందువు? యుదధ్ము చేయుటకు
మేము రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదుమా
పోకుందుమా అని యడుగగా అతడు--యెహోవా
రాజవైన నీ చేతికి దాని నపప్గించును గనుక రాజు
పోయినయెడల జయమొందుదువని రాజుతో
అనెను. 16 అందుకు రాజు--నీచేత పర్మాణము
చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ నిజమైన
మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని
నేనెనిన్మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు
సెలవియయ్గా 17 అతడు--
ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని
గొరెర్లవలెనే కొండలమీద చెదిరి యుండుట
నేను చూచుచునాన్ను. వారికి యజమానుడు లేడు;
యుదధ్ముచేయబూనక యెవరి యింటికి వారు
సుఖముగా వెళల్వలసినదని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు అని చెపెప్ను. 18

అపుప్డు ఇశార్యేలురాజు యెహోషాపాతును
చూచి--ఇతడు ననున్ గూరిచ్ మేలుపలుకక కీడే
పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 19

మీకాయా యిటల్నెను--యెహోవా
సెలవిచిచ్నమాట ఆలకించుము; యెహోవా
సింహాసనాసీనుడై యుండగా
పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి
పారశ్వ్మునను ఎడమపారశ్వ్మునను నిలిచి
యుండుట నేను చూచితిని 20 -- అహాబు
రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ
ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతని పేర్రేపించునని
యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను
మరియొకడు ఆ విధముగాను యోచన
చెపుప్చుండిరి. 21 అంతలో ఒక ఆతమ్
యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని
నిలువబడి -- నేను అతనిని పేర్రేపించెదననగా
యెహోవా -- ఏ పర్కారము నీవతని
పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 22 అందుకతడు
-- నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట
అబదధ్మాడు ఆతమ్ను ఉంచుదునని చెపప్గా
ఆయన--నీవు అతని పేర్రేపించి జయము
నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము చేయుమని
అతనికి సెలవిచెచ్ను. 23 యెహోవా
నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల
నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను ఉంచి యునాన్డు.
24 మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన
సిదిక్యా అతని దగెగ్రకు వచిచ్--నీతో
మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్
నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్
మీకాయాను చెంపమీద కొటెట్ను. 25 అందుకు
మీకాయా--దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోకి
చొరబడు నాడు అది నీకు తెలియవచుచ్నని
అతనితో చెపెప్ను. 26 అపుప్డు
ఇశార్యేలురాజు--మీకాయాను పటుట్కొని
తీసికొని పోయి పటట్ణపు అధికారియైన
ఆమోనుకును రాజకుమారుడైన యోవాషుకును
అపప్గించి 27 --బందీగృహములో ఉంచి, మేము
కేష్మముగా తిరిగివచుచ్ పరయ్ంతము అతనిని
కఠినముగా చూచి అనన్పానములీయుడని ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. 28 అపుప్డు మీకాయా -- సకల
జనులారా, నా మాట ఆలకించుడని చెపిప్ --
రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా
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తిరిగివచిచ్న పకష్మందు యెహోవా నాచేత
పలుకలేదనెను.

29 ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు
యెహోషాపాతును రామోతిగ్లాదు మీదికి
పోవుచుండగా 30 ఇశార్యేలురాజు--నేను
మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో
పర్వేశించెదను, నీవైతే నీ వసత్ర్ములు
ధరించుకొని పర్వేశించుమని
యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము
వేసికొని యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 31

అయితే అరామురాజు తన రథములమీద
అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను
పిలిపించి-- అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను
మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో
మాతర్మే పోటాల్డుడని
ఆజఞ్ఇచిచ్యుండగా 32 రథాధిపతులు
యెహోషాపాతును చూచి--యితడే ఇశార్యేలు
రాజనుకొని అతనితో పోటాల్డుటకు అతని
మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా
33 రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు
కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట
మానివేసిరి. 34 పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి
గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు రాజుకు
కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడు--నాకు
గాయమైనది, రథము తిర్పిప్
సైనయ్ములోనుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని
పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 35 నాడు
యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును
అరామీయుల యెదుట అతని రథముమీద
నిలువబెటిట్రి; అసత్మయమందు అతడు
మరణమాయెను; తగిలిన గాయములోనుండి అతని
రకత్ము కారి రథములో మడుగు గటెట్ను. 36

సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు
తమ తమ పటట్ణములకును దేశములకును వెళిల్
పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 37 ఈ
పర్కారము రాజు మరణమై షోమోర్నుకు
కొంచుపోబడి షోమోర్నులో
పాతిపెటట్బడెను. 38 వేశయ్లు సాన్నము
చేయుచుండగా ఒకడు ఆ రథమును షోమోర్ను
కొలనులో కడిగినపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్న
మాటచొపుప్న కుకక్లు వచిచ్ అతని రకత్మును
నాకెను. 39 అహాబు చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన
దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన
పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 40 అహాబు తన పితరులతో
కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్
అతనికి మారుగా రాజాయెను.

41 ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు
ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో నాలుగవ
సంవతస్రమందు యూదాను ఏల నారంభించెను. 42

యెహోషాపాతు ఏల నారంభించినపుప్డు అతడు
ముపప్ది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేములో
ఇరువది యయిదేండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ పేరు
అజూబా, ఆమె షిలీహ్కుమారెత్యై యుండెను.
43 అతడు తన తండిర్యైన ఆసాయొకక్
మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా
దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు
వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను
తీసివేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములలో జనులు
ఇంకను బలులు అరిప్ం చుచు ధూపము వేయుచు
నుండిరి. 44 యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు
రాజుతో సంధిచేసెను. 45 యెహోషాపాతు
చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు
కనుపరచిన బలమునుగూరిచ్యు, అతడు
యుదథ్ముచేసిన విధమునుగూరిచ్యు
యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడి యునన్ది. 46 తన తండిర్యైన ఆసా
దినములలో శేషించియుండిన పురుషగాములను
అతడు దేశములోనుండి వెళల్గొటెట్ను. 47 ఆ
కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను;
పర్ధానియైన యొకడు రాజయ్పాలనము
చేయుచుండెను. 48 యెహోషాపాతు బంగారము
తెచుచ్టకై ఓఫీరుదేశమునకు పోవుటకు తరీష్షు
ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక
ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లై పోయెను. 49

అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్ -- నా సేవకులను
నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద పోనిమమ్ని
యెహోషాపాతు నడుగగా యెహోషాపాతు దానికి
ఒపప్లేదు. 50 పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన
పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన
దావీదు పురమందు తన పితరులతోకూడ
పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన
యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

51 అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్
యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో
పదునేడవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో
ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి రెండు
సంవతస్రములు ఇశార్యేలును ఏలెను. 52 అతడు
యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన
తలిదండుర్ లిదద్రి పర్వరత్నను,
ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన
నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము పర్వరత్నను
అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 53 అతడు
బయలు దేవతను పూజించుచు, దానికి నమసాక్రము
చేయుచు, తన తండిర్ చేసిన కిర్యలనిన్టి
చొపుప్న జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను.
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అహాబు మరణమైన తరువాత
మోయాబీయులు ఇశార్యేలువారిమీద
తిరుగబడిరి. 2 అహజాయ్

షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది
కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై -- మీరు
ఎకోర్ను దేవతయగు బయలెజ్బూబునొదద్కు
పోయి -- ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను
సవ్సథ్పడుదునో లేదో విచారించుడని దూతలను
పంపగా 3 యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన
ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను -- నీవు లేచి
షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను
ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము--
ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు
లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన
బయలెజ్బూబునొదద్ మీరు
విచారించబోవుచునాన్రా? 4 కాగా యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా -- నీవెకిక్న
మంచముమీదనుండి దిగి రాకుండ నీవు
నిశచ్యముగా మరణమవుదువు అని ఏలీయా
వారితో చెపిప్ వెళిల్పోయెను. 5 తరువాత ఆ
దూతలు రాజునొదద్కు వచిచ్రి--మీరెందుకు
తిరిగి వచిచ్తిరని అతడు వారి నడుగగా 6 వారు--
ఒక మనుషుయ్డు మాకు ఎదురుపడి--మిముమ్ను
పంపిన రాజునొదద్కు తిరిగిపోయి అతనికి ఈ
సంగతి తెలియజేయుడి -- యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా -- ఇశార్యేలులో
దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని ఎకోర్ను
దేవతయగు బయలెజ్బూబునొదద్
విచారణచేయుటకు నీవు దూతలను పంపు
చునాన్వే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగి
రాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని
అతడు పలికెనని వారు చెపప్గా 7 -- మిముమ్ను
ఎదురొక్నవచిచ్ యీ మాట చెపిప్నవాడు
ఏలాటివాడని రాజు అడిగెను. 8 అందుకు వారు--
అతడు కంబళి ధరించుకొని నడుముకు తోలుదటిట్
కటుట్కొనినవాడని
పర్తుయ్తత్రమియయ్గా--ఆ మనుషుయ్డు
తిషీబ్యుడైన ఏలీయా అని అతడు చెపెప్ను. 9

వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన
యొకనిని వాని యేబదిమందితోకూడ ఏలీయా
యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్ని
యుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని సమీపమునకు
పోయి--దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు
ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 10 అందుకు ఏలీయా--
నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి
దిగివచిచ్ నినున్ నీ యేబదిమందిని దహించుగాక
అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో
చెపప్గా, అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగి వానిని
వాని యేబదిమందిని దహించెను. 11 మరల రాజు
ఏబదిమందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని
యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్ --
దైవజనుడా,తవ్రగా దిగి రమమ్ని రాజు
ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 12 అందుకు ఏలీయా--

నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి
దిగివచిచ్ నినున్ నీ యేబదిమందిని
దహించునుగాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి
దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని
దహించెను. 13 ఇంకను రాజు ఏబది మందికి
అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో కూడ
పంపగా ఏబదిమందిమీద అధిపతియైన ఆ
మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట
మోకాళూల్ని-- దైవజనుడా, దయచేసి నా
పార్ణమును నీదాసులైన యీ యేబదిమంది
పార్ణములను నీ దృషిట్కి పిర్యమైనవిగా
ఉండనిముమ్. 14 చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి
అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచదశాధిపతులను ఇదద్రిని
వానివాని యేబదిమందితోకూడ దహించెను;
అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి
పిర్యమైనదిగా ఉండనిమమ్ని మనవి చేయగా
15 యెహోవా దూత -- వానికి భయపడక
వానితోకూడ దిగిపొమమ్ని ఏలీయాకు
సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ
రాజునొదద్కు వచెచ్ను. 16 అతడు వచిచ్
రాజును చూచి--విచారణచేయుటకు
ఇశార్యేలువారిమధయ్ దేవుడనన్వాడు
లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు
బయలెజ్బూబునొదద్ విచారణచేయుటకై
దూతలను పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి
దిగి రాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు
అని చెపెప్ను. 17 ఏలీయాదావ్రా యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాటపర్కారము అతడు
చనిపోయెను. అతనికి కుమారుడు లేనందున
యూదారాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన
యెహోరాము ఏలుబడిలో రెండవ సంవతస్రమందు
యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 18

అహజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్
ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల
గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

యెహోవా -- సుడిగాలిచేత ఏలీయాను
ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు
కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి

గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా 2 ఏలీయా--
యెహోవా ననున్ బేతేలుకు పొమమ్ని
సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు దయచేసి
యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా--
యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, నేను
నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును
బేతేలుకు పర్యాణము చేసిరి. 3 బేతేలులో
ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు
వచిచ్-- నేడు యెహోవా నీయొదద్నుండి నీ
గురువును పరమునకు తీసికొని పోవునని
నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా అతడు--
నేనెరుగుదును,మీరు ఊరకుండుడనెను. 4 పిమమ్ట
ఏలీయా-- ఎలీషా, యెహోవా ననున్
యెరికోకుపొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు
గనుక నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో
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అనగా అతడు యెహోవా జీవముతోడు నీ
జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువననెను గనుక
వారిదద్రు యెరికోకు పర్యాణము చేసిరి. 5

యెరికోలో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు
ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ -- నేడు యెహోవా
నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొని
పోవునని నీ వెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా
అతడు--నేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను. 6

అంతట ఏలీయా--యెహోవా ననున్ యొరాద్నుకు
పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు
దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా
అతడు -- యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు,
నేను నినున్ విడువనని చెపెప్ను గనుక
వారిదద్రును పర్యాణమై సాగి వెళిల్రి. 7

పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఏబదిమంది దూరమున
నిలిచి చూచుచుండగా వారిదద్రు యొరాద్ను
నదిదగెగ్ర నిలిచిరి. 8 అంతట ఏలీయా తన
దుపప్టి తీసికొని మడత పెటిట్ నీటిమీద
కొటట్గా అది ఇవతలకును అవతలకును
విడిపోయెను గనుక వారిదద్రు పొడినేలమీద
దాటిపోయిరి. 9 వారు దాటిపోయిన తరువాత
ఏలీయా ఎలీషాను చూచి -- నేను నీయొదద్నుండి
తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి
చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెపప్గా
ఎలీషా--నీకు కలిగిన ఆతమ్లో రెండంతలుగా
నామీదికి వచుచ్నటుల్ దయచేయుమనెను. 10

అందుకతడు -- నీవు అడిగినది కషట్తరముగా
నునన్ది; అయితే నీయొదద్నుండి
తీయబడినపుప్డు నేను నీకు కనబడినయెడల ఆ
పర్కారము నీకు లభించును, కనబడనియెడల అది
కాకపోవునని చెపెప్ను. 11 వారు ఇంక వెళుల్చు
మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్
గురర్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను;
అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు
ఆరోహణమాయెను 12 ఎలీషా అది చూచి--నా
తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును
రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో
ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు
ఎలీషా తన వసత్ర్మును పటుట్కొని రెండు
తునకలుగా చేసెను. 13 మరియు ఏలీయా దుపప్టి
కిర్ంద పడగా అతడు దాని తీసికొని యొరాద్ను
ఒడుడ్కు వచిచ్ నిలిచి 14 ఒంటిమీదినుండి
కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని
నీటిమీద కొటిట్--ఏలీయాయొకక్ దేవా,
నీవెకక్డ ఉనాన్వనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో
నీటిని కొటట్గా అది ఇటు అటు
విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్కు
నడిచిపోయెను. 15 యెరికో దగెగ్రనుండి
కనిపెటుట్చుండిన పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని
చూచి--ఏలీయామీద నునన్ ఆతమ్ ఎలీషామీదికి
వచిచ్యునన్దని చెపుప్కొని, అతనిని
ఎదురొక్నబోయి అతనికి సాషాట్ంగ
నమసాక్రము చేసి 16 అతనితో ఇటల్నిరి--
ఇదిగో నీ దాసులమైన మా యొదద్ ఏబదిమంది
బలముగలవారునాన్రు; మా మీద దయయుంచి నీ
గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిముమ్;
యెహోవా ఆతమ్ అతనిని ఎతిత్ యొక
పరవ్తముమీదనైనను లోయయందైనను వేసి
యుండునేమో అని మనవి చేయగా అతడు--ఎవరిని
పంపవదద్నెను. 17 అతడు ఒపప్వలసినంత
బలవంతము చేసి వారతని బతిమాలగా అతడు
పంపుడని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు ఏబదిమందిని
పంపిరి. వీరు వెళిల్ మూడు దినములు అతని

వెదకినను అతడు వారికి కనబడకపోయెను. 18 వారు
యెరికో పటట్ణమందు ఆగియునన్
ఎలీషాయొదద్కు తిరిగి రాగా అతడు--
వెళల్వదద్ని నేను మీతో చెపప్లేదా అని
వారితో అనెను.

19 అంతట ఆ పటట్ణపువారు -- ఈ
పటట్ణమునన్ చోటు రమయ్మైనదని మా
యేలినవాడవైన నీకు కనబడుచునన్ది గాని
నీళుల్ మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు
నిసాస్రమై యునన్దని ఎలీషాతో అనగా 20

అతడు--కొర్తత్ పాతర్లో ఉపుప్వేసి
నాయొదద్కు తీసికొని రండని వారితో
చెపెప్ను. వారు దాని తీసికొని రాగా 21 అతడు
ఆ నీటి ఊటయొదద్కు పోయి అందులో
ఉపుప్వేసి,-- యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--
ఈ నీటిని నేను బాగు చేసి యునాన్ను గనుక ఇక
దీనివలన మరణము కలుగక పోవును. భూమియు
నిసాస్రముగా ఉండదు అనెను. 22 కాబటిట్
నేటివరకు ఎలీషా చెపిప్న మాటచొపుప్న ఆ
నీరు మంచిదై యునన్ది.

23 అకక్డనుండి అతడు బేతేలుకు పర్యాణమై
తోర్వను పోవుచుండగా బాలురు
పటట్ణములోనుండి వచిచ్--బోడివాడా
ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా వెళిల్పొమమ్ని
అతని అపహాసయ్ము చేయగా 24 అతడు వెనుకకు
తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్
వారిని శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు
ఎలుగుబంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో
నలువది యిదద్రు బాలురను చీలిచ్వేసెను. 25

అతడు అచచ్టనుండి పోయి కరెమ్లు
పరవ్తమునకు వచిచ్ అచచ్టనుండి పోయి
షోమోర్నునకు తిరిగి వచెచ్ను.

అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము
యూదా రాజైన యెహోషాపాతు
ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు

షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారికి రాజై
పనెన్ండు సంవతస్రములు ఏలెను. 2 ఇతడు తన
తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన
తండిర్ నిలిపిన బయలుదేవతా సత్ంభమును
తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి
చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 3

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు
నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము చేసిన
పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను.

4 మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన
మందలుగలవాడై లకష్ గొరెర్పిలల్లను
బొచుచ్గల లకష్ గొరెర్పొటేట్ళల్ను
ఇశార్యేలురాజునకు పనున్గా
ఇచుచ్చుండువాడు. 5 అయితే అహాబు మరణమైన
తరువాత మోయాబురాజు ఇశార్యేలురాజుమీద
తిరుగుబాటు చేయగా 6 యెహోరాము
షోమోర్నులోనుండి బయలుదేరి
ఇశార్యేలువారినందరిని సమకూరెచ్ను. 7

యూదారాజైన యెహోషా పాతుకు వరత్మానము
పంపి--మోయాబురాజు నామీద తిరుగుబాటు
చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ
మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా అని
యడుగగా అతడు--నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా
జనులు నీ జనులే, నా గురర్ములు నీ గురర్ములే;
నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 8 -- మనము ఏ
మారగ్మున పోవుదమని యెహోషాపాతు అడుగగా
అతడు -- ఎదోము అరణయ్మారగ్మున
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పోవుదుమని చెపెప్ను. 9 ఇశార్యేలురాజును
యూదారాజును ఎదోమురాజును బయలుదేరి యేడు
దినములు చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో
కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్
లేకపోయెను. 10 ఇశార్యేలురాజు--కటకటా
ముగుగ్రు రాజులమైన మనలను
మోయాబీయులచేతికి అపప్గింపవలెనని
యెహోవా మనలను పిలిచెననగా 11

యెహోషాపాతు అతని దావ్రా మనము
యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు
యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట
లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలురాజు
సేవకులలో ఒకడు -- ఏలీయాకు ఉపచారము షాపాతు
కుమారుడైన ఎలీషా యొకడే ఇకక్డ ఉనాన్డని
చెపప్గా 12 యహోషాపాతు-- యెహోవా ఆజఞ్
యితని దావ్రా మనకు దొరుకుననెను.
ఇశార్యేలురాజును యెహోషాపాతును
ఎదోమురాజును అతనియొదద్కుపోగా 13 ఎలీషా
ఇశార్యేలురాజును చూచి -- నాతో నీకు
నిమితత్మేమి? నీ తలిదండుర్లుంచుకొనిన
పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను. --
ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి
అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా
ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలురాజు
అతనితో అనినపుప్డు 14 ఎలీషా ఇటల్నెను--
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని
నేను నిలుచుచునాన్ను; ఆయన జీవముతోడు
యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము
చేయనియెడల నినున్ చూచుటకైనను
లకష్య్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 15

నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకని
తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కు డొకడు వచిచ్
వాయించుచుండగా యెహోవా బలము అతనిమీదికి
వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటనచేసెను.
16 -- యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా-- ఈ
లోయలో చాలా గోతులను తర్వివ్ంచుడి; 17

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గాలియే గాని
వరష్మే గాని రాకపోయినను, మీరును మీ
మందలును మీ పశువులును తార్గుటకు ఈ లోయ
నీళల్తో నిండును. 18 ఇది యెహోవా దృషిట్కి
అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి
అపప్గించును. 19 మీరు పార్కారములుగల పర్తి
పటట్ణమును రమయ్మైన పర్తి పటట్ణమును
కొలల్బెటిట్, మంచి చెటల్నెలల్ నరికి,
నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, సమసత్మైన
మంచి భూములను రాళల్తో నెరిపివేయుదురు. 20

ఉదయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమందు
నీళుల్ ఎదోము మారగ్మున రాగా దేశము
నీళల్తో నిండెను. 21 తమతో యుదధ్ము
చేయుటకు రాజులు వచిచ్యునాన్రని
మోయాబీయులు విని, అలుప్లనేమి ఘనులనేమి
ఆయుధములు ధరించుకొనగల వారినందరిని
సమకూరుచ్కొని దేశపు సరిహదుద్నందు నిలిచిరి.
22 ఉదయమందు వీరు లేచినపుప్డు సూరుయ్డు
నీళల్మీద పర్కాశింపగా, అవతలి నీళుల్
మోయాబీయులకు రకత్మువలె కనబడెను 23 గనుక
వారు--అది రకత్ము సుమా; రాజులు ఒకరినొకరు
హతముచేసికొని నిజముగా హతులైరి;
మోయాబీయులారా, దోపుడుసొముమ్
పటుట్కొందము రండని చెపుప్కొనిరి. 24 వారు
ఇశార్యేలువారి దండుదగెగ్రకు రాగా
ఇశార్యేలీయులు లేచి వారిని హతము
చేయుచుండిరి గనుక మోయాబీయులు

వారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి;
ఇశార్యేలీయులు వారి దేశములో చొరబడి
మోయాబీయులను హతముచేసిరి. 25 మరియు వారు
పటట్ణములను పడగొటిట్, సమసత్మైన మంచి
భూభాగములమీదను తలయొక రాయి వేసి నింపి,
నీళల్బావులనిన్టిని పూడిచ్, మంచి
చెటల్నిన్టిని నరికివేసిరి. కీరహ్రెశెతు
పటట్ణమును మాతర్ము వారు విడిచిపెటిట్రి
గనుక దాని పార్కారము నిలిచి యుండెను గాని
వడిసెలలు విసరువారు దాని చుటుట్కొని
రాళుల్ విసరుచు వచిచ్రి. 26 మోయాబురాజు
యుదధ్ము బహు కఠినముగా జరుగుట చూచి
కతిత్దూయు ఏడునూరల్మందిని ఏరప్రచుకొని,
ఎదోమురాజునొదద్కు తీసికొని పోవుటకు
యతిన్ంచెను గాని అది వారివలన కాకపోయెను.
27 అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన
జేయ్షఠ్కుమారుని తీసికొని, పటట్ణపు
పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ం పగా
ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా
వచెచ్ను గనుక వారు అతని విడిచి తమ దేశమునకు
మరలిపోయిరి.

అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని
భారయ్--నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి
చనిపోయెను; అతడు యెహోవాయందు

భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు
తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా
యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై
వారిని పటుట్కొని పోవుటకు వచిచ్
యునాన్డని ఎలీషాకు మొరర్పెటట్గా 2

ఎలీషా--నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో
ఏమి యునన్దో అది నాకు తెలియ
జెపుప్మనెను. అందుకామె--నీ దాసురాలనైన నా
యింటిలో నూనెకుండ యొకటి యునన్ది; అది
తపప్ మరేమియు లేదనెను. 3 అతడు--నీవు
బయటికి పోయి, నీ యిరుగు పొరుగు
వారందరియొదద్ దొరుకగలిగిన వటిట్
పాతర్లనిన్టిని ఎరవు పుచుచ్కొనుము; 4

అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ
కుమారులును లోపల నుండి తలుపుమూసి, ఆ
పాతర్లనిన్టిలో (నూనె) పోసి, నిండినవి
యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో
సెలవియయ్గా 5 ఆమె అతని యొదద్నుండి
పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి
తలుపుమూసి, కుమారులు తెచిచ్న పాతర్లలో
(నూనె) పోసెను. 6 పాతర్లనిన్యు నిండిన
తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన
కుమారునితో చెపప్గా వాడు--మరేమియు లేవని
చెపెప్ను. అంతలొనూనె నిలిచిపోయెను. 7

ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్
సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు--నీవు పోయి ఆ
నూనెను అమిమ్నీ అపుప్ తీరిచ్
మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును
బర్దుకుడని ఆమెతో చెపెప్ను.

8 తరువాత ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము
పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన యొక
సీత్ర్ -- భోజనమునకు రమమ్ని అతని
బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున
వచిచ్నపుప్డెలల్ ఆమె యింట భోజనము
చేయుచు వచెచ్ను. 9 కాగా ఆమె తన
పెనిమిటిని చూచి--మనయొదద్కు వచుచ్చు
పోవుచునన్వాడు భకిత్గల దైవజనుడని
నేనెరుగుదును. 10 కావున మనము అతనికి గోడమీద
ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతనికొరకు
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మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము;
అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్
అందులో బసచేయవచుచ్నని చెపెప్ను. 11 ఆ
తరువాత అతడు అకక్డికి ఒకానొక దినమున వచిచ్
ఆ గదిలో చొచిచ్ అకక్డ పరుండెను. 12

పిమమ్ట అతడు తన దాసుడైన గేహజీని పిలిచి--
ఈ షూనేమీయురాలిని పిలువుమనగా వాడు ఆమెను
పిలిచెను. ఆమె వచిచ్ అతనిముందర
నిలువబడినపుప్డు 13 అతడు--నీవు ఇంత
శర్దాధ్భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివే నీకు
నేనేమి చేయవలెను? రాజుతోనైనను
సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను
మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా అని అడుగుమని
గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము
ఆమెతో అనెను. అందుకామె--నేను నా
సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 14 ఎలీషా--
ఆమె నేనేమి చేయకోరుచునన్దని వాని నడుగగా
గేహజీ--ఆమెకు కుమారుడు లేడు; మరియు ఆమె
పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెపెప్ను. 15

అందుకతడు--ఆమెను పిలువుమనగా వాడు ఆమెను
పిలిచెను. 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. 17 పిమమ్ట ఆ సీత్ర్
గరభ్వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో
చెపిప్న కాలమున కుమారుని కనెను. 18 ఆ బిడడ్
యెదిగిన తరువాత ఒకనాడు కోత
కోయువారియొదద్నునన్ తన తండిర్
దగెగ్రకుపోయి అకక్డ ఉండగా వాడు--నా
తలపోయెనే నా తలపోయెనే, అని తన
తండిర్తో చెపెప్ను. 19 అతడు వానిని
ఎతుత్కొని తలిల్యొదద్కు తీసికొని
పొమమ్ని పనివారిలో ఒకనికి చెపప్గా 20 వాడు
ఆ బాలుని ఎతిత్కొని వాని తలిల్యొదద్కు
తీసికొనిపోయెను. పిలల్వాడు మధాయ్హన్
పరయ్ంతము తలిల్ తొడమీద పండుకొని యుండి
చనిపోయెను. 21 అపుప్డు ఆమె పిలల్వానిని
దైవజనుని మంచముమీద పెటిట్ తలుపువేసి
బయటికి వచిచ్ 22 -- ఒక పనివానిని ఒక గాడిదెను
నాయొదద్కు పంపుము;నేను
దైవజనునియొదద్కు పోయి వచెచ్దనని తన
పెనిమిటితో ఆమె యనగా 23 అతడు--నేడు
అమావాసయ్ కాదే; విశార్ంతి దినము కాదే;
అతనియొదద్కు ఎందుకు పోవుదువని యడుగగా
ఆమె--నేను పోవుట మంచిదని చెపిప్ 24

గాడిదెకు గంత కటిట్ంచి తాను ఎకిక్ తన
పనివానితో--శీఘర్ముగా తోలుము, నేను నీకు
సెలవిచిచ్తేనే గాని నిమమ్ళముగా
తోలవదద్నెను. 25 ఈ పర్కారము ఆమె పోయి
కరెమ్లు పరవ్తమందునన్ ఆ
దైవజనునియొదద్కు వచెచ్ను. దైవజనుడు
దూరమునుండి ఆమెను చూచి--అదిగో ఆ
షూనేమీయురాలు; 26 నీవు ఆమెను ఎదు
రొక్నుటకై పరుగున పోయి--నీవును నీ
పెనిమిటియు నీ బిడడ్యు సుఖముగా ఉనాన్రా
అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్
పంపెను. అందుకామె -- సుఖముగా ఉనాన్మని
చెపెప్ను. 27 పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్
దైవజనునియొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్
పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు
దగెగ్రకు రాగా దైవజనుడు--ఆమె బహు

వాయ్కులముగా ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి
నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి
పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 28 అపుప్డు
ఆమె--కుమారుడు కావలెనని నేను నా
యేలినవాడవైన నినున్ అడిగితినా? ననున్
భర్మపెటట్వదద్ని నేను చెపప్లేదా? అని
అతనితో మనవి చేయగా 29 అతడు--నీ నడుము
బిగించుకొని నా దండమును చేత పటుట్కొని
పొముమ్; ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడినయెడల
వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు
నమసక్రించినయెడల వారికి పర్తి
మరాయ్దచేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా
దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెటుట్మని
గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 30 తలిల్ ఆ
మాట విని--యెహోవా జీవముతోడు నీ
జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా
అతడు లేచి ఆమెతో కూడ పోయెను. 31 గేహజీ
వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని
ముఖముమీద పెటెట్ను గాని యే శబద్మును
రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్
కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను ఎదురొక్నవచిచ్
-- బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 32 ఎలీషా
ఆ యింట జొచిచ్, బాలుడు మరణమై యుండి తన
మంచముమీద పెటట్బడి యుండుట చూచి 33

తానే లోపలికిపోయి తామిదద్రే
లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు
పార్రథ్నచేసి 34 మంచముమీద ఎకిక్
బిడడ్మీద తనున్ చాచుకొని తన నోరు వాని
నోటిమీదను తన కండుల్ వాని కండల్మీదను తన
చేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడడ్మీద
పొడుగుగా పండుకొనగా ఆ బిడడ్ ఒంటికి వెటట్
పుటెట్ను. 35 తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి
యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల మంచముమీద
ఎకిక్ వాని మీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడడ్
యేడు మారులు తుమిమ్ కండుల్ తెరచెను. 36

అపుప్డతడు గేహజీని పిలిచి--ఆ
షూనేమీయురాలిని పిలుచుకొని రమమ్నగా వాడు
ఆమెను పిలిచెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా
అతడు--నీ కుమారుని ఎతిత్కొనుమని ఆమెతో
చెపెప్ను. 37 అంతట ఆమె లోపలికివచిచ్ అతని
కాళల్మీద సాషాట్ంగపడి లేచి తన కుమారుని
ఎతిత్కొనిపోయెను.

38 ఇదియైన తరువాత ఎలీషా గిలాగ్లుకు తిరిగి
రాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగి యుండెను.
పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని సమకష్మునందు
కూరుచ్ండి యుండగా అతడు తన పనివాని పిలిచి--
పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల
శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను.
39 అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలములోకి
పోయి వెరిర్ దార్కష్చెటుట్ను చూచి, దాని
గుణమెరుగక దాని తీగెలు తెంపి ఒడినిండ
కోసికొని వచిచ్, వాటిని తరిగి కూరకుండలో
వేసెను. 40 తినుటకు వారు వడిడ్ంపగా
పర్వకత్ల శిషుయ్లు రుచి చూచి --దైవజనుడా,
కుండలో విషమునన్దని కేకలువేసి దాని తినక
మానిరి. 41 అతడు -- పిండి కొంత తెమమ్నెను.
వారు తేగా--కుండలో దాని వేసి, జనులు భోజనము
చేయుటకు వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను.
వడిడ్ంపగా కుండలో మరి ఏ జబుబ్
కనిపింపకపోయెను.

42 మరియు ఒకడు బయలాష్లిషానుండి మొదటి
పంట బాపతు యవల పిండితో చేయబడిన యిరువది
రొటెట్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొని వచిచ్
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దైవజనుడైన అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు
జనులు భోజనము చేయుటకు దాని
వడిడ్ంచుమనెను. 43 అయితే అతని పనివాడు--
నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని
చెపప్గా అతడు-- వారు తినగా మిగులునని
యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు
భోజనము చేయునటుల్ వడిడ్ంచుమని మరల
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 44 పనివాడు వారికి వడిడ్ంపగా
యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ అది వారు తినిన
తరువాత మిగిలిపోయెను.

అరామురాజు సైనాయ్ధిపతియైన
నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత
యెహోవా అరాముదేశమునకు జయము

కలుగజేసి యుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని
దృషిట్కి ఘనుడై దయ పొందినవాడాయెను.
అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని
అతడు కుషఠ్రోగి. 2 అరామీయులు గుంపు
గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశార్యేలు
దేశముమీదికి పోయియుండిరి. వారచచ్టనుండి
యొక చినన్దాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను
భారయ్కు పరిచారము చేయుచుండెను. 3 అది--
షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్దగెగ్ర నా
యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో
కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన
కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన
యజమానురాలితో అనెను. 4 నయమాను
రాజునొదద్కు పోయి ఇశార్యేలు దేశపు
చినన్ది చెపిప్న మాటలను అతనికి
తెలియజేయగా 5 అరామురాజు -- నేను
ఇశార్యేలురాజుకు దూతచేత పతిర్క
పంపించెదనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక అతడు
ఇరువది మణుగుల వెండియు లకష్ యిరువది వేల
రూపాయిల బంగారును పది దుసుత్ల బటట్లను
తీసికొని పోయి ఇశార్యేలురాజుకు పతిర్కను
అపప్గించెను. 6 ఆ పతిర్కలో ఉనన్ సంగతి
యేదనగా--నా సేవకుడైన నయమానుకు కలిగిన
కుషఠ్రోగమును నీవు బాగుచేయవలెనని యీ
పతిర్కను అతనిచేత నీకు పంపించి యునాన్ను. 7

ఇశార్యేలురాజు ఈ పతిర్కను చదివి
వసత్ర్ములు చింపుకొని-- చంపుటకును
బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన
కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు
పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు
ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు
ఆలోచించుడనెను. 8 ఇశార్యేలురాజు తన
వసత్ర్ములు చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన
ఎలీషాకు వినబడినపుప్డు అతడు--నీ వసత్ర్ములు
నీ వెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశార్యేలులో
పర్వకత్యొకడునాన్డని అతనికి
తెలియబడునటుల్ అతని నాయొదద్కు
రానిముమ్ అని రాజుకు వరత్మానము చేసెను. 9

నయమాను గురర్ములతోను రథముతోను వచిచ్
ఎలీషా యింటి దావ్రము ముందర నిలిచియుండగా
10 ఎలీషా -- నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు
మారులు సాన్నము చేయుము, నీ ఒళుల్ మరల
బాగై నీవు శుదుధ్డవగుదువని అతనితో
చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 11 అందుకు
నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగి పోయి
యిటల్నెను-- అతడు నాయొదద్కు వచిచ్
నిలిచి, తన దేవుడైన యెహోవా
నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్
సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును
మానుప్నని నేననుకొంటిని. 12 దమసుక్నదులైన

అబానాయును ఫరప్రును ఇశార్యేలు
దేశములోని నదులనిన్టికంటె శేర్షఠ్మైనవి
కావా? వాటిలో సాన్నము చేసి శుదిధ్
నొందలేనా అని అనుకొని రౌదుర్డై తిరిగి
వెళిల్పోయెను. 13 అయితే అతని దాసులలో
ఒకడు వచిచ్-- నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన
నొక గొపప్కారయ్ము చేయుమని
నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే
సాన్నము చేసి శుదుధ్డవు కమమ్ను మాట
దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 14

అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్
యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు మునుగగా అతని
దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు
శుదుధ్డాయెను. 15 అపుప్డతడు తన
పరివారముతోకూడ దైవజనునిదగెగ్రకు
తిరిగివచిచ్ అతని ముందర నిలిచి --
చితత్గించుము; ఇశార్యేలులో నునన్ దేవుడు
తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక దేవుడు
లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ
దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము
తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 16 ఎలీషా
-- యెహోవా సనిన్ధిని నేను నిలుచుచునాన్ను,
ఆయన జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని
చెపెప్ను. నయమాను అతని ఎంతో బతిమాలినను
అతడు ఒపప్క పోయెను. 17 అపుప్డు--
యెహోవాకు తపప్ దహనబలినైనను మరి యే
బలినైనను ఇతరమైన దేవతలకు నేనికను
అరిప్ంపను; రెండు కంచరగాడిదెలు మోయుపాటి
మనున్ నీ దాసుడనైన నాకు ఇపిప్ంచకూడదా? 18

నా యజమానుడు మొర్కుక్టకు రిమోమ్ను
గుడిలో చొచిచ్ నా చేతిమీద ఆనుకొనునపుప్డు,
నేను రిమోమ్ను గుడిలో నమసాక్రము చేసిన
పకష్మున, రిమోమ్ను గుడిలో నేను
నమసాక్రము చేసిన సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా
నీ దాసుడనైన ననున్ కష్మించునుగాకని 19

నయమాను చెపప్గా ఎలీషా-- నెమమ్దిగలిగి
పొమమ్ని అతనికి సెలవిచెచ్ను. అతడు
ఎలీషాయొదద్నుండి వెళిల్ కొంత దూరము
సాగిపోయెను.

20 అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు
గేహజీ-- అరామీయుడైన యీ నయమాను తీసికొని
వచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా
యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని,
యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొని
పోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను
తీసికొందుననుకొని 21 నయమానును
కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన
వెనుకనుండి పరుగున వచుచ్చునన్వాని చూచి తన
రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని --
కేష్మమా అని అడిగెను. అతడు -- కేష్మమే అని
చెపిప్ 22 --నా యజమానుడు నాచేత
వరత్మానము పంపి-- పర్వకత్ల శిషుయ్లలో
ఇదద్రు యౌవనులు ఎఫార్యిము
మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే
వచిచ్రి గనుక నీవు వారికొరకు రెండు మణుగుల
వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును
దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 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 మోసికొని పోయిరి. 24
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మెటుట్దగెగ్రకు వారు రాగానే
వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని
యింటిలో దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు
వెళిల్పోయిరి. 25 అతడు లోపలికి పోయి తన
యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వాని చూచి--
గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని
అడిగినందుకు వాడు--నీ దాసుడనైన నేను
ఎచచ్టికిని పోలేదనెను. 26 అంతట ఎలీషా వాని
చూచి--ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్
ఎదురొక్నుటకు తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు
నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును
వసత్ర్ములను ఒలీవచెటల్ తోటలను
దార్కష్తోటలను గొరెర్లను ఎడల్ను
దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది
సమయమా? 27 కాబటిట్ నయమానుకు కలిగిన
కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము
అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె
తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుట నుండి
బయటికి వెళెల్ను.

అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లు
ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్-- ఇదిగో
నీయొదద్ మాకునన్ సథ్లము ఇరుకుగా

నునన్ది; 2 నీ సెలవైతే మేము యొరాద్ను
నదికి పోయి తలయొక మార్ను అచచ్టనుండి
తెచుచ్కొని మరియొకచోట నివాసము
కటుట్కొందుమని మనవి చేయగా అతడు--
వెళుల్డని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 3

ఒకడు--దయచేసి నీ దాసులమైన మాతోకూడ నీవు
రావలెనని కోరగా అతడు నేను వచెచ్దనని
చెపిప్ 4 వారితోకూడ పోయెను; వారు
యొరాద్నుకు వచిచ్ మార్నులు నరుకుచుండిరి.
5 ఒకడు దూలము నరుకుచునన్పుప్డు గొడడ్లి
ఊడి నీటిలో పడి పోగా వాడు--అయోయ్ నా
యేలినవాడా, అది యెరవు తెచిచ్నదని
మొరర్పెటెట్ను గనుక 6 ఆ దైవజనుడు--
అదెకక్డ పడెనని అడిగెను; వాడు అతనికి ఆ
సథ్లమును చూపింపగా అతడు కొమమ్యొకటి
నరికి నీళల్లో వేయగా గొడడ్లి తేలెను. 7

అతడు దాని పటుట్కొనుమని వానితో చెపప్గా
వాడు తన చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొనెను.

8 సిరియారాజు ఇశార్యేలుతో
యుదధ్ముచేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో
ఆలోచనచేసి--ఫలానిసథ్లమందు మన దండు పేట
ఉంచుదమని చెపెప్ను. 9 అయితే ఆ దైవజనుడు
ఇశార్యేలురాజుకు వరత్మానము పంపిఫలాని
సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి
సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని
తెలియజేసెను గనుక 10 ఇశార్యేలురాజు
దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రికచేసిన
సథ్లమునకు పంపి సంగతి తెలిసికొని తనవారిని
రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటి మాటికి
జరుగుచు వచిచ్నందున 11 అరామురాజు
కలోల్లపడి తన సేవకులను పిలిచి--మనలో
ఇశార్యేలు రాజు పకష్ము వహించిన
వారెవరైనది మాకు తెలియజెపప్ రాదా అని
వారి నడుగగా 12 అతని సేవకులలో ఒకడు--రాజవైన
నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలురాజు పకష్మున
ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్
పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు
అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలురాజుకు
తెలియజేయుననెను. 13 అందుకు రాజు -- మేము
మనుషుయ్లను పంపి అతని తెపిప్ంచునటుల్
నీవు వెళిల్ అతడుండు చోటు చూచి రముమ్ అని

సెలవియయ్గా అతడు దోతానులో ఉనాన్డని
వరత్మానము వచెచ్ను. 14 కాబటిట్ రాజు
అచచ్టికి గురర్ములను రథములను
గొపప్సైనయ్మును పంపెను. వారు రాతిర్వేళ
వచిచ్ నలుదిశలను పటట్ణమును చుటుట్కొనగా
15 దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి
బయటికి వచిచ్నపుప్డు గురర్ములును రథములును
గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొని
యుండుట కనబడెను. అంతట అతని పనివాడు --
అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి
చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా 16 అతడు --
భయపడవదుద్, మన పకష్మున నునన్వారు
వారికంటె అధికులై యునాన్రని చెపిప్ 17 --
యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని
కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్నచేయగా
యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను
గనుక వాడు ఎలీషాచుటుట్ను పరవ్తము అగిన్
గురర్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట
చూచెను. 18 ఆ దండువారు అతని
సమీపించినపుప్డు ఎలీషా--ఈ జనులను
అంధతవ్ముతో మొతుత్మని యెహోవాను
వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషాచేసిన
పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో
మొతెత్ను. 19 అపుప్డు ఎలీషా--ఇది
మారగ్ముకాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా
వెంట వచిచ్నయెడల మీరు
వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొని
పోదునని వారితో చెపిప్ షోమోర్ను
పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను. 20 వారు
షోమోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు అతడు--
యెహోవా, వీరు చూచునటుల్ వీరి కండల్ను
తెరువుమని పార్రథ్నచేయగా యెహోవా వారి
కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వారు తాము
షోమోర్ను మధయ్ ఉనాన్మని తెలిసికొనిరి.
21 అంతట ఇశార్యేలురాజు వారిని పారజూచి--
నాయనా వీరిని కొటుట్దునా, కొటుట్దునా?
అని ఎలీషాను అడుగగా 22 అతడు--నీవు వీరిని
కొటట్వదుద్; నీ కతిత్చేతను నీ వింటిచేతను
నీవు చెరపటిట్న వారినైనను కొటుట్దువా?
వారికి భోజనము పెటిట్ంచి వారు తిని తార్గిన
తరువాత వారు తమ యజమానుని యొదద్కు
వెళుల్దురని చెపెప్ను. 23 అతడు వారి కొరకు
విసాత్రమైన భోజన పదారథ్ములను
సిదధ్పరచగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్కొని
రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానుని యొదద్కు
పోయిరి. అపప్టినుండి సిరియనుల దండువారు
ఇశార్యేలు దేశములోనికి వచుచ్ట
మానిపోయెను.

24 అటుతరువాత సిరియా రాజైన బెనహ్దదు
తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని వచిచ్
షోమోర్నునకు ముటట్డి వేసెను. 25 అపుప్డు
షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగి
యుండగా గాడిదయొకక్ తల ఎనుబది
రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు
రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు అంత
కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి. 26 అంతట
ఇశార్యేలురాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద
సంచారముచేయగా ఒక సీత్ర్ రాజును చూచి--
రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని
కేకలు వేయుట విని 27 యెహోవా నీకు
సహాయము చేయనిది నేనెకక్డ నుండి నీకు
సహాయము చేయుదును? కళల్ములోనుండియైనను
దార్కష్గానుగలోనుండియైనను దేనినైనను
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ఇచిచ్ సహాయముచేయ వలల్పడదని చెపిప్ 28

నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అదిఈ
సీత్ర్ ననున్ చూచినేటి ఆహారమునకు నీ
బిడడ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడడ్ను
భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 29 మేము
నా బిడడ్ను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే
మరునాటియందు నేను దాని చూచి--నేటి
ఆహారమునకు నీ బిడడ్ను ఇమమ్ని అడిగితిని
గాని అది తన బిడడ్ను దాచిపెటెట్నని
చెపెప్ను. 30 రాజు ఆ సీత్ర్ మాటలు విని తన
వసత్ర్ములను చింపుకొని యింక
పార్కారముమీద నడిచి పోవుచుండగా జనులు
అతనిని తేరి చూచినపుప్డు లోపల అతని ఒంటి
మీద గోనెపటట్ కనబడెను. 31 తరువాత రాజు--
షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ
దినమున అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు
నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను.
32 అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా
పెదద్లును అతనితోకూడ కూరుచ్ండి
యునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంప
బడినవాడు ఎలీషాదగగ్రకు రాకమునుపే అతడు ఆ
పెదద్ లను చూచి--ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా
తలను కొటిట్ వేయుటకు ఒకని పంపియునాన్డని
మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్ యుండి, ఆ
దూత రాగా వాడు లోపలికి రాకుండ తలుపుతో
వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసి వేయుడి;
వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు వానివెనుక
వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 33 ఆ
దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజుఈ
కీడు యెహోవా వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు
యెహోవాకొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను.

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. 2 అందుకు ఎవరిచేతిమీద రాజు
ఆనుకొని యుండెనో ఆ యధిపతి--యెహోవా
ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా
అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు--
నీవు కనున్లార దాని చూచెదవు గాని దాని
తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను.

3 అపుప్డు పటట్ణపు గుమమ్మునొదద్
నలుగురు కుషఠ్రోగులుండగా వారు ఒకరినొకరు
చూచి--మనము చచిచ్పోవువరకు ఇచచ్ట ఎందుకు
కూరుచ్ండవలెను? 4 పటట్ణములోకి
పోవుదమనుకొంటిమా పటట్ణమందు
కాష్మమునన్ందున అచచ్ట చచిచ్పోదుము;
ఇచచ్ట ఊరక కూరుచ్నన్ను ఇచచ్టను
చచిచ్పోదుము; పదండి, అరామీయుల దండు
పేటలోకి, పోవుదము రండి, వారు మనలను
బర్దుకనిచిచ్న బర్దుకుదుము, మనలను చంపిన
చతుత్ము అని చెపుప్కొని 5 సందెచీకటియందు
అరామీయుల దండు పేటలోకి పోవలెనని లేచి,
అరామీయుల దండు వెలుపలి భాగమునొదద్కు
రాగా అచచ్ట ఎవరును కనబడక పోయిరి. 6

యెహోవా రథముల ధవ్నియు గురర్ముల
ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు
అరామీయుల దండుకు వినబడునటుల్ చేయగా
వారు--మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలురాజు
హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల
రాజులకును బతెత్మిచిచ్ యునాన్డని
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లేచి తమ గుడారములలోనైనను
గురర్ములలోనైనను గాడిదెలలోనైనను
దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు
తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట
చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది
ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయి యుండిరి.
8 కాబటిట్ ఆ కుషఠ్రోగులు దండుపేట వెలుపటి
భాగమునొదద్కు వచిచ్యొక గుడారము జొచిచ్
భోజనపానములు చేసి, అచచ్టనుండి వెండి
బంగారములను బటట్లను ఎతిత్కొని పోయి
దాచిపెటిట్, తిరిగి వచిచ్ మరియొక గుడారము
జొచిచ్ అచచ్టనుండి సొముమ్ ఎతిత్కొని
పోయి దాచిపెటిట్రి. 9 వారు --మనము
చేయునది మంచి పనికాదు, నేటిదినము
శుభవరత్మానముగల దినము, మనము ఊరకొననేల?
తెలల్వారు పరయ్ంతము మనము ఇచచ్ట నుండిన
పకష్మున ఏదైన నొక అపాయము మనకు
సంభవించును గనుక మనము వెళిల్ రాజు
ఇంటివారితో సంగతి తెలియజెపుప్దము రండని
ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొని 10 వచిచ్
పటట్ణపు దావ్రపాలకుని పిలిచి--మేము
అరామీయుల దండుపేటకు పోతివిు. అచచ్ట ఏ
మనిషియు కనబడలేదు, మనిషి చపుప్డైనను లేదు.
కటట్బడిన గురర్ములును కటట్బడిన గాడిదలును
ఉనన్వి గాని గుడారములదగెగ్ర ఎవరును లేరని
వానితో అనగా 11 వాడు దావ్రపాలకులను
పిలిచెను. వారు లోపలనునన్ రాజు ఇంటివారితో
ఆ సమాచారము తెలియజెపప్గా 12 రాజు
రాతిర్యందు లేచి తన సేవకులను పిలిచి--
అరామీయులు మనకు చేసినదానిని నేను మీకు
చూపింతును; మనము ఆకలితోనునన్ సంగతి వారికి
తెలిసియునన్ది గనుక--వారు
పటట్ణములోనుండి బయటకు వచిచ్నయెడల
మనము వారిని సజీవులనుగా పటుట్కొని
పటట్ణమందు పర్వేశింపగలమని యోచనచేసి,
పేట విడిచి పొలములోకి పోయి
పొంచియునాన్రని వారితో అనెను. 13 అపుప్డు
అతని సేవకులలో ఒకడు ఈలాగు మనవిచేసెను --
ఇంతకుముందు ఇశార్యేలువారలలో బహుమంది
మనుషుయ్లు లయమై పోయిరి గదా? ఇక
అయిదుగురు లయమై పోవుట అబుబ్రమా? నీకు
అనుకూలమైన యెడల పటట్ణమందు
మిగిలియునన్ రౌతులలొ అయిదుగురిని
తీసికొని పోనిముమ్; మనము వారిని పంపి
చూచెదమని చెపెప్ను. 14 వారు జోడు రథములను
వాటి గురర్ములను తీసికొనగా--అరామీయుల
సైనయ్ము వెనుక పోయి చూచిరండని రాజు
వారికి సెలవిచిచ్ పంపెను. 15 కాబటిట్ వారు
వారివెనుక యొరాద్ను నదివరకు పోయి,
అరామీయులు తొందరగా పోవుచు, పోయినంత
లెకక్ పారవేసిన వసత్ర్ములను సామానులను
చూచి, ఆ దూతలు తిరిగివచిచ్ రాజుతో సంగతి
తెలియజెపప్గా 16 జనులు బయలుదేరి
అరామీయుల దండు పేటను దోచుకొనిరి.
కాబటిట్ యెహోవా మాట చొపుప్న రూపాయి
ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు
మానికల యవలును అమమ్బడెను. 17 ఎవని
చేతిమీద రాజు ఆనుకొని యుండెనో ఆ యధిపతి
ఆ దావ్రమున నిలువబడుటకు నిరణ్యింపబడగా,
రాజు దైవజనునియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఆ
దైవజనుడు అతనితో చెపిప్న పర్కారము
దావ్రమందు జనుల తొర్కుక్డుచేత అతడు
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మరణమాయెను. 18 మరియు--రూపాయి ఒకటింటికి
రెండు మానికల యవలును, రూపాయి ఒకటింటికి ఒక
మానిక సనన్నిపిండియు, రేపు ఈ వేళపుప్డు
షోమోర్నులో అమమ్బడునని దైవజనుడు
రాజుతో చెపిప్న మాట నెరవేరెను. 19 ఆ
యధిపతి--యెహోవా ఆకాశమందు కిటికీలు
తెరచినను అది జరుగునా అని ఆ దైవజనునితో
చెపప్గా అతడు -- నీవు కనున్లార చూచెదవు గాని
దాని తినకపోదువని ఆ యధిపతితో చెపెప్ను.
20 జనులు దావ్రమందు అతని తొర్కక్గా అతడు
మరణమాయెను గనుక ఆ మాట పర్కారము అతనికి
సంభవించెను.

ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన
బిడడ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి --
యెహోవా కాష్మకాలము రపిప్ంప

బోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో
కాష్మము కలుగునని చెపిప్--నీవు లేచి, నీవును
నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో
అచచ్టికి పోవుడనగా 2 ఆ సీత్ర్ లేచి
దైవజనుని మాటచొపుప్న చేసి, తన
యింటివారిని తోడుకొని ఫిలిషీత్యుల
దేశమునకు పోయి యేడు సంవతస్రములు అకక్డ
వాసముచేసెను. 3 అయితే ఆ యేడు
సంవతస్రములు గతించిన తరువాత ఆ సీత్ర్
ఫిలిషీత్ యుల దేశములోనుండి వచిచ్ తన
యింటిని గూరిచ్యు భూమిని గూరిచ్యు మనవి
చేయుటకై రాజునొదద్కు పోయెను. 4 రాజు
దైవజనుని పనివాడగు గేహజీతో మాటలాడి--
ఎలీషా చేసిన గొపప్ కారయ్ములనిన్టిని నాకు
తెలియజెపుప్మని ఆజఞ్నిచిచ్ యుండెను. 5

అతడు ఒక మృతునికి పార్ణము తిరిగి రపిప్ంచిన
సంగతి వాడు రాజుకు తెలియజెపుప్చుండగా,
ఎలీషా బర్దికించిన బిడడ్ తలిల్ తన యింటిని
గూరిచ్యు భూమిని గూరిచ్యు రాజుతో మనవి
చేయ వచెచ్ను. అంతట గేహజీ--నా
యేలినవాడవైన రాజా ఆ సీత్ర్ యిదే; మరియు
ఎలీషా తిరిగి బర్దికించిన దీనిబిడడ్ వీడే అని
చెపప్గా 6 రాజు ఆ సీత్ర్ని అడిగినపుప్డు
ఆమె అతనితో సంగతి తెలియజెపెప్ను.
కాబటిట్ రాజు ఆమెపకష్ముగా ఒక అధిపతిని
నియమించి, ఆమె సొతుత్ యావతుత్ను ఆమె
దేశము విడిచినపప్టినుండి నేటివరకు భూమి
ఫలించిన పంట యావతుత్ను ఆమెకు మరల
ఇమమ్ని సెలవిచెచ్ను.

7 పిమమ్ట ఎలీషా దమసుక్కు వచెచ్ను. ఆ
కాలమున అరామురాజైన బెనహ్దదు రోగియై
యుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి
వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 8 హజాయేలును
పిలిచి--నీవు ఒక కానుకను చేత పటుట్కొని
దైవజనుడైన అతనిని ఎదురొక్న బోయి--ఈ
రోగముపోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని
అతనిదావ్రా యెహోవాయొదద్ విచారణ
చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 9 కాబటిట్
హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి
వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల మోతంత
కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్న బోయి
అతని ముందర నిలిచి--నీ కుమారుడును
అరామురాజునైన బెనహ్దదు--నాకు కలిగిన
రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని
నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 10

అపుప్డు ఎలీషా--నీవు అతని యొదద్కు పోయి--
నిశచ్యముగా నీవు మరణమగుదువని యెహోవా
నాకు తెలిపియునాన్డు గనుక నీవు

బర్దుకజాలవని నేను చెపిప్నటుల్ అతనితో
చెపుప్మని చెపిప్ 11 హజాయేలు ముఖము
చినన్బోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి
చూచుచు కనీన్ళుల్ రాలెచ్ను. 12 హజాయేలు --
నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్
రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా ఎలీషా యీలాగు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను--ఇశార్యేలువారి
గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు;
వారి యౌవనసుథ్లను కతిత్చేత
హతముచేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి
కొటిట్ చంపుదువు; వారి గరిభ్ణుల కడుపులను
చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు
కీడును నేనెరిగియుండుటచేత కనీన్ళుల్
రాలుచ్చునాన్ను. 13 అందుకు హజాయేలు--
కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత
కారయ్ము చేయుటకు ఎంతటివాడను అని
అతనితో అనగా, ఎలీషా--నీవు అరాముమీద
రాజవగుదువని యెహోవా నాకు బయలుపరచి
యునాన్డనెను. 14 అతడు ఎలీషాను విడిచి
వెళిల్ తన యజమానుని యొదద్కు రాగా అతడు--
ఎలీషా నీతో చెపిప్నదేమని అడుగగా అతడు --
నిజముగా నీవు బాగుపడుదువని అతడు
చెపెప్ననెను. 15 అయితే మరునాడు హజాయేలు
ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు
ముఖముమీద పరపగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు
హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజాయెను.

16 అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలువారికి
రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో అయిదవ
సంవతస్రమందు యెహోషాపాతు యూదారాజై
యుండగా యూదా రాజైన యెహోషాపాతు
కుమారుడైన యెహోరాము ఏలనారంభించెను. 17

అతడు ఏల నారంభించినపుప్డు ముపప్ది
రెండేండల్వాడై యుండి యెరూషలేమందు
ఎనిమిది సంవ తస్రములు ఏలెను. 18 ఇతడు అహాబు
కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొని యుండెను
గనుక అహాబు కుటుంబికులవలెనే ఇతడును
ఇశార్యేలురాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్
పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి
చెడుతనము జరిగించెను. 19 అయినను యెహోవా
సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీనకును అతని
కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్
యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత యూదాను
నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను.
20 ఇతని దినములలో ఎదోమీయులు యూదారాజుకు
ఇక లోబడుట మాని అతనిమీద తిరుగుబాటు చేసి,
తమమీద నొకని రాజుగా నియమించుకొనినందున
21 యెహోరాము తన రథములనిన్టిని తీసికొని
పోయి జాయీరు అను సథ్లమునకు వచిచ్
రాతిర్వేళ లేచి తన చుటుట్నునన్
ఎదోమీయులను రథములమీది అధిపతులను హతము
చేయగా జనులు తమ తమ గుడారములకు
పారిపోయిరి. 22 అయితే నేటివరకును
ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి యూదా వారికి
లోబడకయే యునాన్రు. మరియు ఆ సమయమందు
లిబాన్ పటట్ణమును తిరుగబడెను. 23

యెహోరాము చేసిన యితర కారయ్ములను
గూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని
నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 24 యెహోరాము తన పితరులతో కూడ
నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో దావీదు
పురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని
కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా
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రాజాయెను. 25 అహాబు కుమారుడును
ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో
పనెన్ండవ సంవతస్రమందు యూదా రాజైన
యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ యేల
నారంభించెను. 26 అహజాయ్
యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది
రెండేండల్వాడైయుండి యెరూషలేములో ఒక
సంవతస్రము ఏలెను. అతని తలిల్పేరు
అతలాయ్; ఈమె ఇశార్యేలు రాజైన ఒమీ
కుమారెత్. 27 అతడు అహాబు కుటుంబికుల
పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే
యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను;
అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు. 28 అతడు
అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ
రామోతిగ్లాదునందు అరామురాజైన
హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా
అరామీయులు యెహోరామును గాయపరచిరి. 29

రాజైన యెహోరాము అరామురాజైన
హజాయేలుతో రామాలో యుదధ్ము
చేసినపుప్డు అరామీయులవలన తాను పొందిన
గాయములను బాగుచేసికొనుటకై యెజెర్యేలు
ఊరికి తిరిగి రాగా యూదారాజైన యెహోరాము
కుమారుడైన అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన
యెహోరాము రోగి యాయెనని తెలిసికొని
అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలు ఊరికి
వచెచ్ను.

అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల
శిషుయ్లలో ఒకని పిలువనంపించి
అతనితో ఇటల్నెను -- నీవు నడుము

బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేత
పటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 2

అచచ్ట పర్వేశించినపుప్డు నింషీకి పుటిట్న
యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ
యెకక్డనునాన్డని తెలిసికొని అతని
దరిశ్ంచి, అతని సహోదరుల మధయ్నుండి అతని
చాటుగా రపిప్ంచి, లోపలి గదిలోకి అతని
పిలుచుకొని పోయి 3 తైలపుగినెన్ తీసికొని
అతని తలమీద తైలము పోసి--నేను నినున్
ఇశార్యేలుమీద పటాట్భిషికుత్నిగా
చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని
అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక తలుపుతీసి
పారిపొముమ్. 4 యౌవనుడైన ఆ పర్వకత్
పోవలెనని బయలుదేరి రామోతిగ్లాదునకు
వచుచ్నపప్టికి సైనాయ్ధిపతులు కూరుచ్ని
యుండిరి. 5 అపుప్డతడు--అధిపతీ, నీకొక
సమాచారము తెచిచ్తినని చెపప్గా యెహూ--
యిందరిలో అది ఎవరినిగూరిచ్నదని అడుగగా
అతడు-- అధిపతీ నినున్గూరిచ్నదే యనెను;
అందుకు యెహూ లేచి యింటిలో పర్వేశించెను.
6 అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము
పోసి అతనితో ఇటల్నెను--యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా--యెహోవా జనులైన
ఇశార్యేలువారిమీద నేను నినున్
పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 7

కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము
చేసిన దానినిబటిట్యు, యెహోవా
సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు,
యెజెబెలుకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ
యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని
హతముచేయుము. 8 అహాబు సంతతివారందరును
నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి
అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ
అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 9 నెబాతు

కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా
కుమారుడైన బయెషా కుటుంబికులను నేను
అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను
అపప్గించుదును. 10 యెజెబెలు పాతి
పెటట్బడక యెజెర్యేలు భూభాగమందు
కుకక్లచేత తినివేయబడును. ఆ యౌవనుడు ఈ
మాటలు చెపిప్ తలుపుతీసి పారిపోయెను. 11

యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని
సేవకులయొదద్కు రాగా ఒకడు--ఏమి
సంభవించినది? ఆ వెరిర్వాడు నీయొదద్కు
వచిచ్న హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడు--వాడు
పిచిచ్ మాటలు పలుకువాడని
మీరెరిగెయునాన్రనెను. 12 కాబటిట్ వారు --
అదంతయు వటిట్ది; జరిగినదానిని మాకు
తెలియజెపుప్మనగా అతడిటల్నెను-- నేను
నినున్ ఇశార్యేలుమీద పటాట్భిషికుత్నిగా
చేయు చునాన్నని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డని అతడు నాతో చెపెప్ను.
13 అంతట వారు అతివేగిరముగా తమ తమ
వసత్ర్ములను పటుట్కొని మెటల్మీద అతని
కిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి -- యెహూ రాజై
యునాన్డని చాటించిరి. 14 ఈ పర్కారము
నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన
యెహూ యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను.
అపుప్డు యెహోరామును
ఇశార్యేలువారందరును అరామురాజైన
హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు
దగెగ్ర కావలి యుండిరి. 15 అయితే
యెహోరాము అరామురాజైన హజాయేలుతో
యుదధ్ము చేయుచుండగా అరామీయులవలన తాను
పొందిన గాయములను బాగుచేసికొనుటకై
యెజెర్యేలు ఊరికి తిరిగి వచిచ్యుండెను.
అంతట యెహూ--నీకనుకూలమైతే ఈ సంగతి
తెలియబడకుండునటుల్ ఈ పటట్ణములోనుండి
యెవనినైనను యెజెర్యేలు ఊరికి
తపిప్ంచుకొని పోనియయ్కుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్
16 రథముయెకిక్, యెజెర్యేలు ఊరిలో
యెహో రాము మంచము పటిట్యుండగా
అచచ్టికి పోయెను మరియు యూదారాజైన
అహజాయ్ యెహోరామును దరిశ్ంచుటకై
అచచ్టికి వచిచ్ యుండెను. 17 యెజెర్యేలు
గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచి యుండి,
యెహూతో కలిసి వచుచ్చునన్ సైనయ్మును
చూచి--సైనయ్మొకటి నాకు కనబడుచునన్దని
తెలియజెపప్గా యెహోరాము ఒక రౌతును
పిలిచి -- వారిని ఎదురొక్నబోయి -- అంతయు
కేష్మమా అని అడుగుమని చెపిప్ పంపుమని
వానితో సెలవిచెచ్ను. 18 కాబటిట్ యొకడు
గురర్మెకిక్పోయి అతనిని ఎదురొక్ని --
కేష్మమా అని అడుగుమని రాజు ననున్
పంపెననగా యెహూ--కేష్మముతో నీకేమి పని?
నీవు నా వెనుకకు తిరిగిరమమ్ని వానితో
చెపప్గా ఆ కావలివాడు--పంపబడినవాడు వారిని
కలిసికొనెను గాని తిరిగి రాక నిలిచెనని
సమాచారము తెలిపెను. 19 రాజు రెండవ రౌతును
పంపగా వాడు వారియొదద్కు వచిచ్-- కేష్మమా
అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ --
కేష్మముతో నీకేమిపని? నా వెనుకకు తిరిగి
రమమ్ని వానితో చెపెప్ను. 20 అపుప్డు
కావలివాడు -- వీడును వారిని కలిసికొని తిరిగి
రాక నిలిచెను మరియు అతడు వెరిర్తోలడము
తోలుచునాన్డు గనుక తోలడము చూడగా
నింషీకుమారుడైన యెహూ తోలడమువలెనే
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యునన్దనెను. 21 -- రథము సిదధ్ముచేయుమని
యెహోరాము సెల వియయ్గా వారు అతని రథము
సిదధ్ముచేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన
యెహోరామును యూదారాజైన అహజాయ్యును
తమ తమ రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి
యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు
అతనిని ఎదురొక్నిరి. 22 అంతట
యెహోరాముయెహూను చూచి--యెహూ
కేష్మమా? అని అడుగగా యెహూ -- నీ
తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును
చిలల్ంగి తనములును ఇంత యపరిమితమై
యుండగా కేష్మమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 23

యెహోరాము రథము తిర్పిప్--అహజాయ్,
దోర్హము జరుగుచునన్దని అహజాయ్తో
చెపిప్ పారిపోయెను. 24 అపుప్డు యెహూ తన
బలముకొలది విలుల్ ఎకుక్పెటిట్
యెహోరామును భుజములమధయ్ కొటట్గా
బాణము అతని గుండెగుండ దూసిపోయెను గనుక
అతడు తన రథమునందే యొరిగెను. 25 కాగా
యెహూ తన అధిపతియైన బిదక్రును పిలిచి
యిటల్నెను--అతని ఎతిత్
యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు
పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని
తండిర్యైన అహాబును విడిచి గురర్ములెకిక్
వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ
శికష్మోపిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము.
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 మాట
చొపుప్న అతని ఎతిత్ యీ భూభాగమందు
పడవేయుము. 27 యూదారాజైన అహజాయ్
జరిగిన దాని చూచి వనములోని నగరి మారగ్ముగా
పారిపోయెను; అయినను యెహూ అతని తరిమి,
రథమునందు అతని హతముచేయుడని ఆజఞ్
ఇచెచ్ను గనుక వారు ఇబెల్యాము
దగెగ్రనునన్ గూరుకు పోవు మారగ్మందు అతని
కొటట్గా అతడు మెగిదోద్కు పారిపోయి
అచచ్ట మరణమాయెను. 28 అపుప్డు అతని
సేవకులు అతనిని రథముమీద వేసి యెరూషలేముకు
తీసికొని పోయి దావీదు పురమందు అతని పితరుల
సమాధిలో అతని పాతిపెటిట్రి.

29 అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన
యెహోరాము ఏలుబడిలో పదకొండవ
సంవతస్రమందు యూదాను ఏల నారంభించెను.

30 యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న
సంగతి యెజె బెలుకు వినబడెను గనుక ఆమె తన
ముఖమునకు రంగు పూసికొని శిరోభూషణములు
ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్
చూచుచుండగా 31 యెహూ గుమమ్ముదావ్రా
పర్వేశించెను. ఆమె అతని చూచి--నీ యజమానుని
చంపినవాడా, జిమీర్ వంటివాడా, నీవు
సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 32

అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి--నా
పకష్మందునన్ వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు
ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి.
33 ఈమెను కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు
చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి
పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత
గోడమీదను గురర్ములమీదను చిందెను. మరియు
గురర్ములచేత అతడు దాని తొర్కిక్ంచెను. 34

అతడు లోపల పర్వేశించి బోజనముచేసిన
తరువాత -- ఆ శాపగర్సుత్రాలు రాజకుమారెత్
గనుక మీరు వెళిల్ దాని కనుగొని
పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 35 వారు
దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని
కపాలమును పాదములును అరచేతులును తపప్ మరి
ఏమియు కనబడలేదు. 36 వారు తిరిగి వచిచ్
అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా
అతడిటల్నెను--ఇది యెజెబెలని యెవరును
గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు
భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు మాంసమును
తినును. 37 యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము
యెజెర్యేలు భూభాగ మందునన్ పెంటవలె
నుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు
ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న
మాటచొపుప్న యిది జరిగెను.

షోమోర్నులో అహాబుకు
డెబబ్దిమంది కుమారులుండిరి. యెహూ
వెంటనే తాకీదులు వార్యించి

షోమోర్నులోనుండు యెజెర్యేలు
అధిపతులకును పెదద్లకును అహాబు పిలల్లను
పెంచినవారికిని పంపి ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా--
మీ యజమానుని కుమారులు మీయొదద్నునాన్రు;
2 మరియు మీకు రథములును గురర్ములును
పార్కారముగల పటట్ణమును ఆయుధ
సామగిర్యును కలవు గదా? 3 కాబటిట్ యీ
తాకీదు మీకు ముటిట్నవెంటనే మీ యజమానుని
కుమారులలో ఉతత్ముడును తగినవాడునైన
యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద
అతనిని ఆసీనునిగా చేసి, మీ యజమానుని
కుటుంబికుల పకష్మున యుదధ్మాడుడి. 4 వారు
ఇది విని బహు భయ పడి -- ఇదద్రు రాజులు
అతనిముందర నిలువజాలక పోయిరే, మనమెటుల్
నిలువగలమని అనుకొని 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. 6 అపుప్ డతడు
రెండవ తాకీదు వార్యించి -- మీరు నా
పకష్ముననుండి నా మాట వినుటకు
ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల
తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు
యెజెర్యేలుకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును
వారిని పెంచిన పటట్ణపు పెదద్ల యొదద్
ఉండిరి. 7 కావున ఆ తాకీదు తమకు
ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది
రాజకుమారులను పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను
గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్
అతనియొదద్కు పంపిరి. 8 దూత అతనియొదద్కు
వచిచ్ -- రాజకుమారుల తలలు వచిచ్నవని
చెపప్గా అతడు--ఉదయము పరయ్ంతము
దావ్రము బయటి సథ్లమందు వాటిని రెండు
కుపప్లుగా వేయించుడనెను. 9

ఉదయమైనపుప్డు అతడు బయటికి వచిచ్ నిలిచి,
జనులందరిని చూచి--మీరు నిరోద్షులు, నేను నా
యజమానునిమీద కుటర్చేసి అతని చంపితిని;
అయితే వీరందరిని ఎవరు చంపిరి? 10 అహాబు
కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న
మాటలలో ఒకటియు నెరవేరక పోదు; తన
సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న
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మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని చెపెప్ను. 11

ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు
కుటుంబికులందరిని, అతని సంబంధులగు
గొపప్వారినందరిని అతని బంధువుల నందరిని,
అతడు నియమించిన యాజకులను హతముచేసెను;
అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 12

అపుప్డతడు లేచి పర్యాణమై షోమోర్ను
పటట్ణమునకు పోయెను. మారగ్మందు అతడు
గొరెర్వెండుర్కలు కతిత్రించు ఇంటికి వచిచ్
13 యూదారాజైన అహజాయ్ సహోదరులను
ఎదురొక్ని--మీరు ఎవరని వారి నడుగగా వారు --
మేము అహజాయ్ సహోదరులము; రాజకుమారులను
రాణికుమారులను దరిశ్ంచుటకు
వెళుల్చునాన్మని చెపిప్రి. 14 వారిని
సజీవులగా పటుట్కొనుడని అతడు చెపప్గా వారు
వారిని సజీవులగా పటుట్కొని యొకనినైన
విడువక గొరెర్ వెండుర్కలు కతిత్రించు ఇంటి
గోతిదగెగ్ర నలువది ఇదద్రిని చంపిరి.

15 అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత
తనున్ ఎదు రొక్న వచిచ్న రేకాబు కుమారుడైన
యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని
కుశలపర్శన్లడిగి -- నీయెడల నాకునన్టుట్గా
నాయెడల నీకునన్దా అని అతని నడుగగా
యెహోనాదాబు--ఉనన్దనెను. -- ఆలాగైతే నా
చేతిలో చెయియ్ వేయుమని చెపప్గా అతడు
ఇతని చేతిలో చెయియ్వేసెను. గనుక యెహూ
తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని 16

యెహోవానుగూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని
చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా యెహూ
రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 17

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్ షోమోర్ నులో
అహాబుకు శేషించియునన్ వారినందరిని చంపి,
ఏలీయాకు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట
నెరవేరిచ్, అహాబును నిరూమ్లము చేయు
పరయ్ంతము హతముచేయుట మానకుండెను. 18

తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్
వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను--అహాబు
బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను.
యెహూ అను నేను అధికముగా
పూజచేయబోవుచునాన్ను, 19 కావున ఒకడైనను
తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని
భకుత్లనందరిని వాని యాజకులనందరిని
నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలుకు
గొపప్ బలి అరిప్ంప బోవుచునాన్ను గనుక
రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని
చెపెప్ను. అయితే బయలుకు మొర్కుక్వారిని
నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము
కపటోపాయము చేసెను. 20 మరియు యెహూ --
బయలుకు పండుగ నియమింపబడినదని చాటించుడని
ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారాలాగు చాటించిరి. 21

యెహూ ఇశార్యేలు దేశమంతటిలోకి
వరత్మానము పంపించగా బయలుకు
మొర్కుక్వారందరును వచిచ్రి, రానివాడు
ఒకడును లేడు; వారు వచిచ్ బయలు గుడిలో
పర్వేశింపగా ఎచచ్టను చోటులేకుండ బయలు
గుడి ఈ తటుట్నుండి ఆ తటుట్వరకు
నిండిపోయెను. 22 అపుప్డతడు వసత్ర్శాలమీద
ఉనన్ అధికారిని పిలిచి -- బయలుకు
మొర్కుక్వారికందరికి వసత్ర్ములు బయటికి
తెపిప్ంచుమని చెపప్గా వాడు తెపిప్ంచెను.
23 యెహూయును రేకాబు కుమారుడైన
యెహోనాదాబును బయలు గుడిలో పర్వేశింపగా
యెహూ--యెహోవా భకుత్లలో ఒకనినైనను

ఇచచ్ట మీ యొదద్నుండనియయ్క బయలుకు
మొర్కుక్వారుమాతర్మే యుండునటుల్
జాగర్తత్చేయుడని బయలుకు
మొర్కుక్వారితో ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 24 బలులను
దహనబలులను అరిప్ంచుటకై వారు లోపల
పర్వేశింపగా యెహూ యెనుబదిమందిని బయట
కావలి యుంచి -- నేను మీ వశము చేసినవారిలో
ఒకడైన తపిప్ంచుకొని పోయినయెడల వాని
పార్ణమునకు బదులుగా వాని పోనిచిచ్న వాని
పార్ణము తీతునని వారితో చెపిప్యుండెను.
25 దహనబలుల నరిప్ంచుట సమాపిత్కాగా
యెహూ -- మీరు లోపల చొచిచ్ యొకడైనను
బయటికి రాకుండ వారిని చంపుడని తన
కావలివారితోను అధిపతులతోను చెపప్గా వారు
అందరిని హతము చేసిరి. పిమమ్ట కావలివారును
అధిపతులును వారిని బయటవేసి, బయలు
గుడియునన్ పటట్ణమునకు పోయి 26 బయలు
గుడిలోని నిలువు విగర్హములను బయటికి
తీసికొని వచిచ్ వాటిని కాలిచ్వేసిరి. 27

మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద
పడగొటిట్ దానిని పెంట యిలుల్గా చేసిరి.
నేటివరకు అది ఆలాగే యునన్ది 28 ఈ
పర్కారము యెహూ బయలు దేవతను
ఇశార్యేలువారి మధయ్ నుండకుండ నాశనము
చేసెను. 29 అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము
చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము
కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై,
బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్
బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు. 30

కావున యెహోవా యెహూతో నీలాగు
సెలవిచెచ్ను--నీవు నా హృదయాలోచన
యంతటిచొపుప్న అహాబు కుటుంబికులకు చేసి నా
దృషిట్కి నాయ్యమైనదాని జరిగించి బాగుగా
నెరవేరిచ్తివి గనుక నీ కుమారులు నాలగ్వ
తరమువరకు ఇశార్యేలురాజయ్
సింహాసనముమీద ఆసీనులగుదురు. 31 అయితే
ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన
యరొబాము చేసిన పాపములను యెహూ
యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
నియమించిన ధరమ్శాసత్ర్మును
పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు
శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను.

32 ఆ దినములలో యెహోవా
ఇశార్యేలువారిని తగిగ్ంచ నారంభించెను. 33

హజాయేలు ఇశార్యేలు సరిహదుద్లలోనునన్
యొరాద్ను తూరుప్దికుక్న గాదీయులకును
రూబేనీయులకును చేరికైన గిలాదు
దేశమంతటిలోను, అరోన్నునది దగెగ్రనునన్
అరోయేరు మొదలుకొని మనషీష్యుల
దేశములోను, అనగా గిలాదులోను బాషానులోను
వారిని ఓడించెను. 34 యెహూచేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
దానినంతటినిగూరిచ్యు, అతని
పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 35 అంతట యెహూ తన పితరులతోకూడ
నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధిచేయబడెను;
అతని కుమారుడైన యెహోయాహాజు అతనికి
మారుగా రాజాయెను. 36 షోమోర్నులో యెహూ
ఇశార్యేలును ఏలినకాలము ఇరువది యెనిమిది
యేండుల్.

రాజులు రెండవ గర్ంథము 10:11

308



11

12

అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన
కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని
లేచి రాజకుమారులనందరిని నాశనము

చేసెను. 2 రాజైన యెహోరాము
కుమారెత్యును అహజాయ్కు సహోదరియునైన
యెహోషెబ అహజాయ్ కుమారు డైన
యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతోకూడ
చంపబడకుండ అతని రహసయ్ముగా తపిప్ంచెను
గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో
అతలాయ్కు మరుగుగా ఉంచి యుండుటచేత అతడు
చంపబడకుండెను. 3 అతలాయ్ దేశమును
ఏలుచుండగా ఇతడు ఆరు సంవతస్రములు యెహోవా
మందిరమందు దాదితోకూడ దాచబడి యుండెను.

4 ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా
కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ
సంరకష్కులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను
పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరములోకి వారిని
తీసికొని పోయి, యెహోవా మందిరమందు
వారిచేత పర్మాణము చేయించి వారితో
నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజుకుమారుని కనుపరచి
యీలాగు ఆజాఞ్పించెను 5 -- మీరు
చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల
పర్వేశించు మీరు మూడు భాగములై యొకభాగము
రాజమందిరమునకు కావలికాయువారై
యుండవలెను; 6 ఒక భాగము సూరు
గుమమ్ముదగెగ్ర కాపు చేయవలెను, ఒక భాగము
కాపు కాయువారి వెనుకటి గుమమ్మునొదద్
ఉండవలెను, ఈ పర్కారము మందిరమును
భదర్పరచుటకై మీరు దాని కాచుకొని
యుండవలెను. 7 మరియు విశార్ంతి దినమున
బయలుదేరు మీయందరిలో రెండు భాగములు రాజు
దగెగ్ర యెహోవా మందిరమునకు కాపు
కాయువారై యుండవలెను. 8 మీలో పర్తి మనిషి
తన తన ఆయుధములను చేత పటుట్కొని
రాజుచుటుట్ కాచుకొని యుండవలెను, ఎవడైనను
పంకుత్లలో పర్వేశించిన యెడల వాని
చంపవలెను, రాజు బయలుదేరి సంచ
రించునపుప్డెలల్ మీరు అతనియొదద్
ఉండవలెను. 9 శతాధిపతులు యాజకుడైన
యెహోయాదా తమకిచిచ్న
ఆజఞ్లనిన్టిపర్కారము చేసిరి, పర్తిమనిషి
తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని
విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన
వారితోను, విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన
వారితోను కలిసి యాజకుడైన యెహోయాదా
యొదద్కు వచెచ్ను. 10 యాజకుడు మందిరములో
ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు
అపప్గింపగా 11 కాపు కాయువారిలో పర్తి
మనిషి తన తన ఆయుధములను చేత పటుట్కొని
బలిపీఠముచెంతను మందిరముచెంతను మందిరము
కుడికొన మొదలుకొని యెడమకొన వరకు
రాజుచుటుట్ నిలిచిరి. 12 అపుప్డు యాజకుడు
రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని
తలమీద కిరీటము పెటిట్,
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న
తరువాత వారు అతని పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి
చపప్టుల్కొటిట్ -- రాజు చిరంజీవియగు గాకని
చాటించిరి. 13 అతలాయ్, కాయువారును జనులును
కేకలువేయగా విని, యెహోవా మందిరమందునన్
జనులదగెగ్రకు వచిచ్ 14 రాజు ఎపప్టి
మరాయ్దచొపుప్న ఒక సత్ంభముదగెగ్ర
నిలుచుటయు, అధిపతులును బాకా ఊదువారును
రాజునొదద్ నిలువబడుటయు, దేశపువారందరును

సంతోషించుచు శృంగధవ్నిచేయుటయు చూచి తన
వసత్ర్ములను చింపుకొని -- దోర్హము
దోర్హము అని కేకవేయగా 15 యాజకుడైన
యెహోయాదా సైనయ్ములోని శతాధిపతులకు--
యెహోవా మందిరమందు ఆమెను చంపకూడదు,
పంకుత్ల బయటికి ఆమెను వెళల్గొటుట్డి;
ఆమె పకష్పువారిని ఖడగ్ముచేత చంపుడని
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక 16 రాజమందిరములోకి
గురర్ములు వచుచ్ మారగ్మున ఆమెకు దారి
ఇచిచ్రి. ఆమె వెళిల్పోగా వారు ఆమెను
అకక్డ పటుట్కొని చంపిరి.

17 అపుప్డు యెహోయాదా--జనులు యెహోవా
వారని ఆయన పేరట రాజుతోను జనులతోను
నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట
జనులతో నిబంధన చేయించెను. 18 అపుప్డు
దేశపు జనులందరును బయలు గుడికి పోయి దానిని
పడగొటిట్ దాని బలిపీఠములను పర్తిమలను
ఛినాన్భినన్ములుచేసి, బయలుకు యాజకుడైన
మతాత్నును బలిపీఠములముందర చంపివేసిరి.
మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా యెహోవా
మందిరమును కాచుకొనుటకు మనుషుయ్లను
నియమించెను. 19 అతడు శతాధిపతులను
అధికారులను కాపుకాయువారిని దేశపు
జనులందరిని పిలిపింపగా వారు యెహోవా
మందిరములోనునన్ రాజునుతీసికొని,
కాపుకాయువారి గుమమ్పు మారగ్ మున
రాజనగరుకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద
ఆసీనుడాయెను. 20 మరియు వారు రాజనగరు
దగెగ్ర అతలాయ్ను ఖడగ్ముచేత చంపిన
తరువాత దేశపు జనులందరును సంతోషించిరి,
పటట్ణమును నిమమ్ళముగా ఉండెను. 21

యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు
ఏడేండల్వాడు.

యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు
ఏడేండల్వాడు. యెహూ యేలుబడిలో
ఏడవ సంవతస్రమందు యోవాషు

ఏలనారంభించి యెరూషలేములో నలువది
సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్
బెయేరెష్బా సంబంధురాలైన జిబాయ్. 2

యాజకుడైన యెహోయాదా తనకు
బుదిధ్నేరుప్వాడై యుండు దినములనిన్టిలో
యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగానే
పర్వరిత్ంచెను. 3 అయితే ఉనన్త సథ్లములు
కొటిట్వేయబడక నిలిచెను; జనులు ఇంకను
ఉనన్త సథ్లములందు బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము
వేయుచు నుండిరి.

4 పిమమ్ట యోవాషు యాజకులను పిలిపించి--
యెహోవా మందిరములోకి తేబడు పర్తిషిఠ్త
వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్
దాఖలాచేయబడిన జనులు తెచిచ్న
దర్వయ్మును వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి
నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత
నెవరైనను యెహోవా మందిరములోనికి
తెచిచ్న దర్వయ్మును, 5 యాజకులలో
ఒకొక్కక్డు తనకు నెలవైన వారియొదద్
తీసికొని, మందిరము ఎచచ్టెచచ్ట శిథిలమై
యునన్దో అచచ్టనెలల్ దాని
బాగుచేయింపవలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 6

అయితే యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ
సంవతస్రమువరకును యాజకులు మందిరముయొకక్
శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయకయే
యుండిరి గనుక 7 యోవాషు యాజకుడైన
యెహోయాదాను మిగిలిన యాజకులను పిలిపించి
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-- మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను
మీరెందుకు బాగుచేయక పోతిరి? ఇకను మీ మీ
నెలవైన వారియొదద్ దర్వయ్ము తీసికొనక,
మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను
బాగుచేయుటకై మీరు అంతకుముందు
తీసికొనినదాని నపప్గించుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్
యుండెను. 8 కాబటిట్ యాజకులు --
మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను
బాగుచేయుట మా వశము లేదు గనుక జనులయొదద్
దర్వయ్ము ఇక తీసికొనమని చెపిప్రి. 9

అంతట యాజకుడైన యెహోయాదా ఒక
పెటెట్ను తెచిచ్ దాని మూతకు బెజజ్ము
చేసి, బలిపీఠము దగెగ్రగా యెహోవా
మందిరములో పర్వేశించువారి
కుడిపారశ్వ్మందు దాని నుంచగా
దావ్రముకాయు యాజకులు యెహోవా
మందిరములోకి వచిచ్న దర్వయ్మంతయు
అందులో వేసిరి. 10 పెటెట్లో దర్వయ్ము
విసాత్రముగా ఉనన్దని వారు తెలియజేయగా
రాజుయొకక్ పర్ధానమంతిర్యును
పర్ధానయాజకుడును వచిచ్, యెహోవా
మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్ము లెకక్చూచి
సంచులలో ఉంచిరి. 11 తరువాత వారు ఆ
దర్వయ్మును తూచి యెహోవా మందిరపు
కాపరులకు, అనగా పనిచేయించువారికపప్గించిరి;
వీరు యెహోవా మందిరమందు పనిచేసిన
కంసాలులకును శిలప్కారులకును కాసెపనివారికిని
రాతిపనివారికిని 12 యెహోవా మందిరమందు
శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకు
మార్నులనేమి చెకక్బడిన రాళల్నేమి
కొనుటకును, మందిరము బాగుచేయుటలో అయిన
ఖరుచ్ అంతటికిని, ఆ దర్వయ్ము ఇచుచ్చు
వచిచ్రి. 13 యెహోవా మందిరమునకు వెండి
పాతర్లైనను, కతెత్రలైనను, గినెన్లైనను,
బాకాలైనను, బంగారు పాతర్లైనను,
వెండిపాతర్లైనను చేయబడలేదు గాని 14

మరమమ్తు పనిచేయువారికి మాతర్ము ఆ
దర్వయ్ము ఇచిచ్ యెహోవా మందిరమును మరల
బాగుచేయించిరి. 15 మరియు పనివారికిచుచ్టకై
ఆ దర్వయ్ము అపప్గింత పెటుట్కొనినవారు
నమమ్కసుథ్లని వారిచేత లెకక్ అడుగలేదు. 16

అపరాధపరిహారారథ్ బలులవలనను
పాపపరిహారారథ్ బలులవలనను దొరికిన
సొముమ్ యెహోవా మందిరములోకి తేబడలేదు,
అది యాజకులదాయెను. 17 అంతట అరమురాజైన
హజాయేలు గాతు పటట్ణము మీదికి పోయి
యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత
అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 18

యూదారాజైన యోవాషు తన పితరులైన
యెహోషాపాతు యెహోరాము అహజాయ్ అను
యూదారాజులు పర్తిషిఠ్ంచిన
వసుత్వులనిన్టిని, తాను పర్తిషిఠ్ంచిన
వసుత్వులను, యెహోవా మందిరములోను
రాజనగరులోనునన్ పదారథ్ములలోను కనబడిన
బంగారమంతయు తీసికొని అరామురాజైన
హజాయేలునకు పంపగా అతడు
యెరూషలేమునొదద్నుండి తిరిగిపోయెను. 19

యోవాషు చేసిన యితరకారయ్ములనుగూరిచ్యు
అతడు చేసిన దాని నంతటినిగూరిచ్యు
యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడి యునన్ది. 20 అతని సేవకులు లేచి
కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి
పోవుమారగ్మందునన్ మిలోల్ అను నగరునందు

యోవాషును చంపిరి. 21 ఎటల్నగా షిమాతు
కుమారుడైన యోజాకారు షోమేరు కుమారుడైన
యెహోజాబాదు అను అతని సేవకులును అతనిమీద
పడగా అతడు మరణమాయెను. జనులు దావీదు
పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో అతని
పాతిపెటిట్రి; అతని కుమారుడైన అహజాయ్
అతనికి మారుగా రాజాయెను.

యూదారాజైన అహజాయ్ కుమారుడైన
యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ
సంవతస్రమందు యెహూ కుమారుడైన

యెహోయాహాజు షోమోర్నులో
ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి పదుహేను
సంవతస్రములు ఏలెను. 2 ఇతడు ఇశార్యేలువారు
పాపముచేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన
యరొబాము పాపములను విడువక అనుసరించుచు
యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 3

కాబటిట్ యెహోవా కోపము
ఇశార్యేలువారిమీద రగులుకొనగా ఆయన
అరామురాజైన హజాయేలు దినములనిన్టను
హజాయేలు కుమారు డైన బెనహ్దదు
దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారిని
వారికపప్గించెను. 4 అయితే యెహోయాహాజు
యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా అరాము
రాజుచేత బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని
కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను. 5 కావున
యెహోవా ఇశార్యేలువారికి ఒక రకష్కుని
అనుగర్హింపగా అతనిచేత ఇశార్యేలువారు
అరామీయుల వశములోనుండి తపిప్ంచుకొని
మునుపటివలె సవ్సాథ్న ములలో కాపురముండిరి.
6 అయినను ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు
కారకుడగు యరొబాము కుటుంబికులు చేసిన
పాపములను వారు విడువక వాటిననుసరించుచు
వచిచ్రి. మరియు ఆ దేవతాసత్ంభమును
షోమోర్నులో నిలిచియుండెను. 7 రౌతులలో
ఏబదిమందియు రథములలో పదియు కాలబ్లములో
పదివేలమందియు మాతర్మే యెహోయాహాజు
దగెగ్ర ఉండిరి; మిగిలినవారిని అరామురాజు
దుళల్కొటిట్న ధూళివలె నాశనముచేసి
యుండెను. 8 యెహోయాహాజు చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని
నంతటిని గూరిచ్యు, అతని
పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 9 యెహోయాహాజు తన
పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో
పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన
యెహోయాషు అతనికి మారుగా రాజాయెను.

10 యూదారాజైన యోవాషు ఏలుబడిలో
ముపప్ది యేడవ సంవతస్రమందు
యెహోయాహాజు కుమారుడైన యెహోయాషు
షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి
పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. 11 ఇతడును
ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు
నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము చేసిన
పాపములను విడువక వాటి ననుసరించుచు యెహోవా
దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 12

యెహోయాషు చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని
అంతటినిగూరిచ్యు, యూదారాజైన
అమజాయ్తో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు
కనుపరచిన పరాకర్మమునుగూరిచ్యు
ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడి యునన్ది. 13 యెహోయాషు తన
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పితరులతోకూడ నిదిర్ం చిన తరువాత యరొబాము
అతని సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను;
యెహోయాషు షోమోర్నులో ఇశార్
యేలురాజుల సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను.

14 అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత
పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలురాజైన
యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని
చూచి కనీన్రు విడుచుచు-- నా తండీర్ నా
తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును
నీవే అని యేడెచ్ను. 15 అందుకు ఎలీషా-- నీవు
వింటిని బాణములను తీసికొమమ్ని అతనితో
చెపప్గా అతడు వింటిని బాణములను
తీసికొనెను. 16 -- నీ చెయియ్ వింటిమీద
ఉంచుమని అతడు ఇశార్యేలురాజుతో చెపప్గా
అతడు తన చెయియ్ వింటిమీద ఉంచినపుప్డు
ఎలీషా తన చేతులను రాజు చేతులమీద వేసి 17 --
తూరుప్వైపున నునన్ కిటికీని విపుప్మని
చెపప్గా అతడు విపెప్ను. అపుప్డు ఎలీషా--
బాణము వేయుమని చెపిప్ అతడు బాణము
వేయుట చూచి ఇటల్నెను--ఇది యెహోవా
రకష్ణ బాణము, అరామీయుల చేతిలోనుండి
మిముమ్ను రకిష్ంచు బాణము; అరామీయులు
నాశనమగునటుల్ నీవు అఫెకులో వారిని
హతముచేయుదువని చెపిప్, 18 బాణములను
పటుట్కొమమ్నగా అతడు పటుట్కొనెను.
అంతట అతడు ఇశార్యేలురాజును చూచి -- నేలను
కొటుట్మనినపుప్డు అతడు ముమామ్రు
కొటిట్ మానెను. 19 అందు నిమితత్ము
దైవజనుడు అతనిమీద కోపగించి-- నీవు అయిదు
మారులైన ఆరుమారులైన కొటిట్న పకష్మందు
అరామీయులు నాశనమగువరకు నీవు వారిని హతము
చేసియుందువు; అయితే ఇపుప్డు ముమామ్రు
మాతర్మే అరామీయులను ఓడించెదవని
చెపెప్ను.

20 తరువాత ఎలీషా మృతిపొందగా వారు అతనిని
సమాధిలో ఉంచిరి. ఒక సంవతస్రము గడచిన
తరువాత మోయాబీయుల సైనయ్ము
దేశముమీదికి వచిచ్నపుప్డు 21 కొందరు ఒక
శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి
ఆ శవమును ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా
దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు
తగిలినపుప్డు అది తిరిగి బర్తికి కాళుల్మోపి
నిలిచెను.

22 యెహోయాహాజు దినములనిన్యు
అరామురాజైన హజాయేలు ఇశార్యేలువారిని
బాధపెటెట్ను. 23 కాబటిట్ యెహోవా
వారిని జాలి దలచి వారియందు దయయుంచి,
అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను
చేసియునన్నిబంధననుబటిట్ వారియందు
లకష్య్ము నిలిపి, వారిని నాశము
చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన
సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్క
యుండెను. 24 అరామురాజైన హజాయేలు మరణము
కాగా అతని కుమారుడైన బెనహ్దదు అతనికి
మారుగా రాజాయెను. 25 అంతట
యెహోయాహాజు కుమారుడైన యెహోయాషు
హజాయేలు కుమారుడైన బెనహ్దదు తన
తండిర్యైన యెహోయాహాజు చేతిలోనుండి
యుదధ్మందు పటుట్కొనినపటట్ణములను మరల
తీసికొనెను. యెహోయాషు అతని ముమామ్రు
జయించి ఇశార్యేలు పటట్ణములను మరల
వశపరచుకొనెను.

ఇశార్యేలురాజును యెహోయాహాజు
కుమారుడునైన యెహోయాషు
ఏలుబడిలో రెండవ సంవతస్రమందు

యూదారాజును యోవాషు కుమారుడునైన
అమజాయ్ రాజాయెను. 2 అతడు
ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది
యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు ఇరువది
తొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్
యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలైన
యెహోయదాద్ను. 3 ఇతడు తన పితరుడైన
దావీదు చేసినటుట్ చేయక పోయినను,
యెహోవా దృషిట్కి నీతిగలవాడై తన
తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము
చేసెను. 4 అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లములను
కొటిట్వేయలేదు; జనులు ఇంకను ఉనన్త
సథ్లములలో బలులనరిప్ంచుచు ధూపము
వేయుచునుండిరి. 5 రాజయ్మందు తాను
సాథ్పింపబడిన తరువాత రాజగు తన తండిర్ని
చంపిన తన సేవకులను అతడు హతము చేయించెను.
6 అయితే--పిలల్లకు మారుగా తండుర్లను
తండుర్లకు మారుగా పిలల్లను మరణశికష్కు
లోపరచక. పర్తి మనిషికి తానుచేసిన
పాపమునుబటిట్ శికష్ విధింపవలెనని మోషే
వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్ర్మందు
యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ ఆ
నరహంతకుల పిలల్లను అతడు హతము చేయలేదు. 7

మరియు ఉపుప్ లోయలో అతడు యుదధ్ము చేసి
ఎదోమీయులలో పదివేలమందిని హతముచేసి, సెల
అను పటట్ణమును పటుట్కొని దానికి
యొకత్యేలని పేరు పెటెట్ను; నేటివరకు
దానికి అదే పేరు.

8 అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన
యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు
కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను
పంపి--మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్
ననున్ కలియ రమమ్ని వరత్మానము చేయగా 9

ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు
యూదారాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు
వరత్మానము పంపెను--లెబానోనులోనునన్
ముండల్ చెటొట్కటి-- నీ కుమారెత్ను నా
కుమారునికిమమ్ని లెబానోనులోనునన్
దేవదారు వృకష్మునకు వరత్మానము పంపగా,
లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము వచిచ్ ఆ
ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 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 11 అమజాయ్
విననొలల్నందున ఇశార్యేలురాజైన
యెహోయాషు బయలుదేరి, యూదా సంబంధమైన
బేతెష్మెషు పటట్ణముదగెగ్ర తానును
యూదారాజైన అమజాయ్యు కలిసికొనగా 12

యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట
నిలువలేక అపజయమొంది అందరును తమ తమ
సథ్లములకు పారిపోయిరి. 13 మరియు
ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు
పుటిట్న యోవాషు కుమారుడైన అమజాయ్ అను
యూదారాజును బేతెష్మెషుదగెగ్ర
పటుట్కొని యెరూషలేముకు వచిచ్,
ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూల
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గుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును
ననూన్రు మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 14

మరియు యెహోవా మందిరమునందును
రాజనగరునందును కనబడిన బంగారము వెండి
మొదలైన సమసత్ వసుత్వులను
(పటట్ణసుథ్లలో) కుదవ పెటట్బడినవారిని
తీసికొని షోమోర్నుకు వచెచ్ను. 15

యెహోయాషు చేసిన యితర కారయ్ములను
గూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమును గూరిచ్యు
యూదారాజైన అమజాయ్తో అతడు చేసిన
యుదధ్మును గూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 16 అంతట యెహోయాషు
తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో
ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు
పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన
యరొబాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

17 యూదారాజైన యోవాషు కుమారుడైన
అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన
యెహోయాహాజు కుమారుడైన యెహోయాషు
మరణమైన తరువాత పదునయిదు సంవతస్రములు
బర్దికెను. 18 అమజాయ్ చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 19 అతనిమీద యెరూషలేములో జనులు
కుటర్చేయగా అతడు లాకీషుపటట్ణమునకు
పారిపోయెను గాని వారు లాకీషుకు అతనివెంట
కొందరిని పంపిరి. 20 వారు అకక్డ అతని చంపి
గురర్ములమీద అతని శవమును యెరూషలేముకు
తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల
సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 21 అపుప్డు యూదా
జనులందరును పదునారు సంవతస్రములవాడైన
అజరాయ్ను తీసికొని అతని తండిర్యైన
అమజాయ్కు బదులుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి.
22 ఇతడు రాజైన తన తండిర్ తన పితరులతో
నిదిర్ంచిన తరువాత ఏలతు అను పటట్ణమును
బాగుగా కటిట్ంచి యూదావారికి దానిని మరల
అపప్గించెను.

23 యూదారాజును యోవాషు కుమారుడునైన
అమజాయ్ యేలుబడిలో పదునయిదవ
సంవతస్రమందు ఇశార్యేలురాజైన
యెహోయాషు కుమారుడగు యరొబాము షోమోర్
నులో ఏలనారంభించి నలువదియొక సంవతస్రములు
ఏలెను. 24 ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము
చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన
యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించి
యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 25

గతేహ్పెరు ఊరివాడైన అమితత్యికి
పుటిట్న తన సేవకుడైన యోనా అను
పర్వకత్దావ్రా ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు
యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట చొపుప్న ఇతడు
హమాతు దికుక్ మొదలుకొని మైదానపు
సముదర్ము వరకు ఇశార్యేలువారి సరిహదుద్ను
మరల సావ్ధీనము చేసికొనెను. 26 ఏలయనగా
అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారికి
సహాయులెవరును లేకపోయిరి. 27 యెహోవా
ఇశార్యేలువారు పొందిన బాధ
ఘోరమైనదనుకొనెను. ఇశార్యేలను పేరు
ఆకాశము కిర్ందనుండి తుడిచివేయనని
యెహోవా సెలవిచిచ్ యుండెను గనుక
యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము దావ్రా
వారిని రకిష్ంచెను. 28 యరొబాము చేసిన
యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన

దాని నంతటినిగూరిచ్యు, అతని
పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
యుదధ్మునుగూరిచ్యు, యూదావారికి
కలిగియునన్ దమసుక్ పటట్ణమును హమాతు
పటట్ణమును ఇశార్ యేలువారికొరకై అతడు
మరల పటుట్కొనిన సంగతినిగూరిచ్యు
ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల
గర్ంథమందు వార్యబడి యునన్ది. 29

యరొబాము తన పితరులైన ఇశార్యేలు
రాజులతోకూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అతని
కుమారుడైన జెకరాయ్ అతనికి మారుగా
రాజాయెను.

ఇశార్యేలురాజైన యరొబాము
ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ
సంవతస్రమందు యూదారాజైన

అమజాయ్ కుమారుడైన అజరాయ్
యేలనారంభించెను. 2 అతడు
పదునారేండల్వాడై యేలనారంభించి
యెరూషలేమునందు ఏబది రెండు సంవతస్రములు
రాజుగా ఉండెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము
కాపురసుథ్రాలైన యెకొలాయ్. 3 ఇతడు తన
తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్
యంతటిపర్కారము యెహోవా దృషిట్కి
నీతిగలవాడై పర్వరిత్ంచెను. 4 ఉనన్త
సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు;
ఉనన్త సథ్లములయందు జనులు ఇంకను బలులు
అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి. 5

యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు
మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై పర్తేయ్క ముగా
ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన
యోతాము నగరుమీద అధికారియై దేశపు జనులకు
నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 6

అజరాయ్ చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని
నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 7 అజరాయ్ తన పితరులతోకూడ
నిదిర్ంచి దావీదు పురములో తన పితరుల
సమాధియందు పాతిపెటట్బడగా అతని
కుమారుడైన యోతాము అతనికి మారుగా
రాజాయెను.

8 యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో
ముపప్ది యెనిమిదవ సంవతస్రమందు
యరొబాము కుమారుడైన జెకరాయ్
షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఆరు నెలలు
ఏలెను. 9 ఇతడు ఇశార్యేలువారు పాపము
చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన
యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక
అనుసరించుచు, తన పితరులు చేసినటుల్గా తానును
యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 10

యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము అతనిమీద
కుటర్చేసి, జనులు చూచుచుండగా అతనిమీద పడి
అతని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. 11

జెకరాయ్ చేసిన కారయ్ములనుగూరిచ్
ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడి యునన్ది. 12 -- నీ కుమారులు
నాలుగవ తరమువరకు ఇశార్యేలు
సింహాసనముమీద ఆసీనులై యుందురని యెహోవా
యెహూతో సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న ఇది
జరిగెను.

13 యూదారాజైన ఉజిజ్యా యేలుబడిలో
ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు యాబేషు
కుమారుడైన షలూల్ము ఏలనారంభించి
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షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను. 14 గాదీ
కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి
బయలుదేరి షోమోర్నుకు వచిచ్
షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన
షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా
రాజాయెను. 15 షలూల్ము చేసిన యితర కారయ్
ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
కుటర్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 16 మెనహేము రాగా
తిపస్హు పటట్ణపు వారు తమ గుమమ్ములు
తీయలేదు గనుక అతడు వారినందరిని హతము చేసి,
తిరాస్ను దాని చేరువ గార్మములననిన్టిని
కొలల్పెటిట్ అచచ్ట గరిభ్ణులందరి
గరభ్ములను చింపెను.

17 యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో
ముపప్దితొమిమ్దవ సంవతస్రమందు గాదీ
కుమారుడైన మెనహేము ఇశార్యేలువారిని
ఏలనారంభించి షోమోర్నులో పది
సంవతస్రములు ఏలెను. 18 ఇతడును తన
దినములనిన్యు ఇశార్యేలువారు పాపము
చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన
యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక
యనుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము
జరిగించెను. 19 అషూష్రు రాజైన పూలు
దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు
రాజయ్ము సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి
చేయించుకొనవలెనని రెండు వేల మణుగుల వెండి
పూలుకు ఇచెచ్ను. 20 మెనహేము ఇశార్యేలులో
భాగయ్వంతులైన గొపప్వారిలో పర్తి మనిషి
యొదద్ను ఏబదేసి తులముల వెండి వసూలుచేసి
యీ దర్వయ్ మును అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను
గనుక అషూష్రురాజు దేశమును విడిచి
వెళిల్పోయెను. 21 మెనహేము చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
దానినంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 22 మెనహేము తన పితరులతోకూడ
నిదిర్ంచిన తరువాత అతని కుమారుడైన
పెకహాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను.

23 యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో
ఏబదియవ సంవతస్రమందు మెనహేము
కుమారుడైన పెకహాయ్ షోమోర్నులో
ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి రెండు
సంవతస్రములు ఏలెను. 24 ఇతడును
ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు
నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము చేసిన
పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా
దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 25 ఇతని
కిర్ంద అధిపతియు రెమలాయ్ కుమారుడునైన
పెకహు కుటర్చేసి, తన యొదద్నునన్
గిలాదీయులైన యేబదిమందితోను కలిసికొని
షోమోర్నులోనునన్ రాజనగరులోని
అంతఃపురమందు అరోగ్బును, అరీహేను చంపి,
పెకహాయ్కు మారుగా రాజాయెను. 26

పెకహాయ్ చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని
నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది.

27 యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో
ఏబదిరెండవ సంవతస్రమందు రెమలాయ్
కుమారుడైన పెకహు షోమోర్నులో

ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి యిరువది
సంవతస్ర ములు ఏలెను. 28 ఇతడును
ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు
నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము చేసిన
పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా
దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 29

ఇశార్యేలురాజైన పెకహు దినములలో
అషూష్రురాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్
ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా
పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును,
కెదెషు పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును,
గిలాదు దేశమును, గలిలైయ దేశమును,నఫాత్లీ
దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్ట
నునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా
తీసికొని పోయెను. 30 అపుప్డు ఏలా
కుమారుడైన హోషేయ ఇశార్యేలురాజును
రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహుమీద
కుటర్చేసి, అతనిమీద పడి అతని చంపి,
యూదారాజైన ఉజిజ్యా కుమారుడైన
యోతాము ఏలుబడిలో ఇరువదియవ సంవతస్రమున
అతనికి మారుగా రాజాయెను. 31 పెకహు చేసిన
యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు
చేసినదానినంతటిని గూరిచ్యు
ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడి యునన్ది.

32 ఇశార్యేలురాజును రెమలాయ్ కుమారుడగు
పెకహు ఏలుబడిలో రెండవ సంవతస్రమున
యూదారాజైన ఉజిజ్యా కుమారుడగు యోతాము
ఏలనారంభించెను. 33 అతడు ఇరువది
యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు రాజై
పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్
సాదోకు కుమారెత్యైన యెరూషా. 34 ఇతడు
యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా పర్వరిత్ంచి తన
తండిర్యైన ఉజిజ్యా చరయ్ను పూరిత్గా
అనుసరించెను. 35 అయినను ఉనన్త సథ్లములను
కొటిట్వేయకుండెను; జనులు ఉనన్త
సథ్లములందు ఇంకను బలుల నరిప్ంచుచు ధూపము
వేయుచునుండిరి. ఇతడు యెహోవా
మందిరమునకునన్ యెతత్యిన దావ్రమును
కటిట్ంచెను. 36 యోతాము చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని
నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 37 ఆ దినములో యెహోవా
అరామురాజైన రెజీనును రెమలాయ్
కుమారుడైన పెకహును యూదా దేశముమీదికి పంప
నారంభించెను. 38 యోతాము తన పిత రులతోకూడ
నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు పురమందు తన
పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని
కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా
రాజాయెను.

రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు
ఏలుబడిలో పదునేడవ సంవతస్రమందు
యూదారాజైన యోతాము కుమారుడగు

ఆహాజు ఏలనారంభించెను. 2 ఆహాజు
ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యేండల్వాడై
యెరూషలేమునందు పదునారు సంవతస్రములు
ఏలెను. తన పితరుడగు దావీదు తన దేవుడైన
యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా
పర్వరిత్ంచినటుల్ అతడు పర్వరిత్ంపక
ఇశార్యేలురాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్
పర్వరిత్ంచెను. 3 అతడు ఇశార్యేలీయుల
ముందర నిలువకుండ యెహోవా జనులు చేసిన
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హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని
అగిన్హూతర్ములో నడిచెను. 4 మరియు అతడు
ఉనన్త సథ్లములలోను కొండమీదను
సమసత్మైన పచచ్ని వృకష్ములకిర్ందను బలులు
అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 5

సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలురాజైన
రెమలాయ్ కుమారుడగు పెకహును
యెరూషలేముమీదికి యుదధ్మునకువచిచ్
అకక్డ నునన్ ఆహాజును పటట్ణమును
ముటట్డివేసిరి గాని అతనిని జయింపలేక
పోయిరి. 6 ఆ కాలమందు సిరియారాజైన రెజీను
ఏలతును మరల పటుట్కొని సిరియనుల వశముచేసి,
ఏలతులోనుండి యూదావారిని వెళల్గొటట్గా
సిరియనులు ఏలతు పటట్ణమునకు వచిచ్
కాపురముండిరి. నేటివరకును వారచచ్టనే
యునాన్రు. 7 ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా
మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు
సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన
వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రురాజుకు
కానుకగా పంపి 8 -- నేను నీ దాసుడను నీ
కుమారుడనై యునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్,
నామీదికి లేచిన అరామురాజు చేతిలోనుండియు
ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్
రకిష్ంపవలెనని అషూష్రు రాజైన
తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 9

అషూష్రు రాజు అతనిమాట అంగీకరించి, దమసుక్
పటట్ణముమీదికి వచిచ్ దాని పటుట్కొని,
రెజీనును హతముచేసి ఆ జనులను
కీరుపటట్ణమునకు చెరదీసికొని పోయెను. 10

రాజైన ఆహాజు అషూష్రురాజైన
తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్
పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు
ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను,
దాని పని విధ మంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు
పంపెను. 11 కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా
రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణమునుండి పంపిన
మచుచ్కు సమమైన యొక బలిపీఠమును
కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి
రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 12 అంతట రాజు
దమసుక్నుండి వచిచ్ బలిపీఠమును చూచి ఆ
బలిపీఠమునొదద్కు వచిచ్ దాని ఎకిక్ 13

దహనబలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి
పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన
సమాధానబలిపశువుల రకత్మును దానిమీద
పోర్కిష్ంచెను. 14 మరియు యెహోవా
సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము
ముంగిటి సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన
బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును
మధయ్నుండి తీయించి, తాను కటిట్ంచినదాని
ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 15

అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు
ఆజాఞ్పించినదేమనగా-- ఈ పెదద్
బలిపీఠముమీద ఉదయమున అరిప్ంచు దహనబలులను,
సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను
రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు
జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను
పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను,
ఏ బలి జరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును
దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ
యితత్డి బలిపీఠమునకు నేనేమి చేయవలెనో
ఆలోచనచేసి చెపెప్దను. 16 కాగా యాజకుడైన
ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్చొపుప్న
అంతయు చేసెను. 17 మరియు రాజైన ఆహాజు

సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్
తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి
యెడల్మీదనునన్ సముదర్మును దింపి రాతి
కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 18 మరియు అతడు
అషూష్రు రాజుకు భయపడి విశార్ంతిదినపు
ఆచరణకొరకై మందిరములో కటట్బడిన
మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు
దావ్రమును యెహోవా మందిరమునుండి
తీసివేసెను. 19 ఆహాజు చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదారాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. 20 ఆహాజు తన పితరులతోకూడ
నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల
సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని
కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా
రాజాయెను.

యూదారాజైన ఆహాజు ఏలుబడిలో
పనెన్ండవ సంవతస్రమందు ఏలా
కుమారుడైన హోషేయ షోమోర్నులో

ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి తొమిమ్ది
సంవతస్రములు ఏలెను. 2 అతడు తన పూరివ్కులైన
ఇశార్యేలురాజులు చెడుతనము
చేసినంతమటుట్కు చేయకపోయినను, యెహోవా
దృషిట్కి చెడుతనమే జరిగించెను. 3

అతనిమీదికి అషూష్రురాజైన షలమ్నేసెరు
యుదధ్మునకు రాగా హోషేయ అతనికి దాసుడై
పనున్ ఇచుచ్వాడాయెను. 4 అతడు
ఐగుపుత్రాజైన సోనొదద్కు దూతలను పంపి,
పూరవ్ము తాను ఏటేట ఇచుచ్చు వచిచ్నటుల్
అషూష్రురాజుకు పనున్ ఇయయ్కపోగా,
హోషేయ చేసిన కుటర్ అషూష్రురాజు
తెలిసికొని అతనికి సంకెళుల్ వేయించి
బందీగృహములో ఉంచెను. 5 అషూష్రురాజు
దేశమంతటిమీదికిని షోమోర్నుమీదికిని
వచిచ్ మూడు సంవతస్రములు షోమోర్నును
ముటట్డించెను. 6 హోషేయ యేలుబడిలో
తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అతడు షోమోర్ను
పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని
అషూష్రు దేశములోకి చెరగొని పోయి.
గోజానునది దగెగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను
సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను
వారిని ఉంచెను. 7 ఇశార్యేలీయులు
ఐగుపుత్దేశములో నుండియు, ఐగుపుత్రాజైన
ఫరోయొకక్ బలము కిర్ందనుండియు, తముమ్ను
విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి
పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు
నిలిపి 8 తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా
వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను,
ఇశార్యేలురాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను
అనుసరించుచు ఉండిరి. 9 మరియు
ఇశార్యేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా
విషయములో కపటము గలిగి దురోబ్ధలు
బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును
పార్కారములుగల పటట్ణనివాసులును తమ
సథ్లములనిన్టిలో బలిపీఠములను కటుట్కొని
10 యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి,
సకలమైన పచచ్ని వృకష్ముల కిర్ందనేమి,
అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్
దేవతాసత్ంభములను నిలిపి 11 తమయెదుట
నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న
జనులవాడుక చొపుప్న ఉనన్తసథ్లములలో
ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు,
యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి 12 --
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చేయకూడదని వేటినిగూరిచ్ యెహోవా తమ
కాజాఞ్పించెనో వాటిని చేసి
పూజించుచుండిరి. 13 అయినను-- మీ
దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ
పితరులకు ఆజాఞ్పించినటిట్యు, నా సేవకులగు
పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు
ధరమ్శాసత్ర్మునుబటిట్ నా ఆజఞ్లను
కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్,
పర్వకత్లందరిదావ్రాను
పర్దరశ్కులదావ్రాను యెహోవా
ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని
సాకష్య్ము పలికించినను, 14 వారు విననివారై
తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి
విశావ్సఘాతుకులైన తమ పితరులు
ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 15

వారు ఆయన కటట్డలను, తమ పితరులతో ఆయన
చేసిన నిబంధనను,ఆయన తమకు నిరణ్యించిన
ధరమ్శాసత్ర్మును విసరిజ్ంచి
వయ్రథ్మైనదాని అనుసరించుచు,
వయ్రుథ్లై--వారి వాడుకలచొపుప్న మీరు
చేయకూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచిచ్న తమ
చుటుట్నునన్ ఆ జనుల మరాయ్దల ననుసరించి
వారివంటివారైరి. 16 వారు తమ దేవుడైన
యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత
విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి
దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు
నమసక్రించి బయలు దేవతను పూజించిరి. 17

మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను
అగిన్హూతర్ములో నడిపించి, శకునమును
చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా
దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను
తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ం
చిరి. 18 కాబటిట్ యెహోవా
ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన
సముఖములోనుండి వారిని వెళల్ గొటెట్ను
గనుక యూదాగోతర్ము గాక మరి యేగోతర్మును
శేషించి యుండలేదు. 19 అయితే యూదావారును
తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను
విడిచిపెటిట్నవారై ఇశార్యేలువారు
చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 20 అంతట
యెహోవా ఇశార్యేలువారి
సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని
శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి,
వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 21

ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు
ఇంటివారిలోనుండి విడగొటిట్ వేయగా వారు
నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా
చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము ఇశార్యేలువారు
యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని
తిరుగబడచేసి, వారు ఘోరపాపము చేయుటకు
కారకుడాయెను. 22 ఇశార్యేలువారు
యరొబాము చేసిన పాపములలో దేనిని విడువక
వాటి ననుసరించుచు వచిచ్రి గనుక 23 తన
సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన
ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి
వెళల్గొటెట్ను. ఆ హేతువుచేత వారు తమ
సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోకి
చెరగొని పోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట
ఉనాన్రు.

24 అషూష్రురాజు బాబెలు, కూతా, అవావ్,
హమాతు, సెపరవ్యీము అను దేశములలోనుండి
జనులను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలువారికి మారుగా

షోమోర్ను పటట్ణములలో ఉంచెను గనుక వారు
షోమోర్ను దేశమును సవ్ంతంతిర్ంచుకొని
దాని పటట్ణములలో కాపురము చేసిరి. 25

అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినపుప్డు
యెహోవాయందు భయభకుత్లు లేనివారు గనుక
యెహోవా వారి మధయ్కు సింహములను పంపెను,
అవి వారిలో కొందరిని చంపెను. 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 అషూష్రురాజుతో మనవి
చేయగా 27 అషూష్రు -- రాజు అచచ్టనుండి
తేబడిన యాజకులలో ఒకనిని అచచ్టికి మీరు
తోడుకొనిపోవుడి; అతడు అచచ్టికి పోయి
కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని మరాయ్దను
వారికి నేరప్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 28 కాగా
షోమోర్నులోనుండి వారు పటుట్కొని వచిచ్న
యాజకులలో ఒకడు వచిచ్ బేతేలు ఊరిలో
కాపురముండి, యెహోవాయందు భయభకుత్లుగా
ఉండతగిన మరాయ్దను వారికి బోధించెను గాని
29 కొందరు జనులు తమ సవ్ంత దేవతలను
పెటుట్కొని షోమోర్నీయులు కటుట్కొనిన
ఉనన్తసథ్లముల మందిరములలో వాటిని
ఉంచుచువచిచ్రి; మరియు వారు తమ తమ
పురములలో తమకు దేవతలను కలుగజేసికొనిరి. 30

బాబెలువారు సుకోక్తెబ్నోతు దేవతను,
కూతావారునెరగ్లు దేవతను, హమాతువారు
అషీమా దేవతను, 31 ఆవీయులు నిబహ్జు దేవతను
తరాత్కు దేవతను, ఎవరు వారి దేవతను
పెటుట్కొనుచుండిరి. సెపరీవ్యులు తమ
పిలల్లను ఆదర్మెమ్లెకు అనెమెమ్లెకు
అను సెపరవ్యీముయొకక్ దేవతలకు
అగిన్హూతర్మందు దహించుచుండిరి. 32 మరియు
జనులు యెహోవాకు భయపడి, ఉనన్త
సథ్లములనిమితత్ము సామానుయ్లలో
కొందరిని యాజకులను చేసికొనగా వారు
జనులపకష్మున ఉనన్తసథ్లములలో కటట్బడిన
మందిరములయందు బలులు అరిప్ంచుచుండిరి. 33

ఈ పర్కారముగా వారు యెహోవాయందు
భయభకుత్లుగలవారై యుండి, తాము ఏ
జనులలోనుండి పటట్బడిరో ఆ యా జనుల
మరాయ్ద చొపుప్న తమ దేవతలను
పూజించుచుండిరి. 34 నేటివరకు తమ
పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు
చేయుచునాన్రు; యెహోవాయందు భయభకుత్లు
పూనక -- వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర
దేవతలకు భయపడకయు, వాటికి నమసక్రింపకయు,
పూజచేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 35

మహాధికారము చూపి బాహుబలముచేత ఐగుపుత్
దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన
యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయనకు
మాతర్మే నమసాక్రముచేసి బలులు
అరిప్ంపవలెనని ఇశార్యేలని
పేరుపెటట్బడిన యాకోబు సంతతివారికి
సెలవిచిచ్న దేవుని సేవింపకయు 36 ఆయన
ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని
ధరమ్శాసత్ర్మును గాని ధరమ్మందు దేనిని
గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 37 మరియు--ఇతర
దేవతలను పూజింపక మీరు బర్దుకు
దినములనిన్యు మోషే మీకు వార్సియిచిచ్న
కటట్డలను విధులను, అనగా ధరమ్శాసత్ర్ము
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ధరమ్మంతటిని గైకొనవలెను. 38 నేను మీతో
చేసిన నిబంధనను మరువకయు ఇతర దేవతలను
పూజింపకయు ఉండవలెను. 39 మీ దేవుడైన
యెహోవాయందు భయభకుత్లుగలవారై యుండిన
యెడల ఆయన మీ శతుర్వుల చేతిలోనుండి
మిముమ్ను విడిపించునని ఆయన సెలవిచిచ్నను
40 వారు ఆయన మాట వినక తమ పూరవ్పు
మరాయ్దచొపుప్ననే జరిగించుచు వచిచ్రి. 41

ఆ పర్జలు ఆలాగున యెహోవాయందు
భయభకుత్లు గలవారైనను తాము పెటుట్కొనిన
విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ
పితరులు చేసినటుల్ వారి యింటివారును వారి
సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు.

ఇశార్యేలురాజును ఏలా కుమారుడునైన
హోషేయ యేలుబడిలో మూడవ
సంవతస్రమందు యూదారాజును ఆహాజు

కుమారుడునైన హిజిక్యా యేలనారంభించెను.
2 అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది
యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు ఇరువది
తొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్
జెకరాయ్ కుమారెత్; ఆమెకు అబీ అని పేరు. 3

తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు
యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా
నీతిననుసరించెను. 4 ఉనన్త సథ్లములను
కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్
దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్ మోషేచేసిన
యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా
చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు
నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము
వేయుచు వచిచ్ యుండిరి 5 అతడు
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాయందు
విశావ్సముంచినవాడు; అతని తరువాత వచిచ్న
యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన
రాజులలోను అతనితో సమమైనవాడు ఒకడునులేడు.
6 అతడు యెహోవాతో హతుత్కొని, ఆయనను
వెంబడించకుండ వెనుక తీయక ఆయన మోషేకు
ఆజాఞ్పించిన
ఆజఞ్లనిన్టినిగైకొనుచుండెను. 7 కావున
యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను
వెళిల్న చోట నెలల్ అతడు జయము పొందెను.
అతడు అషూష్రు రాజుకు సేవచేయకుండ అతనిమీద
తిరుగబడెను. 8 మరియు గాజా పటట్ణము
పరయ్ంతమును దాని సరిహదుద్ల పరయ్ంతమును
కాపరుల గుడిసెలయందేమి, పార్కారములుగల
పటట్ణములయందేమి, అంతటను అతడు
ఫిలిషీత్యులను ఓడించెను.

9 రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో నాలుగవ
సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలురాజైన ఏలా
కుమారుడగు హోషేయ యేలుబడిలో ఏడవ
సంవతస్రమందు, అషూష్రురాజైన షలమ్నేసెరు
షోమోర్ను పటణ్ణముమీదికి వచిచ్
ముటట్డివేసెను. 10 మూడు సంవతస్రములు
పూరిత్యైన తరువాత అషూష్రీయులు దాని
పటుట్కొనిరి. హిజిక్యా యేలుబడిలో ఆరవ
సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలురాజైన హోషేయ
యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు
షోమోర్ను పటట్ణము పటట్బడెను. 11 తమ
దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట
విననివారై ఆయన నిబంధనకును ఆయన సేవకుడైన
మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక
అతికర్మించి యుండిరి. 12 అషూష్రు రాజు
ఇశార్యేలు వారిని అషూష్రు దేశములోకి
తీసికొని పోయి గోజాను నది దగెగ్రనునన్

హాలహు హాబోరు అను పటట్ణములలోను
మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను.

13 రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో
పదునాలుగవ సంవతస్రమందు అషూష్రురాజైన
సనెహ్రీబు యూదా దేశమందునన్
పార్కారములుగల పటట్ణములనిన్టి మీదికి
వచిచ్ వాటిని పటుట్కొనగా 14 యూదారాజైన
హిజిక్యా లాకీషు పటట్ణమందునన్ అషూష్రు
రాజునొదద్కు దూతలను పంపి--నావలన తపుప్
వచిచ్నది; నాయొదద్నుండి తిరిగి నీవు
వెళిల్పోయినయెడల నామీద నీవు
మోపినదానిని నేను భరించుదునని
వరత్మానముచేయగా, అషూష్రురాజు
యూదారాజైన హిజిక్యాకు ఆరు మారుల మణుగుల
వెండియు అరువది మణుగుల బంగారమును
జులామ్నాగా నియమించెను. 15 కావున
హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును
రాజనగరునందునన్ పదారథ్ములలో కనబడిన
వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 16 మరియు ఆ
కాలమందు హిజిక్యా దేవాలయపు తలుపులకునన్
బంగారమును తాను కటిట్ంచిన సత్ంభములకునన్
బంగారమును తీయించి అషూష్రు రాజుకిచెచ్ను.
17 అంతట అషూష్రురాజు తరాత్నును
రబాస్రీసును రబాష్కేనును లాకీషు
పటట్ణమునుండి యెరూష లేమునందునన్
రాజైన హిజిక్యామీదికి బహు గొపప్
సమూహముతో పంపెను. వారు యెరూషలేముమీదికి
వచిచ్ చాకిరేవు మారగ్మందునన్ మెరకకొలను
కాలువయొదద్ పర్వేశించి నిలిచి రాజును
పిలువనంపగా 18 గృహనిరావ్హకుడగు హిలీక్యా
కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును,
పర్ధానమంతిర్యగు షెబాన్యును, లేఖకుడగు
ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును వారియొదద్కు
పోయిరి. 19 అపుప్డు రబాష్కే వారితో
ఇటల్నెను--ఈ మాట హిజిక్యాతో
తెలియజెపుప్డు -- మహారాజైన అషూష్రురాజు
సెలవిచిచ్నదేమనగా -- నీవు ఈలాగు
చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ
ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 20

యుదధ్విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును
వటిట్ మాటలే. ఎవని నముమ్కొని నామీద
తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 21 నలిగిన
రెలుల్వంటి యీ ఐగుపుత్ను నీవు
నముమ్కొనుచునాన్వు గదా? ఒకడు దానిమీద
ఆనుకొనన్యెడల అది వానిచేతికి గుచుచ్ కొని
దూసిపోవును. ఐగుపుత్రాజైన ఫరో అతని
నముమ్కొను వారికందరికిని అటిట్వాడే. 22 --
మా దేవుడైన యెహోవాను మేము
నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో
చెపెప్దరేమో సరే. -- యెరూషలేమందునన్
యీ బలిపీఠమునొదద్ మాతర్మే మీరు
నమసాక్రము చేయవలెనని యూదావారికిని
యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్ హిజిక్యా
యెవని ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను
పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా? 23

కావున చితత్గించి అషూష్రురాజైన నా
యేలినవానితో పందెము వేయుము; రెండువేల
గురర్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు
శకిత్ యునన్యెడల నేను వాటిని
నీకిచెచ్దను. 24 అటల్యితే నా యజమానుని
సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకని
నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను
పంపునని ఐగుపుత్రాజును నీవు
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ఆశర్యించుకొంటివే. 25 యెహోవా
సెలవునొందకయే ఈ దేశమును పాడుచేయుటకు
నేను వచిచ్తినా? లేదు; --ఆ దేశముమీదికి
పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అనెను. 26 హిలీక్యా
కుమారుడైన ఎలాయ్కీము షెబాన్యు
యోవాహు అనువారు--చితత్గించుము, నీ
దాసులమైన మాకు అరాము భాష తెలియును గనుక
దానితో మాటలాడుము; పార్కారముమీద నునన్
పర్జల వినికిడిలో యూదుల భాషతో
మాటలాడకుమని రబాష్కేతో అనగా 27

రబాష్కే--ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా
యజమానుడు నీ యజమానునియొదద్కును
నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును
తినుచు తమ మూతర్మును తార్గుచు మీతోకూడ
పార్కారముమీద కూరుచ్నన్వారియొదద్కును
ననున్ పంపెనుగదా అని చెపిప్ 28

గొపప్శబద్ముతో యూదాభాషతో ఇటల్నెను--
మహారాజైన అషూష్రురాజు సెలవిచిచ్న
మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా 29 --
హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; నా చేతిలోనుండి
మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 30

యెహోవాను బటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి--
యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ పటట్ణము
అషూష్రురాజు చేతిలో చికక్కపోవునని
హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 31 హిజిక్యా
చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవదుద్;
అషూష్రురాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా--నాతో
సంధిచేసి నాయొదద్కు మీరు బయటికి
వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి తన
దార్కష్చెటుట్ ఫలమును తన
అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి
నీళుల్ తార్గుచు ఉండును. 32 అటుపిమమ్ట
మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా మేము వచిచ్ మీ
దేశమువంటి దేశమునకు, అనగా గోధుమలును
దార్కాష్రసమునుగల దేశమునకును, ఆహారమును
దార్కష్చెటుల్నుగల దేశమునకును,
ఒలీవతైలమును తేనెయునుగల దేశమునకును
మిముమ్ను తీసికొని పోవుదును, అచచ్ట మీరు
సుఖముగా నుందురు. కావున--యెహోవా మిముమ్ను
విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మీకు బోధించు
మాటలను వినవదుద్. 33 ఆ యా జనముల
దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రురాజు
చేతిలోనుండి విడిపించెనా? 34 హమాతు
దేవతలు ఏమాయెను? అరాప్దు దేవతలు
ఏమాయెను? సెపరవ్యీము దేవతలు ఏమాయెను?
హేన ఇవావ్ అనువారి దేవతలు ఏమాయెను?
షోమోర్ను దేశపు దేవత మా చేతిలోనుండి ఆ
పటట్ణమును విడిపించలేదు గదా? 35 యెహోవా
మా చేతిలోనుండి యెరూషలేమును
విడిపించుననుటకు ఆ యా దేశముల దేవతలలో
ఏదైనను తన దేశమును మా చేతిలోనుండి
విడిపించినది కలదా? 36 అయితే-- అతనికి
పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు
సెలవిచిచ్ యుండుటచేత జనులు
ఎంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క
ఊరకుండిరి. 37 గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా
కుమారుడునైన ఎలాయ్కీ మును,
పర్ధానమంతిర్యగు షెబాన్యును, లేఖకుడగు
ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు
చింపుకొని హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్,
రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు
తెలియజెపిప్రి.

హిజిక్యా విని తన బటట్లు
చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని
యెహోవా మందిరమునకు పోయి 2

గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును,
పర్ధానమంతిర్యగు షెబాన్ను, యాజకులలో
పెదద్లను, ఆమోజు కుమారుడును
పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను.
3 వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొని
అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి--
హిజిక్యా సెలవిచుచ్నదేమనగా-- ఈ దినము
శర్మయు శికష్యు దూషణయు గల
దినము;పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని కనుటకు
శకిత్చాలదు. 4 జీవముగల దేవుని దూషించుటకై
అషూష్రురాజైన తన యజమానునిచేత పంపబడిన
రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన
యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన
యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్
ఆయన అషూష్రురాజును గదిద్ంచునేమో
కాబటిట్ నిలిచిన శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా
పార్రథ్న చేయుము. 5 రాజైన హిజిక్యా
సేవకులు యెషయాయొదద్కు రాగా 6 యెషయా
వారితో ఇటల్నెను--మీ యజమానునికి ఈ మాట
తెలియజేయుడి-- యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా--అషూష్రురాజు పనివారు
ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు
భయపడవదుద్. 7 అతనిలో ఒక యాతమ్ను నేను
పుటిట్ంతును, అతడు వదంతి విని తన దేశమునకు
వెళిళ్పోవును; తన దేశమందు కతిత్చేత అతని
కూలచేయుదును.

8 అషూష్రురాజు లాకీషు పటట్ణమును విడిచి
వెళిల్ లిబాన్మీద యుదధ్ము చేయుచుండగా
రబాష్కే పోయి అతని కలిసికొనెను. 9 అంతట
కూషురాజైన తిరాహ్కా తనమీదయుదధ్ము
చేయుటకు వచెచ్నని అషూష్రు రాజుకు
వినబడినపుప్డు, అతడు ఇంకొకసారి
హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి యీలాగు
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 10 -- యూదారాజగు
హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి--
యెరూషలేము అషూష్రురాజుచేతికి
అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు
నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత
మోసపోకుము. 11 అషూష్రురాజులు సకల
దేశములను బొతిత్గా నశింపజేసిన సంగతి నీకు
వినబడినది గదా? నీవుమాతర్ము
తపిప్ంచుకొందువా? 12 నా పితరులు
నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను
వారు గాని, రెజెపులు గాని,
తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ
దేవతల సహాయమువలన తపిప్ంచుకొనిరా? 13

హమాతు రాజు ఏమాయెను? అరాప్దురాజును
సెపరివ్యీము హేన ఇవావ్ అను పటట్ణముల
రాజులును ఏమైరి? 14 హిజిక్యా
దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని
చదివి, యెహోవా మందిరములోకి పోయి
యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 15

యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని
పార్రథ్నచేసెను-- యెహోవా, కెరూబుల
మధయ్ను నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల
దేవా, భూమాయ్ కాశములను కలుగజేసిన
అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోక మందునన్ సకల
రాజయ్ములకు దేవుడవై యునాన్వు. 16

యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము;
యెహోవా, కనున్లు తెరచి దృషిట్ంచుము;

రాజులు రెండవ గర్ంథము 19:16
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20

జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై
సనెహ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని
బెటుట్ము. 17 యెహోవా, అషూష్రురాజులు ఆ
జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 18 వారి
దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ
రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన దేవుండుల్ కాక
మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కరర్లు రాళేల్
గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 19

యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్
జనులు నీవే నిజముగా అదివ్తీయ దేవుడ వైన
యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా
అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము.

20 అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా
హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము పంపెను
-- ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రురాజైన
సనెహ్రీబు విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన
పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 21

అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట
యేదనగా -- సీయోను కుమారియైన కనయ్క
నినున్ దూషణచేయుచునన్ది; నినున్
అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది; యెరూషలేము
కుమారి నినున్ చూచి తల ఊచుచునన్ది. 22 నీవు
ఎవని తిరసక్రించితివి? ఎవని దూషించితివి? నీవు
గరివ్ంచి యెవని భయపెటిట్తివి? 23

ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినేగదా నీ
దూతలచేత యెహోవాను తిరసక్రించి
పలికించినమాటలు ఇవేగదా.
-- నా రథముల సముదాయముతో నేను పరవ్త
శిఖరములకును
లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను
ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృకష్ములను
శేర్షఠ్మైన సరళవృకష్ములను నరికివేసి
యునాన్ను
వాని దూరపు సరిహదుద్లలో సతర్ములలోనికిని
కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన
అడవిలోనికిని
పర్వేశించి యునాన్ను.

24 నేను తర్వివ్ పరుల నీళుల్ పానము
చేసియునాన్ను
నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన సథ్లముల
నదుల
ననిన్టిని ఎండిపో జేసియునాన్ను.

25 నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు
పురాతనకాలమందే దీని నిరణ్యించితిననియు
నీకు వినబడలేదా?
పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు
దిబబ్లుగా చేయుట నావలననే సంభవించినది.
26 కాబటిట్ వాటి కాపురసుథ్లు బలహీనులై
జడిసిరి
విభార్ంతినొంది పొలములోని గడిడ్వలెను
కాడవేయని చేలవలెను అయిరి.
27 నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు
లోపలికి వచుచ్టయు నామీదవేయు రంకెలును
నాకు తెలిసేయునన్వి.

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

29 మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా--
హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ
సంవతస్రమందు దానంతట అదే పండు
ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు ఆ రీతినే
పండు ధానయ్మును మీరు భుజింతురు, మూడవ
సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు
కోయుదురు; దార్కష్తోటలు నాటి వాటి ఫలము
అనుభవించుదురు. 30 యూదావంశములో
తపిప్ంచుకొనిన శేషము ఇంకను కిర్ందికి వేరు
తనిన్ మీదికి ఎదిగి ఫలించును. 31 శేషించువారు
యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరుదురు;
తపిప్ంచుకొనినవారు సీయోను కొండలోనుండి
బయలుదేరుదురు; సైనయ్ముల కధిపతియగు
యెహోవా ఆసకిత్ దీని నెర వేరుచ్ను. 32

కాబటిట్ అషూష్రు రాజునుగూరిచ్ యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా -- అతడు ఈ
పటట్ణములోకి రాడు; దానిమీద ఒక బాణమైన
పర్యోగింపడు; ఒక కేడెమునైన దానికి
కనుపరచడు; దాని యెదుట ముటట్డిదిబబ్
కటట్డు. 33 ఈ పటట్ణము లోపలికి రాక తాను
వచిచ్న మారగ్ముననే అతడు తిరిగి పోవును;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 34 నా నిమితత్మును నా
సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ
పటట్ణమును కాపాడి రకిష్ంచుదును.

35 ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి
అషూష్రువారి దండు పేటలో జొచిచ్ లకష్
యెనుబది యయిదు వేలమందిని హతముచేసెను.
ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా వారందరును
మృతకళేబరములై యుండిరి. 36 అషూష్రురాజైన
సనెహ్రీబు తిరిగి పోయి నీనెవె
పటట్ణమునకు 37 వచిచ్ నివసించిన తరువాత
అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు
మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన
అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో
అతని చంపి అరారాతు దేశములోకి
తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని
కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా
రాజాయెను.

ఆ దినములలో హిజిక్యాకు
మరణకరమైన రోగము కలుగగా, ఆమోజు
కుమారుడును పర్వకత్యునైన

యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్-- నీవు
మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు గనుక నీవు నీ
కుటుంబికులకు మరణశాసనము తెలియజేయుమని
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 2

అతడు తన ముఖము గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 3

-- యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై,
సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్
నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా
సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో
జాఞ్పకము చేసికొనుమని హిజిక్యా
కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను
పార్రిథ్ంచెను. 4 యెషయా
నడిమిశాలలోనుండి అవతలకు వెళల్కమునుపే
యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్కష్మై
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 5 --నీవు తిరిగి నా
పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు
పోయి అతనితో ఇటల్నుము-- నీ పితరుడైన
దావీదుకు దేవుడగు యెహోవా నీకు
సెలవిచుచ్నదేమనగా -- నీవు కనీన్ళుల్
విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించి
యునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ
దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్
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పోవుదువు. 6 ఇంక పదునయిదు సంవతస్రముల
ఆయుషయ్ము నీకిచెచ్దను; మరియు నా
నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు
నిమితత్మును ఈ పటట్ణమును నేను కాపాడుచు,
నినున్ను ఈ పటట్ణమును అషూష్రురాజు
చేతిలో పడకుండ నేను విడిపించెదను. 7

పిమమ్ట యెషయా -- అంజూరపుపండల్ ముదద్
తెపిప్ంచుడని చెపప్గా వారు దాని తెచిచ్
కురుపుమీద వేసినతరువాత అతడు బాగుపడెను. 8 --
యెహోవా ననున్ సవ్సథ్పరచుననుటకును, నేను
మూడవ దినమున ఆయన మందిరమునకు ఎకిక్
పోవుదుననుటకును సూచన ఏదని హిజిక్యా
యెషయాను అడుగగా యెషయా యిటల్నెను 9 --
తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా
నెరవేరుచ్ననుటకు ఆయన దయచేసిన సూచన
ఏదనగా, నీడ పదిమెటుల్ ముందుకు నడిచెనుగదా?
అది పదిమెటుల్ వెనుకకు నడిచినయెడల అవునా?
10 అందుకు హిజిక్యా యిటల్నెను-- నీడ
పదిమెటుల్ ముందరికి నడుచుట అలప్ము గాని
నీడ పది గడులు వెనుకకు నడుచుట (చాలును.) 11

పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను
పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు
పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ
పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్
చేసెను.

12 ఆ కాలమందు బబులోనురాజును బలదాను
కుమారుడునైన బెరోదకబ్లదాను హిజిక్యా
రోగియైయుండిన సంగతి విని, పతిర్కలను
కానుకను అతని యొదద్కు పంపగా 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. 14 పమమ్ట పర్వకత్యైన
యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు
వచిచ్-- ఆ మనుషుయ్లు ఏమనిరి? నీయొదద్కు
ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా--
బాబెలను దూరదేశమునుండి వారు వచిచ్
యునాన్రని చెపెప్ను. 15 -- నీ యింటిలో వారు
ఏమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా -- నా
పదారథ్ములలో దేనిని మరుగుచేయక నా
యింటిలోనునన్ సమసత్మును నేను వారికి
చూపించి యునాన్ననెను. 16 అంతట యెషయా
హిజిక్యాతో ఇటల్నెను-- యెహోవా
సెలవిచుచ్మాట వినుము 17 -- వచుచ్ దినములలో
ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్
సమసత్మును, నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్
దాచిపెటిట్న దంతయును బాబెలు
పటట్ణమునకు ఎతిత్కొని పోబడునని
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 18 మరియు నీ
గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును
బాబెలురాజు నగరునందు నపుంసకులగా చేయుటకై
వారు తీసికొనిపోవుదురు. 19 అందుకు
హిజిక్యా-- నీవు తెలియజేసిన యెహోవా
ఆజఞ్చొపుప్న జరుగుట మేలే; నా దినములలో
సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా
అని యెషయాతో అనెను. 20 హిజిక్యా చేసిన
యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతని
పరాకర్మమంతటిని గూరిచ్యు, అతడు కొలను
తర్వివ్ంచి కాలువ వేయించి పటట్ణములోకి

నీళుల్ రపిప్ం చినదానిని గూరిచ్యు,
యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడి యునన్ది. 21 హిజిక్యా తన
పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన
మనషేష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను.

మనషేష్ యేలనారంభించినపుప్డు
పనెన్ండేండల్వాడై
యెరూషలేములో ఏబదియయిదు

సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు
హెఫిస్బా. 2 అతడు యెహోవా దృషిట్కి
చెడుతనము జరిగించుచు,
ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా
వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్
హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 3 తన
తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త
సథ్లములను అతడు తిరిగి కటిట్ంచి, బయలు
దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి
ఇశార్యేలురాజైన అహాబు చేసినటుల్
దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నకష్తర్ములకు
మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 4

మరియు--నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా
సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో అతడు యెహోవా
మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 5

మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు
సాలలలో నకష్తర్ములకు అతడు బలిపీఠములను
కటిట్ంచెను. 6 అతడు తన కుమారుని
అగిన్హూతర్ములో నడిపించి, జోయ్తిషమును
శకునములను వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను
సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ
పర్కారము అతడు యెహోవా దృషిట్కి బహుగా
చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము
పుటిట్ంచెను 7 యెహోవా దావీదునకును అతని
కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ --
ఈ మందిరమున ఇశార్యేలు
గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన
యెరూషలేమునందు నా నామమును సదాకాలము
ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు
తాను చేయించిన అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 8

మరియు -- ఇశార్యేలీయులకు నేను
ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే
వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్ర్మును
వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న
దేశములోనుండి వారి పాదములను ఇక తొలగి
పోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట
వారు వినక 9 ఇశార్యేలీయులయెదుట
నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు
జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము
చేయునటుల్ మనషేష్ వారిని రేపెను. 10 కాగా
యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా
ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 11 -- యూదారాజైన
మనషేష్ యీ హేయమైన కారయ్ములను చేసి,
తనకు ముందునన్ అమోరీయులను మించిన
చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన
విగర్హములవలన యూదావారు పాపము చేయుటకు
కారకుడాయెను. 12 కావున ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--
వినువాని రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు
యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని
రపిప్ంచుచు 13 నేను షోమోర్నును కొలిచిన
నూలును, అహాబు కుటుంబికులను సరిచూచిన
మటట్పు గుండును యెరూషలేముమీద
సాగలాగుదును; ఒకడు పళెల్మును తుడుచునపుప్డు
దాని బోరిల్ంచి తుడుచునటుల్ నేను
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యెరూషలేమును తుడిచివేసెదను. 14 మరియు నా
సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను
తోర్సివేసి వారి శతుర్వులచేతికి వారిని
అపప్గించెదను. 15 వారు తమ పితరులు
ఐగుపుత్దేశములోనుండి వచిచ్న నాటనుండి
నేటివరకు నా దృషిట్కి కీడుచేసి నాకు కోపము
పుటిట్ంచుచునాన్రు గనుక వారు తమ
శతుర్వులందరిచేత దోచబడి నషట్ము
నొందుదురు. 16 మరియు మనషేష్ యెహోవా
దృషిట్కి చెడునడత నడిచి, యూదావారిని
పాపములో దింపిన యెరూషలేము ఈ కొననుండి ఆ
కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ నిరపరాధుల
రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 17 మనషేష్
చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు
చేసినదానినంతటినిగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
దోషమునుగూరిచ్యు, యూదారాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 18 మనషేష్ తన
పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి ఉజాజ్ అను తన
నగరుతోటలో సమాధిచేయబడెను; అతని
కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా
రాజాయెను.

19 ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది
రెండేండల్ వాడై యెరూషలేమునందు రెండు
సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్
యొటబ్దేశసుథ్డగు హారూసు కుమారెత్యైన
మెషులెల్మెతు. 20 అతడు తన తండిర్యైన
మనషేష్ నడిచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి
చెడునడత నడిచెను. 21 తన పితరుల దేవుడైన
యెహోవాను విసరిజ్ంచి యెహోవా
మారగ్మందు నడువక తన తండిర్
పర్వరిత్ంచినటుల్ తానును పర్వరిత్ంచుచు,
తన తండిర్ పూజించిన విగర్హములను తానును
పూజించెను. 23 ఆమోను సేవకులు అతనిమీద
కుటర్చేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా 24

దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన
వారినందరిని చంపి అతని కుమారుడైన
యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము
చేసిరి. 25 ఆమోను చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదారాజుల
వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 26 ఉజాజ్యొకక్
తోటలో అతనికి కలిగిన సమాధియందు అతడు
పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన
యోషీయా అతనికి మారుగా రాజాయెను.

యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు
ఎనిమిదేండల్వాడై
యెరూషలేమునందు ముపప్దియొక

సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ బొసక్తు
ఊరివాడగు అదాయాకు కుమారెత్యైన
యెదీదా. 2 అతడు యెహోవా దృషిట్కి
యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక
తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా
పర్వరిత్ంచెను.

3 రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో
పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు, మెషులాల్ముకు
పుటిట్న అజలాయ్ కుమారుడును
పర్ధానమంతిర్యునైన షాఫానును యెహోవా
మందిరమునకు పొమమ్ని చెపిప్ రాజు అతనితో
ఈలాగు సెల విచెచ్ను. 4 -- నీవు పర్ధాన
యాజకుడైన హిలీక్యా యొదద్కు పోయి,
దావ్రపాలకులు జనులయొదద్ వసూలుచేసి
యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు

మొతత్ము చూడుమని అతనితో చెపుప్ము. 5

యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని
జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును
అపప్గించిన తరువాత--యెహోవా మందిరమందలి
శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై
యెహోవా మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు
దాని నియయ్వలెననియు 6 వడల్వాండల్కును
శిలప్కారులకును కాసెపనివారికిని మందిరమును
బాగుచేయుటకై మార్నులనేమి చెకిక్న
రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు
తెలియజెపుప్ము. 7 ఆ అధికారులు
నమమ్కసుథ్లని వారి చేతికి అపప్గించిన
దర్వయ్మునుగూరిచ్ వారియొదద్ లెకక్
పుచుచ్కొనకుండిరి. 8 అంతట
పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యా -- యెహోవా
మందిరమందు ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమొకటి
నాకు దొరికెనని షాఫాను అను
పర్ధానమంతిర్తో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును
షాఫానుకు అపప్గించెను. అతడు దాని చదివి 9

రాజునొదద్కు తిరిగి వచిచ్--మీ సేవకులు
మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్మును సమకూరిచ్
యెహోవా మందిరపు పని విషయములో
అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి అపప్
గించిరని వరత్మానము తెలిపి 10 యాజకుడైన
హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము అపప్గించెనని
రాజుతో చెపిప్ ఆగర్ంథమును రాజు సముఖమందు
చదివెను. 11 రాజు ధరమ్శాసత్ర్ముగల ఆ
గర్ంథపు మాటలు వినినపుప్డు తన బటట్లు
చింపుకొనెను. 12 తరువాత రాజు యాజకుడైన
హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన అహీకామును,
మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను
పర్ధానమంతిర్ని, అశాయా అను రాజసేవకులలో
ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 13 --మీరు
పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్
నా విషయములోను జనుల విషయములోను
యూదావారందరి విషయములోను
యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుడి; మన
పితరులు తమ విషయములో
వార్యబడియునన్దానంతటి పర్కారము చేయక
యీ గర్ంథపు మాటలను విననివారైరి గనుక
యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా
మండుచునన్ది. 14 కాబటిట్ యాజకుడైన
హిలీక్యాయును, అహీకామును, అకోబ్రును,
షాఫానును, అశాయాయును పర్వకిత్ర్యగు
హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె
వసత్ర్శాలకు అధికారియగు హరహ్షుకు
పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు
భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు
కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు
వారు వచిచ్ మాటలాడగా 15 ఈమె వారితో
ఇటల్నెను -- మిముమ్ను నాయొదద్కు
పంపినవానితో ఈ మాట తెలియజెపుప్డి 16 --
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా -- యూదారాజు
చదివించిన గర్ంథములో వార్యబడియునన్
కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ
సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని
రపిప్ంతును. 17 ఈ జనులు ననున్ విడిచి
యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల
కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచి
యునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ
సథ్లముమీద రగులుకొనుచునన్ది. 18

యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై
మిముమ్ను పంపిన యూదారాజుకు ఈ మాట
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తెలియపరచుడి 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 అంగీ
కరించియునాన్ను. 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 రాజు
నొదద్కు తెచిచ్రి.

అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని
యెరూషలేము పెదద్లనందరిని
తనయొదద్కు పిలువనంపించి 2

యూదావారినందరిని యెరూషలేము
కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను పర్వకత్లను
అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని
పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్
వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు
దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని మాటలనిన్టిని
చదివించెను. 3 రాజు ఒక సత్ంభముదగెగ్ర
నిలిచి--యెహోవా మారగ్ములయందు నడచి,
ఆయన ఆజఞ్లను కటట్డలను శాసనములను
పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను
గైకొని, యీ గర్ంథమందు వార్యబడియునన్
నిబంధన సంబంధమైన మాటలనిన్టిని
సిథ్రపరచుదుమని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన
చేయగా జనులందరు ఆ నిబంధనకు సమమ్తించిరి.
4 రాజు--బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని
నకష్తర్ములకును చేయబడిన ఉపకరణము
లనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు
తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన
హిలీక్యాకును రెండవవరుస యాజకులకును
దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా
వాటిని యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను
పొలములో కాలిచ్వేసి పడిన బూడిదెను బేతేలు
ఊరికి పంపివేసెను. 5 మరియు యూదా
పటట్ణములయందునన్ ఉనన్తసథ్లములలోను
యెరూషలేము చుటుట్నునన్ చోటల్లోను
ధూపము వేయుటకై యూదారాజులు నియమించిన
బొమమ్ల పూజారులనేమి, బయలుకును
సూరయ్చందుర్ లకును గర్హములకును
నకష్తర్ములకును ధూపము వేయువారినేమి,
అతడు అందరిని నిలిపి వేసెను. 6 యెహోవా
మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను
యెరూషలేము వెలుపలనునన్ కిదోర్ను
వాగుదగెగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు
ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి
ఆ పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద
చలెల్ను. 7 మరియు యెహోవా మందిరమందునన్
పురుషగాముల యిండల్ను పడగొటిట్ంచెను.
అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్
సీత్ర్లు వాసము చేయుచుండిరి. 8 యూదా
పటట్ణములలోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు
అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, గెబా మొదలుకొని
బెయేరెష్బావరకును యాజకులు ధూపమువేసిన
ఉనన్తసథ్లములను అతడు అపవితర్ పరచి,
పటట్ణములో పర్వేశించువాని
యెడమపారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన

యెహోషువ గుమమ్ముదగిగ్రనుండు
ఉనన్తసథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 9

అయినపప్టికి ఆ ఉనన్తసథ్లములమీద
నియమింపబడిన యాజకులు
యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా
బలిపీఠమునొదద్కు రాక తమ సహోదరులయొదద్
పులుసులేని ఆహారము భకిష్ంచువారు. 10 మరియు
ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని
మొలెకుకు అగిన్లో నడిపించకుండునటుల్
బెన్ిహనోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు
అను పర్దేశమును అతడు అపవితర్ము చేసెను. 11

ఇదియుగాక అతడు యూదారాజులు సూరుయ్నికి
పర్తిషిఠ్ంచిన గురర్ములను మంటపములో
నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్
గదిదగెగ్ర యెహోవా మందిరపు
దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి
పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో
కాలిచ్వేసెను. 12 మరియు యూదారాజులు
చేయించిన ఆహాజు మేడగదిపైనునన్
బలిపీఠములను, యెహోవా మందిరపు రెండు
సాలలలో మనషేష్ చేయించిన బలిపీఠములను
రాజు పడగొటిట్ంచి ఛినాన్భినన్ములుగా
చేయించి ఆ ధూళిని కిదోర్ను వాగులో
పోయించెను. 13 యెరూషలేము ఎదుటనునన్
హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు
అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును,
కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును,
మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల
విగర్హమునకును ఇశార్యేలురాజైన సొలొ
మోను కటిట్ంచిన ఉనన్తసథ్లములను రాజు
అపవితర్పరచి 14 ఆ పర్తిమలను తునకలుగా
కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను
పడగొటిట్ంచి వాటి సాథ్నములను
నరశలయ్ములతో నింపెను. 15 బేతేలులోనునన్
బలిపీఠమును ఉనన్తసథ్లమును, అనగా
ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన
నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ
ఉనన్తసథ్లమును బలిపీఠమును అతడు
పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్తసథ్లమును కాలిచ్
పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి
అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 16

యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్
సమాధులను చూచి కొందరిని పంపి
సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి,
దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి చెపిప్న
పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని
అపవితర్పరచెను. 17 అంతట అతడు--నాకు
కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని
అడిగినపుప్డు పటట్ణపువారు -- అది
యూదాదేశమునుండి వచిచ్, నీవు బేతేలులోని
బలిపీఠమునకు చేసిన కిర్యలను ముందుగా
తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి. 18

అందుకతడు--దానిని తపిప్ంచుడి, యెవడును అతని
శలయ్ములను తీయకూడదని చెపప్గా వారు అతని
శలయ్ములను షోమోర్ను పటట్ణమునుండి
వచిచ్న పర్వకత్ శలయ్ములను తపిప్ంచిరి. 19

మరియు ఇశార్యేలు రాజులు షోమోర్ను
పటట్ణములో ఏ ఉనన్తసథ్లములలో
మందిరములను కటిట్ంచి యెహోవాకు కోపము
పుటిట్ంచిరో ఆ మందిరములనిన్టిని
యోషీయా తీసివేసి, తాను బేతేలులో చేసిన
కిర్యలనిన్టి పర్కారము వాటికి చేసెను. 20

అచచ్ట అతడు ఉనన్తసథ్లములకు
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నియమింపబడిన యాజకులనందరిని బలిపీఠములమీద
చంపించి వాటిమీద నరశలయ్ములను కాలిప్ంచి
యెరూషలేముకు తిరిగి వచెచ్ను.

21 అంతట రాజు--నిబంధన గర్ంథమునందు
వార్సియునన్ పర్కారముగా మీ దేవుడైన
యెహోవాకు పసాక్పండుగను ఆచరించుడని
జనులకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 22

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన
నాయ్యాధిపతులునన్ దినములనుండి
ఇశార్యేలు రాజులయొకక్యు
యూదారాజులయొకక్యు దినములనిన్టి
పరయ్ంతము ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ
సమయమందు పసాక్పండుగ ఆచరింపబడెను. 23 ఈ
పండుగ రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో
పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు యెరూషలేములో
యెహోవాకు ఆచరింపబడెను. 24 మరియు
కరణ్పిశాచి గలవారిని సోదెచెపుప్వారిని
గృహదేవతలను విగర్హములను, యూదాదేశమందును
యెరూషలేమునందును కనబడిన
విగర్హములనిన్టిని యోషీయా తీసివేసి,
యెహోవా మందిరమందు యాజకుడైన
హిలీక్యాకు దొరికిన గర్ంథమందు
వార్సియునన్ ధరమ్శాసత్ర్ విధులను
సిథ్రపరచుటకై పర్యతన్ముచేసెను. 25

అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె
పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను
పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి
మోషే నియమించిన
ధరమ్శాసత్ర్ముచొపుప్న చేసినవాడు ఒకడును
లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు
ఒకడును లేడు. 26 అయినను మనషేష్ యెహోవాకు
పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్
యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే
యుండెను. 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. 28

యోషీయా చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన
దానినంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల
వృతాత్ంత ముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 29 అతని దినములయందు
ఐగుపుత్రాజైన ఫరోనెకో అషూష్రురాజుతో
యుదధ్ముచేయుటకై ఫరాతునది దగెగ్రకు
వచిచ్ తనున్ ఎదురొక్నవచిచ్న రాజైన
యోషీయాను మెగిదోద్దగెగ్ర కనుగొనగా
అతని చంపెను. 30 అతని సేవకులు అతని శవమును
రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి
యెరూషలేముకు తీసికొనివచిచ్ అతని
సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు
దేశపుజనులు యోషీయా కుమారుడైన
యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి
పటాట్భిషేకముచేసి అతని తండిర్కి మారుగా
అతని రాజుగానుంచిరి.

31 యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు
ఇరువది మూడేండల్వాడై యెరూషలేములో
మూడు మాసములు ఏలెను. అతని తలిల్ లిబాన్
ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్యగు
హమూటలు. 32 ఇతడు తన పితరులు చేసినదంతటి
పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత

నడచెను. 33 ఇతడు యెరూషలేములో ఏలుబడి
చేయకుండ ఫరోనెకో హమాతు దేశమందునన్
రిబాల్ పటట్ణమందు అతనిని బంధకములలో
ఉంచి, దేశముమీద ఏబది మణుగుల వెండిని, రెండు
మణుగుల బంగారును పనున్గా నిరణ్యించి 34

యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని
తండిర్యైన యోషీయాకు మారుగా రాజుగా
నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరు
పెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్దేశమునకు
కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 35

యెహోయాకీము ఫరోయిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న
దేశముమీద పనున్ నిరణ్యించి ఆ వెండి
బంగారములను ఫరోకు చెలిల్ంచుచువచెచ్ను.
దేశపు జనులయొదద్నుండి వారివారికి
నిరణ్యమైన చొపుప్న వసూలుచేసి అతడు
ఫరోనెకోకు చెలిల్ంచెను.

36 యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు
ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమున
పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్
రూమా ఊరివాడైన పెదాయా కుమారెత్యగు
జెబూదా. 37 ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి
పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత
నడిచెను.

యెహోయాకీము దినములలో
బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు
యెరూషలేముమీదికి వచెచ్ను.

యెహోయాకీము అతనికి దాసుడై మూడేండల్
సేవ చేసిన తరువాత అతనిమీద
తిరుగుబాటుచేయగా 2 యెహోవా అతనిమీదికిని,
తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను
సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న యూదాదేశమును
నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల
సైనయ్ములను అరామీయుల సైనయ్ములను
మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల
సైనయ్ములను రపిప్ంచెను. 3 మనషేష్ చేసిన
కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు
నిరపరాధులను హతముచేయుటనుబటిట్యు,
యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి
పారదోలబడునటుల్గా ఆయన ఆజఞ్వలన ఇది
వారిమీదికి వచెచ్ను. 4 అతడు నిరపరాధుల
రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది
కష్మించుటకు యెహోవాకు
మనసుస్లేకపోయెను. 5 యెహోయాకీము చేసిన
యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు
జరిగించినదానినంతటిని గూరిచ్యు
యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 6 యెహోయాకీము తన
పితరులతోకూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన
యెహోయాకీను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 7

బాబెలురాజు ఐగుపుత్ నదికిని ఫరాతు నదికిని
మధయ్ ఐగుపుత్రాజు వశముననునన్
భూమియంతటిని పటుట్కొనగా ఐగుపుత్రాజు ఇక
నెనన్టికిని తన దేశము విడిచి బయలుదేరుట
మానెను.

8 యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు
పదునెనిమిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు
మూడు మాసములు ఏలెను. యెరూషలేమువాడైన
ఎలాన్తాను కుమారెత్యగు నెహుషాత్ అతని
తలిల్. 9 అతడు తన తండిర్ చేసినదానంతటి
పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత
నడిచెను. 10 ఆ కాలమందు బాబెలు రాజైన
నెబుకదెన్జరుయొకక్ సేవకులు
యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ పటట్ణమునకు

రాజులు రెండవ గర్ంథము 23:21

322



25

ముటట్డివేసిరి. 11 వారు పటట్ణమునకు
ముటట్డి వేయుచుండగా బాబెలురాజు తానే
దానిమీదికి వచెచ్ను. 12 అపుప్డు
యూదారాజైన యెహోయాకీనును, అతని
తలిల్యును అతని సేవకులును అతని కిర్ంది
అధిపతులును అతని పరివారమును బయలువెళిల్
బాబెలురాజు నొదద్కు రాగా బాబెలురాజు
యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవతస్రమున అతని
పటుట్కొనెను. 13 మరియు అతడు యెహోవా
మందిరపు ధననిధిలోనునన్ పదారథ్ములను, రాజు
ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని
ఇశార్యేలురాజైన సొలొమోను యెహోవా
ఆలయమునకు చేయించిన బంగారపు
ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న
మాటచొపుప్న తునకలుగా చేయించి
యెతిత్కొనిపోయెను. 14 అదియుగాక అతడు
దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి
ఎవరును లేకుండ యెరూషలేము
పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను
పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, వీరు గాక
కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొని
పోయెను. 15 అతడు యెహోయాకీనును రాజు
తలిల్ని రాజు భారయ్లను అతని పరివారమును
దేశములోని గొపప్వారిని చెరపటిట్
యెరూషలేమునుండి బాబెలు పురమునకు
తీసికొనిపోయెను. 16 ఏడు వేలమంది
పరాకర్మశాలులను వెయియ్మంది
కంసాలివారిని కమమ్రివారిని యుదధ్మందు
తేరిన శకిత్మంతులనందరిని బాబెలురాజు
చెరపటిట్ బాబెలుపురమునకు తీసికొని
వచెచ్ను. 17 మరియు బాబెలురాజు అతని
పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను
మారుపేరుపెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా
నియమించెను.

18 సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు
ఇరువదియొక సంవతస్రములవాడు; అతడు
యెరూషలేమునందు పదకొండు సంవతస్రములు
ఏలెను. 19 లిబాన్ ఊరివాడైన
యిరీమ్యాయొకక్ కుమారెత్యగు హమూటలు.
అతని తలిల్ యెహోయాకీముయొకక్ చరయ్
అంతటి చొపుప్న సిదిక్యా యెహోవా
దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను. 20

యూదావారిమీదను యెరూషలేమువారి మీదను
తాను తెచుచ్కొనిన కోపమునుబటిట్ తన
సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయుటకై
యెహోవా బాబెలు రాజుమీద సిదిక్యా
తిరుగబడునటుల్చేసెను.

అతని యేలుబడిలో తొమిమ్దవ
సంవతస్రమందు పదియవ మాసము
పదియవ దినమందు బాబెలురాజైన

నెబుకదెన్జరును అతని సైనయ్మంతయును
యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ దానికెదురుగా దిగి
దానిచుటుట్ను ముటట్డిదిబబ్లు కటిట్రి. 2

ఈ పర్కారము రాజైన సిదిక్యా
యేలుబడియందు పదకొండవ సంవతస్రమువరకు
పటట్ణము ముటట్డి వేయబడియుండగా 3

నాలగ్వ నెల తొమిమ్దవ దినమందు
పటట్ణములో కాష్మము అఘోరమాయెను,
దేశపు జనులకు ఆహారము లేకపోయెను. 4

కలీద్యులు పటట్ణపార్కారమును
పడగొటట్గా రాణువవారు రాతిర్యందు రాజు
తోటదగెగ్ర రెండు గోడల మధయ్నునన్
దావ్రపు మారగ్మున పారిపోయిరి. 5 అయితే

కలీద్యులు పటట్ణముచుటుట్ ఉండగా రాజు
మైదానమునకు పోవుమారగ్మున వెళిల్
పోయెను; కలీద్యుల సైనయ్ము రాజును తరిమి,
అతని సైనయ్ము అతనికి దూరముగా
చెదరిపోయినందున యెరికో మైదానమందు
అతని పటుట్కొనిరి. 6 వారు రాజును
పటుట్కొని రిబాల్ పటట్ణమందునన్ బాబెలు
రాజునొదద్కు తీసికొని పోయినపుప్డు రాజు
అతనికి శికష్ విధించెను. 7 సిదిక్యా
చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి
సిదిక్యా కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి
సంకెళల్తో అతని బంధించి బాబెలు
పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి.

8 మరియు బాబెలురాజైన నెబుకదెన్జరు
ఏలుబడిలో పందొమిమ్దవ సంవతస్రమందు
అయిదవ నెల యేడవ దినమున
రాజదేహసంరకష్కులకు అధిపతియు బాబెలురాజు
సేవకుడునగు నెబూజరదాను యెరూషలేముకు
వచిచ్ 9 యెహోవా మందిరమును రాజనగరును
యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని
గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత
కాలిప్ంచెను. 10 మరియు రాజదేహసంరకష్కుల
అధిపతియొదద్నునన్ కలీద్యుల
సైనికులందరును యెరూషలేము చుటుట్నునన్
పార్కారములను పడగొటిట్రి. 11

పటట్ణమందు మిగిలి యుండిన వారిని,
బాబెలురాజు పకష్ము చేరినవారిని,
సామానయ్జనులలో శేషించినవారిని
రాజదేహసంరకష్కుల అధిపతియైన నెబూజరదాను
చెరగొని పోయెను గాని 12

వయ్వసాయదారులును దార్కష్తోటవారును
ఉండవలెనని దేశపు బీదజనములో కొందరిని
ఉండనిచెచ్ను. 13 మరియు యెహోవా
మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను
మటల్ను యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి
సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ
యితత్డిని బాబెలు పటట్ణమునకు
ఎతిత్కొనిపోయిరి. 14 సేవకొరకై యుంచబడిన
పాతర్లను చేటలను ముండల్ను ధూపారుత్లను
ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని వారు
తీసికొనిపోయిరి. 15 అగిన్పాతర్లు గినెన్లు
మొదలైన వెండి వసుత్వులను బంగారు
వసుత్వులను రాజదేహసంరకష్కుల అధిపతి
తీసికొనిపోయెను. 16 మరియు అతడు యెహోవా
మందిరమునకు సొలొమోను చేయించిన రెండు
సత్ంభములను సముదర్మును మటల్ను తీసికొని
పోయెను. ఈ యితత్డి వసుత్వులయెతుత్
లెకక్కు మించియుండెను. 17 ఒకొక్క సత్ంభపు
నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట
యితత్డిది, పైపీట నిడివి మూడు మూరలు.
మరియు ఆ పైపీటచుటుట్ ఉనన్ అలిల్కలును
దానిమమ్పండుల్ను ఇతత్డివి; రెండవ
సత్ంభమును వీటివలె అలిల్కపని
కలిగియుండెను. 18 రాజదేహసంరకష్కుల అధిపతి
పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ
యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు
దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 19 మరియు
ఆయుధసుథ్లమీద నియమింపబడియునన్
అధిపతిని, పటట్ణములోనుండి తీసికొని,
రాజుసముఖమును కనిపెటుట్కొని
యుండువారిలో పటట్ణమందు దొరకిన
అయిదుగురిని, దేశపుజనులను
సంఖయ్చేయువారికి అధిపతియొకక్ లేఖికుని,
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సామానయ్జనులలో పటట్ణమందు దొరకిన
అరువదిమందిని పటుట్కొనెను. 20

రాజదేహసంరకష్కుల అధిపతియగు నెబూజరదాను
వీరిని తీసికొని రిబాల్ పటట్ణమందునన్
బాబెలురాజునొదద్కు రాగా 21 బాబెలురాజు
హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు
వారిని చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ
దేశములోనుండి ఎతిత్కొని పోబడిరి. 22

బబెలురాజైన నెబుకదెన్జరు యూదాదేశమందు
ఉండనిచిచ్నవారిమీద అతడు షాఫానుకు పుటిట్న
అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ను అధిపతిగా
నిరణ్యించెను.

23 యూదావారి సైనాయ్ధిపతులందరును వారి
జనులందరును బాబెలురాజు గెదలాయ్ను
అధిపతిగా నియమించిన సంగతి విని,
మిసాప్పటట్ణమందునన్
గెదలాయ్యొదద్కు నెతనాయ్ కుమారుడైన
ఇషామ్యేలును, కారేహ కుమారుడైన
యోహానానును, నెటోపాతీయుడైన
తనుహ్మెతు కుమారుడగు శెరాయాయును,
మాయకాతీయుడైన యొకనికి పుటిట్న
యజనాయ్ను కూడిరాగా 24

గెదలాయ్వారితోను వారి జనులతోను
పర్మాణముచేసి--కలీద్యులకు మనము
దాసులమైతిమని జడియవదుద్, దేశమందు
కాపురముండి బాబెలురాజునకు మీరు
సేవచేసినయెడల మీకు మేలు కలుగునని
చెపెప్ను. 25 అయితే ఏడవ మాసమందు

రాజవంశజుడగు ఎలీషామాకు పుటిట్న నెతనాయ్
కుమారుడైన ఇషామ్యేలు పదిమంది
మనుషుయ్లను పిలుచుకొని వచిచ్
గెదలాయ్మీద పడగా అతడు మరణమాయెను.
మరియు మిసాప్లో అతని యొదద్నునన్
యూదులను కలీద్యులను అతడు హతముచేసెను. 26

అపుప్డు కొదిద్వారేమి గొపప్వారేమి
జనులందరును, సైనాయ్ధిపతులును, లేచి
కలీద్యుల భయముచేత ఐగుపుత్దేశమునకు
పారిపోయిరి.

27 యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో
ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ సంవతస్రమున
పనెన్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున
బాబెలురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను
ఏలనారంభించిన సంవతస్ర మందు
బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన
యెహోయాకీనును తెపిప్ంచి 28 అతనితో
దయగా మాటలాడి, అతని పీఠమును బబెలులో
తనయొదద్నునన్ రాజుల పీఠములకంటె
ఎతుత్చేసెను. 29 కాగా అతడు తన బందీగృహ
వసత్ర్ములను తీసివేసి వేరు వసత్ర్ ములను
ధరించుకొని తాను బర్దికిన దినములనిన్యు
రాజుసనిన్ధిని భోజనముచేయుచు వచెచ్ను. 30

మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు
రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు
బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని
కియయ్బడు చుండెను.

రాజులు రెండవ గర్ంథము 25:20

324



1

2

దినవృతాత్ంతములుదినవృతాత్ంతములు మొదటిమొదటి గర్ంథముగర్ంథము

ఆదాము షేతు ఎనోషు 2 కేయినాను
మహలలేలు యెరెదు 3 హనోకు మెతూషెల
లెమెకు 4 నోవహు షేము హాము

యాపెతు. 5 యాపెతు కుమారులు; గోమెరు
మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు మెషెకు
తీరసు అనువారు. 6 గోమెరు కుమారులు అషక్నజు
రీఫతు తోగరామ్. 7 యావాను కుమారులు ఎలీషా
తరీష్షు కితీత్ము దోదా నీము. 8 హాము
కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 9

కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా
సబత్కా. రాయమా కుమారులు షెబదదాను. 10

కూషు నిమోర్దును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరా
కర్మశాలులలో మొదటివాడు. 11 లూదీయులు
అనామీ యులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 12

పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన
కసూల్హీయులు కఫోత్రీయులు మిసార్యిము
సంతతివారు. 13 కనాను తన
జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును
కనెను. 14 యెబూసీయులు అమోరీయులు
గిరాగ్షీయులు 15 హివీవ్యులు అరీక్యులు
సీనీయులు 16 అరావ్దీయులు సెమారీయులు
హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 17 షేము
కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్కష్దు లూదు
అరాము ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 18

అరప్కష్దు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును
కనెను. 19 ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు
పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి
విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు
పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు
యొకాత్ను. 20 యొకాత్ను అలోమ్దాదును
షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 21

హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 22 ఏబాలును
అబీమా యేలును షేబను 23 ఓఫీరును హవీలాను
యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను
కుమారులు. 24 షేము అరప్కష్దు షేలహు ఏబెరు
పెలెగు రయూ 25 సెరూగు నాహోరు తెరహు 26

అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 27

అబార్హాము కుమారులు, 28 ఇసాస్కు
ఇషామ్యేలు. 29 వీరి తరములు ఏవనగా
ఇషామ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడు
నెబాయోతు తరువాత కేదారు అదబ్యేలు
మిబాశ్ము 30 మిషామ్ దూమా మశాశ్ హదదు
తేమా 31 యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు
ఇషామ్యేలు కుమారులు. 32

అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా
కనిన కుమారులు ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను
మెదానుమిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు.
యొకాష్ను కుమారులు షేబదాను. 33 మిదాయ్ను
కుమారులు, ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా
ఎలాద్యా; వీరందరును కెతూరాకు పుటిట్న
కుమారులు. 34 అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను,
ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు ఇశార్యేలు. 35

ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూ వేలు యెయూషు

యాలాము కోరహు. 36 ఎలీఫజు కుమా రులు తేమాను
ఓమారు సెపో గాతాము కనజు తిమాన్ అమాలేకు.
37 రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్
మిజజ్. 38 శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు
సిబోయ్ను అనా దిషోను ఏసెరు దిషాను. 39

లోతాను కుమా రులు హోరీ హోమాము; తిమాన్
లోతానునకు సహోదరి. 40 శోబాలు కుమారులు
అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము.
సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా. 41 అనా
కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అనిపేరు. దిషోను
కుమారులు హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను
కెరాను. 42 ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను
యహకాను. దిషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 43 ఏ
రాజును ఇశార్యేలీయులను ఏలకమునుపు ఎదోము
దేశమందు ఏలిన రాజులు వీరు; బెయోరు
కుమారుడైన బెల అతని పటట్ణము పేరు
దినాహ్బా. 44 బెల చనిపోయిన తరువాత
బొసార్ ఊరివాడైన జెరహు కుమారుడైన
యోబాబు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 45

యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల
దేశపు వాడైన హుషాము అతనికి బదులుగా
రాజాయెను. 46 హుషాము చనిపోయిన తరువాత
మోయాబు దేశమున మిదాయ్నీయులను
హతముచేసిన బెదెదు కుమారుడైన హదదు అతనికి
బదులుగా రాజాయెను; ఇతని పటట్ణము పేరు
అవీతు. 47 హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా
ఊరివాడైన శవూల్ అతనికి బదులుగా రాజాయెను.
48 శవూల్ చనిపోయిన తరువాత నది దగగ్రనునన్
రహెబోతువాడైన షావూలు అతనికి బదులుగా
రాజాయెను. 49 షావూలు చని పోయిన తరువాత
అకోబ్రు కుమారుడైన బయల్ాహనాను అతనికి
బదులుగా రాజాయెను. 50 బయల్ాహనాను చని
పోయిన తరువాత హదదు అతనికి బదులుగా
రాజాయెను; ఇతని పటట్ణము పేరు పాయు. ఇతని
భారయ్పేరు మెహేతబేలు; ఈమె మేజాహాబు
కుమారెత్యైన మతేర్దు నకు పుటిట్నది. 51

హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోము నందు ఉండిన
నాయకులెవరనగా తిమాన్ నాయకుడు, అలావ్
నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు, 52

అహలీబామానాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను
నాయకుడు, 53 కనజు నాయకుడు, తేమాను
నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 54

మగీద్యేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయ కుడు;
వీరు ఎదోముదేశమునకు నాయకులు.

ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను
షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు
జెబూలూను 2 దాను యోసేపు

బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 3 యూదా
కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు
కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి
పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు
యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్వాడైనందున ఆయన
వానిని చంపెను. 4 మరియు అతని కోడలైన
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తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును కనెను.
యూదా కుమారులందరును అయిదు గురు. 5 పెరెసు
కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 6 జెరహు
కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను
కలోక్లు దార. 7 కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి
ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన
దానిలో కొంత అపహరించి ఇశార్యేలీయులను
శర్మపెటెట్ను. 8 ఏతాను కుమారులలో
అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 9 హెసోర్నునకు
పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము
కెలూబై. 10 రాము అమీ◌్మనాదాబును కనెను,
అమీ◌్మనాదాబు యూదావారికి పెదద్యైన
నయసోస్నును కనెను. 11 నయసోస్ను శలామ్ను
కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 12 బోయజు
ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 13

యెషష్యి తన జేయ్షఠ్ కుమారుడైన
ఏలీయాబును రెండవవాడైన అబీనాదాబును
మూడవవాడైన షమామ్ను 14 నాలుగవవాడైన
నెతనేలును, అయిదవవాడైన రదద్యిని 15

ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును
కనెను. 16 సెరూయా అబీగయీలు వీరి
అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు
ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 17

అబీగయీలు అమాశాను కనెను;
ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు అమాశాకు
తండిర్. 18 హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు
అజూబా అను తన భారయ్యందును
యెరీయోతునందును పిలల్లను కనెను. అజూబా
కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను.
19 అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు
ఎఫార్తాను వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి
హూరును కనెను. 20 హూరు ఊరిని కనెను, ఊరి
బెసలేలును కనెను. 21 తరువాత హెసోర్ను
గిలాదు తండిర్యైన మాకీరు కుమారెత్ను
కూడెను; తాను అరువది సంవతస్రముల
వయసుస్గలవాడైనపుప్డు దానిని వివాహము
చేసికొనగా అది అతనికి సెగూబును కనెను. 22

సెగూబు యాయీరును కనెను, ఇతనికి గిలాదు
దేశమందు ఇరువదిమూడు పటట్ ణము లుండెను. 23

మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు
పటట్ణములను కెనాతును దాని ఉపపటట్ణము
లను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి
తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండిర్యైన
మాకీరునకు కుమాళుల్. 24 కాలేబుదైన
ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత
హెసోర్ను భారయ్యైన అబీయా అతనికి
తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 25

హెసోర్ను జేయ్షఠ్ కుమారుడైన
యెరహెమ్యేలు కుమారులు ఎవరనగా
జేయ్షుఠ్ డగు రాము బూనా ఓరెను ఓజెము
అహీయా. 26 అటారా అను ఇంకొక భారయ్
యెరహెమ్యేలునకు ఉండెను, ఇది ఓనామునకు
తలిల్. 27 యెరహెమ్యేలునకు
జేయ్షఠ్కుమారుడగు రాము కుమారులు మయజు
యామీను ఏకెరు. 28 ఓనాము కుమారులు షమమ్యి
యాదా, షమమ్యి కుమారులు నాదాబు అబీషూరు.
29 అబీషూరు భారయ్పేరు అబీహయిలు, అది
అతనికి అహాబ్నును, మొలీదును కనెను. 30

నాదాబు కుమా రులు సెలెదు అపప్యీము.
సెలెదు సంతానములేకుండ చనిపోయెను 31

అపప్యీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒక డుండెను,
ఇషీ కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను,
షేషాను కుమారులలో అహల్యి అను ఒకడుండెను,

32 షమమ్యి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు
యెతెరు యోనాతాను;యెతెరు
సంతానములేకుండ చనిపోయెను. 33 యోనాతాను
కుమారులు పేలెతు జాజా; వీరు యెరహెమ్
యేలునకు పుటిట్నవారు. 34 షేషానునకు
కుమారెత్లే గాని కుమారులు లేకపోయిరి;ఈ
షేషానునకు యరాహ్ అను ఒక దాసుడుండెను,
వాడు ఐగుపీత్యుడు 35 షేషాను తన
కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు
ఇయయ్గా అది అతనికి అతత్యిని కనెను. 36

అతత్యి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును
కనెను, 37 జాబాదు ఎపాల్లును కనెను, ఎపాల్లు
ఓబేదును కనెను, 38 ఓబేదు యెహూను కనెను,
యెహూ అజరాయ్ను కనెను, 39 అజరాయ్
హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను
కనెను, 40 ఎలాశా సిసామ్యీని కనెను,
సిసామ్యీ షలూల్మును కనెను, 41 షలూల్ము
యెక మాయ్ను కనెను, యెకమాయ్ ఎలీషామాను
కనెను. 42 యెర హెమ్యేలు సహోదరుడైన
కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు తండిర్యైన
మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ
హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 43 హెబోర్ను
కుమారులు కోరహు తపూప్య రేకెము షెమ. 44

షెమ యోరెక్యాము తండిర్యైన రహమును
కనెను, రేకెము షమమ్యిని కనెను. 45

షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను
బేతూస్రునకు తండిర్. 46 కాలేబు
ఉపపతిన్యైన ఏయిఫా హారానను మోజాను
గాజేజును కనెను, హారాను గాజేజును కనెను. 47

యెహద్యి కుమారులు రెగెము యోతాము
గేషాను పెలెటు ఏయిఫా షయపు. 48 కాలేబు
ఉపపతిన్యైన మయకా షెబెరును తిరహ్నాను
కనెను. 49 మరియు అది మదమ్నాన్కు
తండిర్యైన షయపును మకేబ్ నాకును
గిబాయ్కు తండిర్యైన షెవానును కనెను.
కాలేబు కుమారెత్కు అకాస్ అని పేరు. 50

ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు
కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఎవరనగా
కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 51

బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును,
బేతాగ్దేరు తండిర్యైన హారే పును. 52

కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు
కుమారులెవ రనగా హారోయే హజీహమీ◌్మను
హోతు. 53 కిరయ్తాయ్రీముకుమారులెవరనగా
ఇతీర్యులును పూతీయులును షుమామ్ తీయులును
మిషార్యీయులును; వీరివలన సొరాతీయు లును
ఎషాత్యులీయులును కలిగిరి. 54 శలామ్
కుమారులెవ రనగా బేతెల్హేమును
నెటోపాతీయులును యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన
అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక
భాగముగానునన్ జారీయులును. 55 యబేబ్జులో
కాపురమునన్ లేఖికుల వంశములైన
తిరాతీయులును షిమాయ్తీయులును
శూకోతీయులును; వీరు రేకాబు ఇంటి వారికి
తండిర్యైన హమాతువలన పుటిట్న కేనీయుల
సంబంధులు.

దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న
కుమారులెవరనగా
యెజెర్యేలీయురాలైన

అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను
జేయ్షుఠ్డు; కరెమ్లీయురాలైన
అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు,
2 గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన
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మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము మూడవవాడు,
హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వ వాడు,
3 అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని
భారయ్యైన ఎగాల్కనిన ఇతెర్యాము
ఆరవవాడు, 4 ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి
పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు సంవతస్రముల
ఆరునెలలు ఏలెను, 5 యెరూష లేములో ముపప్ది
మూడు సంవతస్రములు ఏలెను. యెరూషలేములో
అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీ◌్మయేలు
కుమారెత్ యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్
షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 6

ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు
యాఫీయ ఎలీషామా 7 ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు
అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 8 ఉపపతున్లవలన
కలిగినవారుగాక వీరందరు దావీదునకు జననమైరి;
తామారు వీరికి సహోదరి. 9 సొలొమోనునకు
రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు అబీయా.
10 అబీ యాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు
యెహోషాపాతు కుమా రుడు 11

యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు,
యెహోరామునకు అహజాయ్ కుమారుడు,
అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 12

యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు
అజరాయ్ కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము
కుమారుడు 13 యోతామునకు ఆహాజు కుమా రుడు,
ఆహాజునకు హిజిక్యా కుమారుడు, హిజిక్యాకు
మనషేష్ కుమారుడు, 14 మనషేష్కు ఆమోను
కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా కుమారుడు. 15

యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షుఠ్డు
యోహానాను, రెండవవాడు యెహోయాకీము,
మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు
షలూల్ము. 16 యెహోయాకీము కుమారులలో
యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని కుమారుడు
సిదిక్యా. 17 యకొనాయ్ కుమారులు అసీస్రు
షయలీత్యేలు 18 మలీక్ రాము పెదాయా
షెనజజ్రు యెకమాయ్ హోషామా నెదబాయ్.
19 పెదాయా కుమారులు జెరుబాబ్బెలు షిమీ;
జెరుబాబ్బెలు కుమారులు మెషులాల్ము
హననాయ్; షెలోమీతు వారికి సహోదరి. 20

హషుబా ఓహెలు బెరెకాయ్హసదాయ్
యూషబెసెహ్దు అను మరి యయిదుగురుండిరి. 21

హననాయ్ కుమారులు పెలటాయ్ యెషయా,
రెఫాయా కుమారులును అరాన్ను కుమారులును
ఓబదాయ్ కుమారులును షెకనాయ్ కుమారులును.
22 షెకనాయ్ కుమారులలో షెమయా అను
ఒకడుండెను; షెమయా కుమారులు ఆరుగురు.
హటూట్షు ఇగాలు బారియహు నెయరాయ్
షాపాతు. 23 నెయరాయ్ కుమారులు ముగుగ్రు.
ఎలోయ్యేనై హిజిక్యా అజీర్కాము; 24

ఎలోయ్యేనై కుమారులు ఏడుగురు; హోదవాయ్
ఎలాయ్షీబు పెలాయా అకూక్బు యోహానాను
దెలాయాయ్ అనాని.

యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు
హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 2

శోబాలు కుమారుడైన రెవాయా యహతును
కనెను, యహతు అహూమైని లహదును కనెను, ఇవి
సొరాతీయుల వంశములు. 3 అబీయేతాము
సంతతివా రెవరనగా యెజెర్యేలు ఇషామ్
ఇదాబ్షు వీరి సహోదరి పేరు హజెజ్లెలోప్ని.
4 మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు
పెనూయేలును హూషాయీయులకు పితరుడగు
ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన
ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు హూరునకు కుమారులు.

5 తెకోవ తండిర్యైన అషూష్రు నకు హెలా
నయరా అను ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 6 నయరా
అతనికి అహుజామును హెపెరును తేమనీని హాయ
హషాత్రీని కనెను. వీరు నయరాకు పుటిట్న
కుమా రులు. 7 హెలా కుమారు లెవరనగా జెరెతు
సోహరు ఎతాన్ను. 8 కోజు ఆనూబును జోబేబాను
హారుము కుమారుడైన అహరేహ్లుయొకక్
వంశములను కనెను. 9 యబేబ్జు1 తన
సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడై యుండెను
వేదనపడి యితని కంటినని అతని తలిల్ అతనికి
యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 10 యబేబ్జు
ఇశార్యేలీ యుల దేవునిగూరిచ్
మొఱఱ్పెటిట్నీవు ననున్ నిశచ్యముగా
ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాల పరచి నీ
చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు
కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము
అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన
దానిని అతనికి దయచేసెను. 11 షూవహు
సహోదరుడైన కెలూబు ఎషోత్నునకు
తండిర్యైన మెహీరును కనెను. 12 ఎషోత్ను
బేతార్ఫాను పాసెయను ఈరాన్హాషునకు
తండిర్యైన తెహినాన్ను కనెను, వీరు
రేకావారు. 13 కనజు కుమారులు ఒతీన్యేలు
శెరాయా; ఒతీన్యేలు కుమారులలో హతతు అను
ఒక డుండెను. 14 మెయానొతై ఒఫార్ను కనెను,
శెరాయా పనివారి లోయలో నివసించువారికి
తండిర్యైన యోవా బును కనెను, ఆ
లోయలోనివారు పనివారై యుండిరి. 15

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఈరూ
ఏలా నయము; ఏలా కుమారులలో కనజు అను
ఒకడుండెను. 16 యెహలెల్లేలు కుమారులు జీఫు
జీఫా తీరాయ్ అశరేయ్లు. 17 ఎజార్ కుమారులు
యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు
భారయ్ మిరాయ్మును షమమ్యిని
ఎషెట్మోను వారికి పెదద్యయిన ఇషాబ్హును
కనెను. 18 అతని భారయ్యైన యెహూదీయా
గెదోరునకు పర్ధానియైన యెరె దును శోకోకు
పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు
పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు
వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన
బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 19 మరియు
నహము సహోదరియైన హూదీయా భారయ్యొకక్
కుమారులెవరనగా గరీమ్యు డైన కెయీలా
మాయకాతీయుడైన ఎషెట్మో. 20 షీమోను
కుమారులు అమోన్ను రినాన్ బెనాహ్నాను
తీలోను. ఇషీ కుమారులు జోహేతు బెనోజ్హేతు.
21 యూదా కుమారుడైన షేలహు కుమారులెవరనగా
లేకాకు పర్ధానియైన ఏరు మారేషాకు
పర్ధానియైన లదాద్యు; సనన్పు
వసత్ర్ములు నేయు అషేబ్య యింటి
వంశకులకును 22 యోకీ మీయులకును కోజే
బాయీయులకును యోవాషువారికిని మోయాబులో
పర్భుతవ్ము నొందిన శారాపీయులకును యాషూ
బిలెహెమువారికిని అతడు పితరుడు; ఇవి పూరవ్
కాలపు సంగతులే. 23 వారు కుమమ్రివాండల్యి
నెతాయీము నందును గెదేరానందును
కాపురముండిరి; రాజు నియమము చేత అతనిపని
విచారించుటకై అచచ్ట కాపురముండిరి. 24

షిమోయ్ను కుమారులు నెమూయేలు యామీను
యారీబు జెరహు షావూలు. 25 షావూలునకు
షలూల్ము కుమారుడు, షలూల్మునకు మిబాశ్ము
కుమారుడు, మిబాశ్ మునకు మిషామ్ కుమారుడు.
26 మిషామ్ కుమారులలో ఒకడు హమూమ్యేలు;
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హమూమ్యేలునకు జకూక్రు కుమారుడు,
జకూక్రునకు షిమీ కుమారుడు. 27 షిమీకి
పదునారుగురు కుమారులును ఆరుగురు
కుమారెత్లును కలిగిరి; అయితే అతని
సహోదరులకు ఎంతో మంది కుమారులు కలుగలేదు;
యూదావారు వృదిధ్యైనటుల్ వారి
వంశములనిన్యు వృదిధ్కాలేదు. 28 వారు
బెయేరెష్బాలోను మోలాదాలోను
హజరుష్వలులోను 29 బిలాహ్లోను ఎజెములోను
తోలాదులోను బెతూయేలులోను 30

హోరామ్లోను సికల్గులోను
బేతమ్రాక్బోతులోను హాజరూస్సాలోను
బేతీబ్రీలోను షరాయిములోను కాపురముండిరి.
31 దావీదు ఏలుబడి వరకు వారు ఆ పటట్ణములలో
కాపురముండిరి. 32 ఏతాము అయీను రిమోమ్ను
తోకెను ఆషాను అనువారి ఊళుల్ అయిదు. 33

బయలువరకు ఆ పటట్ణముల పొలములు వారి
వశమున ఉండెను; ఇవి వారి నివాససథ్లములు,
వంశావళి పటీట్లు వారికుండెను. 34 వారు
మెషోబాబు యమేల్కు అమజాయ్ కుమారుడైన
యోషా, 35 యోవేలు అశీయేలు కుమారుడైన
శెరాయాకు పుటిట్న యోషిబాయ్ కుమారుడైన
యెహూ. 36 ఎలోయ్యేనై యహకోబా
యెషోహాయా అశాయా అదీయేలు
యెశీమీయేలు బెనాయా; 37 షెమయాకు
పుటిట్న షిమీ కుమారుడైన యెదాయాకు
పుటిట్న అలోల్ను కుమారుడైన షిపి
కుమారుడైన జీజా అనువారు. 38 పేళల్వరుసను
వార్యబడిన వీరు తమతమ వంశములలో
పెదద్లైయుండిరి; వీరి పితరుల యిండుల్
బహుగా వరిధ్లెల్ను. 39 వీరు తమ మందలకొరకు
మేత వెదకుటకై గెదోరునకు తూరుప్ననునన్
పలల్పుసథ్లమునకు పోయి 40 మంచి బలకరమైన
మేతయు నెమమ్దియు సుఖమునుగల
విశాలదేశమును కనుగొనిరి; పూరవ్ మందు
హాముయొకక్ వంశపువారు అకక్డ కాపుర
ముండిరి. 41 పేళల్వరుసను వార్యబడియుండు
వీరు యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో
అచచ్టికి వచిచ్ అచచ్ట కనబడినవారి
గుడారములను నివాససథ్లములను పడగొటిట్
వారిని హతముచేసి, అచచ్ట తమ గొఱఱ్లకు
తగిన మేత కలిగియుండుటచేత నేటివరకు వారి
సాథ్నములను ఆకర్మించుకొని యునాన్రు. 42

షిమోయ్ను కుమారులైన వీరిలో ఐదువందలమంది
తమపైని ఇషీ కుమారులైన పెలటాయ్ను
నెయరాయ్ను రెఫాయాను ఉజీజ్యేలును అధి
పతులగా నిరణ్యించుకొని శేయీరు
మనెన్మునకు పోయి 43 అమాలేకీయులలో
తపిప్ంచుకొనిన శేషమును హతముచేసి నేటివరకు
అచచ్ట కాపురమునాన్రు.

ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన
రూబేను కుమారుల వివరము. ఇతడు
జేయ్షుఠ్డై యుండెను గాని తన

తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని
జనమ్ సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు
కుమారుడైన యోసేపు కుమా రులకియయ్బడెను;
అయితే వంశావళిలో యోసేపు జేయ్షుఠ్ డుగా
దాఖలుచేయబడలేదు. 2 యూదా తన సహోద
రులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి
పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను
జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపు దాయెను.
3 ఇశార్యేలునకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న
రూబేను కుమారు లెవరనగా హనోకు పలుల్

హెసోర్ను కరీమ్. 4 యోవేలు కుమారులలో
ఒకడు షెమయా, షెమయాకు గోగు కుమారుడు,
గోగునకు షిమీ కుమారుడు, 5 షిమీకి మీకా
కుమారుడు, మీకాకు రెవాయా కుమారుడు,
రెవాయాకు బయలు కుమారుడు, 6 బయలునకు
బెయేర కుమారుడు, ఇతడు రూబేనీయులకు పెదద్.
అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతని
చెరతీసికొని పోయెను. 7 వారి తరముల వంశావళి
సరిచూడబడినపుప్డు వారి కుటుంబ ముల
చొపుప్న అతని సహోదరులలో ముఖుయ్లుగా
తేలినవారు యెహీయేలును, జెకరాయ్యును, 8

యోవేలు కుమారుడైన షెమకు పుటిట్న ఆజాజు
కుమారుడైన బెల యును. బెల వంశపువారు
అరోయేరునందును నెబో వరకును
బయలెమ్యోనువరకును కాపురముండిరి. 9 వారి
పశువులు గిలాదుదేశమందు అతివిసాత్రము కాగా
తూరుప్న యూఫర్టీసునది మొదలుకొని
అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు
కాపురముండిరి. 10 సౌలు దినములలో వారు హగీర్
యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని హతముచేసి
గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో
కాపురముండిరి. 11 గాదు వంశసుథ్లు
వారికెదురుగా బాషాను దేశమందు సలాక్వరకు
కాపురముండిరి. 12 వారిలో యోవేలు తెగవారు
ముఖుయ్లు, రెండవ తెగవారు షాపామువారు.
షాపామువారును యహనైవారును షాపాతువారును
బాషానులో ఉండిరి. 13 వారి పితరుల
యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు,
మిఖాయేలు మెషులాల్ము షేబయోరై యకాను
జీయ ఏబెరు. 14 వీరు హూరీ అనువానికి పుటిట్న
అబీహాయిలు కుమారులు. ఈ హూరీ యరోయకు
యారోయ గిలాదునకు గిలాదు మిఖాయేలు నకు
మిఖాయేలు యెషీషైకి యెషీషై యహదోకు
యహదో బూజునకు పుటిట్రి. 15 గూనీ
కుమారుడైన అబీద్ యేలునకు పుటిట్న అహీ
వారి పితరుల యిండల్వారికి పెదద్. 16 వారు
బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని
గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన
ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు
కాపురముండిరి. 17 వీరందరు యూదా రాజైన
యోతాము దినములలోను ఇశార్యేలు రాజైన
యరోబాము దినములలోను తమ వంశావళుల వరుసను
లెకక్లో చేరచ్బడిరి. 18 రూబేనీయులలోను
గాదీయులలోను మనషేష్ అరధ్
గోతర్మువారిలోను బలెల్మును ఖడగ్మును
ధరించుటకును అంబువేయుటకును నేరిచ్నవారు,
యుదధ్మందు నేరప్రులై దండుకు పోతగినవారు
నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది
యుండిరి. 19 వీరు హగీర్యీలతోను
యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను
నోదాబువారితోను యుదధ్ముచేసిరి. 20

యుదధ్మందు వారు దేవునికి
మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు
నమి◌్మకయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్
ఆలకించెను 21 గనుక వారిని జయించు టకు వారికి
సహాయము కలిగెను. హగీర్యీలును వారితో
ఉనన్వారందరును వారిచేతికి అపప్గింపబడిరి;
వారు ఏబది వేల ఒంటెలను పశువులను
రెండులకష్ల ఏబదివేల గొఱఱ్లను రెండువేల
గాడిదలను లకష్ జనమును పటుట్కొనిరి. 22

యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి
కలుగుటచేత శతుర్వులు అనేకులు పడిపోయిరి;
తాము చెరతీసికొని పోబడు వరకు
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రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్
అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు
కాపురముండిరి. 23 మనషేష్
అరధ్గోతర్మువారును ఆ దేశమందు కాపుర
ముండి వరిధ్లుల్చు, బాషాను మొదలుకొని
బయలెహ్రోమ్ను వరకును శెనీరువరకును
హెరోమ్ను పరవ్తము వరకును వాయ్పించిరి. 24

వారి పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారెవరనగా
ఏఫెరు ఇషీ ఎలీయేలు అజీర్యేలు యిరీమ్యా
హోదవాయ్ యహదీయేలు; వీరు కీరిత్పొందిన
పరాకర్మ శాలులై తమ పితరుల యిండల్కు
పెదద్లైరి. 25 అయితే వారు తమ పితరుల
దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు తమ
ముందర నాశనము చేసిన జనసమూహముల దేవతలతో
వయ్భిచరించిరి. 26 కాబటిట్
ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన
పూలు మనసుస్ను అషూష్రు రాజైన
తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు
రూబేనీయులను గాదీయులను మనషేష్
అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని
కనబడు చునన్టుల్గా హాలహునకును
హాబోరునకును హారాకును గోజాను
నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను.

లేవి కుమారులు గెరోష్ను కహాతు
మెరారి. 2 కహాతు కుమారులు అమార్ము
ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 3

అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే,
కుమారెత్ మిరాయ్ము. అహరోను కుమారులు
నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 4

ఎలియాజరు ఫీనెహాసును కనెను, ఫీనెహాసు
అబీషూవ ను కనెను, 5 అబీ షూవ బుకీక్ని కనెను,
బుకీక్ ఉజీజ్ని కనెను, 6 ఉజీజ్ జెరహాయ్ను
కనెను, జెరహాయ్ మెరాయోతును కనెను, 7

మెరాయోతు అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్
అహీటూబును కనెను, 8 అహీటూబు సాదోకును
కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 9

అహిమయసుస్ అజరాయ్ను కనెను, అజరాయ్
యోహానానును కనెను, 10 యోహానాను
అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను
యెరూషలేములో కటిట్ంచిన మందిరమందు
యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 11 అజరాయ్
అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును
కనెను, 12 అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు
షలూల్మును కనెను, 13 షలూల్ము హిలీక్యాను
కనెను, హిలీక్యా అజరాయ్ను కనెను, 14

అజరాయ్ శెరాయాను కనెను, శెరాయా
యెహోజాదాకును కనెను. 15 యెహోవా నెబు
కదెన్జరుదావ్రా యూదావారిని
యెరూషలేమువారిని చెరతీసికొని
పోయినపుప్డు ఈ యెహోజాదాకు చెరలోనికి
పోయెను. 16 లేవి కుమారులు గెరోష్ను కహాతు
మెరారి. 17 గెరోష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్
షిమీ. 18 కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు
హెబోర్ను ఉజీజ్ యేలు. 19 మెరారి కుమారులు
మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్
లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 20 గెరోష్ను
కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు,
యహతు కుమారుడు జిమామ్, 21 జిమామ్
కుమారుడు యోవాహు, యోవాహు కుమారుడు
ఇదోద్, ఇదోద్ కుమారుడు జెరహు, జెరహు
కుమారుడు యెయతిరయి. 22 కహాతు కుమారులలో
ఒకడు అమీ◌్మనాదాబు, వీని కుమారుడు కోరహు,
కోరహు కుమారుడు అసీస్రు, 23 అసీస్రు

కుమారుడు ఎలాక్నా, ఎలాక్నా కుమారుడు
ఎబాయ్సాపు, ఎబాయ్సాపు కుమారుడు అసీస్రు,
24 అసీస్రు కుమారుడు తాహతు, తాహతు
కుమారుడు ఊరియేలు, ఊరియేలు కుమారుడు
ఉజిజ్యా, ఉజిజ్యా కుమారుడు షావూలు. 25

ఎలాక్నా కుమారులు అమాశై అహీమోతు. 26

ఎలాక్నా కుమారులలో ఒకడు జోపై. జోపై
కుమారుడు నహతు, 27 నహతు కుమారుడు ఏలీయాబు,
ఏలీయాబు కుమారుడు యెరోహాము, యెరో
హాము కుమారుడు ఎలాక్నా. 28 సమూయేలు
కుమారులు జేయ్షుఠ్డగు వషిన్యు అబీయాయు.
29 మెరారి కుమారు లలో ఒకడు మహలి, మహలి
కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు షిమీ, షిమీ
కుమారుడు ఉజాజ్ 30 ఉజాజ్ కుమా రుడు
షిమాయ్, షిమాయ్ కుమారుడు హగీగ్యా,
హగీగ్యా కుమారుడు అశాయా. 31 నిబంధన
మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత
యెహోవా మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు
దావీదు నియమించినవారు వీరే. 32 సొలొమోను
యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును
కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్
ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు
వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 33

ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కని
పెటుట్చునన్వారెవరనగా, కహతీయుల
కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు
సమూయేలు కుమారుడగు యోవేలునకు
పుటిట్నవాడు 34 సమూయేలు ఎలాక్నాకు
పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు
పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు
పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయ హునకు పుటెట్ను,
35 తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు
ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా మహతునకు
పుటెట్ను, మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 36

అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా
యోవేలునకు పుటెట్ను, యోవేలు అజరాయ్కు
పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను,
37 జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు
అసీస్రునకు పుటెట్ను, అసీస్రు
ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు
కోరహునకు పుటెట్ను, 38 కోరహు ఇసాహ్రునకు
పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను,
కహాతు లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు
పుటెట్ను. 39 హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు
ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. ఈ ఆసాపు
బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్
కుమారుడు, 40 షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు,
మిఖాయేలు బయశేయా కుమారుడు,బయశేయా
మలీక్యా కుమారుడు, 41 మలీక్యా యెతీన్
కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు
అదాయా కుమారుడు, 42 అదాయా ఏతాను
కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్
షిమీ కుమారుడు, 43 షిమీ యహతు కుమారుడు,
యహతు గెరోష్ను కుమారుడు, గెరోష్ను లేవి
కుమారుడు. 44 మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను
నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ కుమారుడు, కీషీ
అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు,
మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 45 హషబాయ్
అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా
కుమారుడు, 46 హిలీక్యా అవీ◌్జు కుమారుడు,
అవీ◌్జు బానీ కుమారుడు, బానీ షమెరు
కుమారుడు, 47 షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి
మూషి కుమారుడు, మూషి మెరారి కుమారుడు,
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మెరారి లేవి కుమారుడు. 48 వీరి సహోదరులైన
లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో
సంబంధించిన సకలమైన పనులకు
నిరణ్యింపబడిరి. 49 అయితే అహరోనును అతని
సంతతివారును దహన బలిపీఠముమీదను
ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు,
అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని జరుపు
చుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే
ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న
ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండ వలెననియు
వారికి నిరణ్యమాయెను. 50 అహరోను కుమారు
లలో ఎలి యాజరు అను ఒకడుండెను; వీని కుమారుడు
ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 51

అబీషూవ కుమారుడు బుకీక్, బుకీక్ కుమారుడు
ఉజీజ్, ఉజీజ్ కుమారుడు జెరహయ్, 52

జెరహయ్ కుమారుడు మెరాయోతు, మెరాయోతు
కుమారుడు అమరాయ్, అమరాయ్ కుమారుడు
అహీటూబు, 53 అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు,
సాదోకు కుమారుడు అహిమయసుస్. 54 అహరోను
సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి
కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన
తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన
నివాససథ్లములు ఇవి. 55 యూదా దేశములోని
హెబోర్నును దాని చుటుట్నునన్ యుప
గార్మములును వారికపప్గింపబడెను. 56 అయితే
ఆ పటట్ణపు పొలములును దాని గార్మములును
యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబునకు
ఇయయ్బడెను. 57 అహరోను సంతతివారికి
వచిచ్న పటట్ణములేవనగా ఆశర్య
పటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని
గార్మములు, యతీత్రు ఎషెట్మో దాని
గార్మములు, 58 హీలేను దాని గార్మములు,
దెబీరు దాని గార్మములు, 59 ఆషాను దాని
గార్మ ములు, బేతెష్మెషు దాని గార్మములు.
60 మరియు బెనాయ్మీను
గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు,
అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని
గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన
పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 61 కహాతు
గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము
గోతర్సాథ్నములోనుండియు, దాను
అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు, మనషేష్
అరధ్గోతర్ సాథ్నములో నుండియు చీటిచేత
పది పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 62 గెరోష్ను
సంతతివారికి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్
ఖారు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, ఆషేరు
గోతర్సాథ్న ములోనుండియు, నఫాత్లి
గోతర్సాథ్నములో నుండియు బాషానునందుండు
మనషేష్ గోతర్సాథ్నములోనుండియు
పదుమూడు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 63

మెరారీయులకు వారి వంశములచొపుప్న రూబేను
గోతర్సాథ్నములోనుండియు, గాదు
గోతర్సాథ్నములోనుండియు, జెబూలూను
గోతర్సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత
పండెర్ండు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 64 ఈ
పర్కారముగా ఇశార్ యేలీయులు లేవీయులకు ఈ
పటట్ణములను వాటి గార్మ ములను ఇచిచ్రి. 65

వారు చీటివేసి యూదావారి
గోతర్సాథ్నములోనుండియు, షిమోయ్నీయుల
గోతర్సాథ్నములో నుండియు,
బెనాయ్మీనీయుల
గోతర్సాథ్నములోనుండియు పేరు పేరుగా

చెపప్బడిన ఆ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 66

కహాతీయులలో కొందరికి ఎఫార్యిము
గోతర్ములో పొలిమేర పటట్ణములు
కలిగియుండెను. 67 ఆశర్య పటట్ణ ములును
ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును దావి
గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును,
68 యొకెమ్ యామును దాని గార్మములును
బేత్ోహరోనును దాని గార్మములును, 69

అయాయ్లోనును దాని గార్మములును
గతిర్మోమ్నును దాని గార్మములును వారి
కియయ్బడెను. 70 మరియు మనషేష్
అరధ్గోతర్సాథ్నములోనుండి ఆనేరును దాని
గార్మములను బిలియామును దాని గార్మములను
కహాతీయులకు ఇచిచ్రి. 71 మరియు
గెరోష్మీయులకు మనషేష్
అరధ్గోతర్వంశసాథ్నములోనుండి
బాషానునందలి గోలానుదాని గార్మములు,
అషాత్రోతు దాని గార్మములు, 72 ఇశాశ్
ఖారుగోతర్సాథ్నములోనుండి కెదెషు దాని
గార్మములు, దాబెరతు దాని గార్మములు, 73

రామోతు దాని గార్మములు, ఆనేము దాని
గార్మములు, 74 ఆషేరు గోతర్సాథ్న
ములోనుండి మాషాలు దాని గార్మములు,
అబోద్ను దాని గార్మములు, 75 హుకోక్కు
దాని గార్మములు రెహోబు దాని గార్మములు;
76 నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండి గలి
లయలోనునన్ కెదెషు దాని గార్మములు,
హమోమ్ను దాని గార్మములు, కిరయ్తాయిము
దాని గార్మములు ఇయయ్ బడెను. 77 మరియు
మెరారీయులలో శేషించినవారికి జెబూ లూను
గోతర్సాథ్నములోనుండి రిమోమ్ను దాని
గార్మములు, తాబోరుదాని గార్మములు, 78

యెరికోకు ఆవల యొరాద్నునకు తూరుప్గా
ఉండు రూబేను గోతర్సాథ్నములోనుండి అర
ణయ్ములోని బేసెరు దాని గార్మములు,
యహజాయు దాని గార్మములు, 79 కెదేమోతు
దాని గార్మములు, మేఫాతు దాని గార్మములు,
80 గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి
గిలాదుయందలి రామోతు దాని గార్మములు,
మహనయీము దాని గార్మములు, 81 హెషోబ్ను
దాని గార్మములు, యాజెరు దాని గార్మములు,
ఇయయ్బడెను.

ఇశాశ్ఖారు కుమారులు నలుగురు. వారు
తోలా పువావ్ యాషూబు షిమోర్ను
అనువారు 2 తోలా కుమారులు ఉజీజ్

రెఫాయా యెరీయేలు యహమ్యి యిబాశ్ము
షెమూయేలు; తోలాకు పుటిట్న వీరు తమ పితరుల
యిండల్కు పెదద్లు; వీరు తమ తరములలో
పరాకర్మ శాలులై యుండిరి; దావీదు దినములలో
వీరి సంఖయ్యిరువది రెండువేల ఆరువందలు. 3

ఉజీజ్ కుమారులలో ఒకడు ఇజర్హయా.
ఇజర్హయా కుమారులు మిఖాయేలు ఓబదాయ్
యోవేలు ఇషీష్యా; వీరు అయిదుగురు పెదద్లై
యుండిరి. 4 వారికి బహుమంది భారయ్లును
పిలల్లును కలిగి యుండుటచేత వారి పితరుల
యిండల్ లెకక్ను వారి వంశములలో సేనకు
చేరినవారు ముపప్ది ఆరువేలమంది యుండిరి. 5

మరియు ఇశాశ్ఖారు వంశములనిన్టిలో వారి
సహోదరులైన పరాకర్మశాలులందరు తమ
వంశావళుల చొపుప్న ఎనుబది యేడువేలమంది
యుండిరి. 6 బెనాయ్మీను కుమారులు ముగుగ్రు;
బెల బేకరు యెదీయ వేలు. 7 బెల కుమారులు
అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు
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యెరీమోతు ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండల్కు
పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో
చేరినవారు ఇరువది రెండువేల ముపప్ది నలుగురు.
8 బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు
ఎలీయెజెరు ఎలోయ్యేనై ఒమీ యెరీమోతు
అబీయా అనాతోతు ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు
కుమారులు. 9 వీరు తమ పితరుల యిండల్కు
పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు, వీరందరును
ఇరువదివేల రెండువందలు. 10 యెదీయవేలు
కుమారులలో ఒకడు బిలాహ్ను. బిలాహ్ను
కుమారులు యూషు బెనాయ్మీను ఏహూదు
కెనయనా జేతాను తరీష్షు అహీషహరు. 11

యెదీయ వేలు కుమారులైన వీరందరును తమ
పితరుల యిండల్కు పెదద్లు; వీరిలో యుదధ్
మునకు పోతగిన పరాకర్మ శాలులు పదునైదువేల
రెండు వందలమంది యుండిరి. 12 షుపీప్ము
హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో
హుషీము అను ఒక డుండెను. 13 నఫాత్లీయులు
బిలాహ్కుపుటిట్న యహసయేలు గూనీ యేసెరు
షిలేల్ము. 14 మనషేష్ కుమారులలో
అశీర్యేలను ఒకడుండెను. సిరియా
దేశసుథ్రాలైన ఉపపతిన్ అతని కనెను, అది
గిలాదు నకు పెదద్యైన మాకీరును కూడ కనెను.
15 మాకీరు, హుపీప్ము, షుపీప్ముల సోదరిని
పెండిల్ యాడెను. దాని సహోదరి పేరు మయకా,
రెండవవానికి సెలోపెహాదని పేరు, ఈ
సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లు మాతర్ము
పుటిట్రి. 16 మాకీరు భారయ్యైన మయకా ఒక
కుమారుని కని అతనికి పెరెషు అను
పేరుపెటెట్ను, ఇతని సహోదరుని పేరు పెరెషు,
అతని కుమారులు ఊలాము రాకెము. 17 ఊలాము
కుమారులలో బెదాను అను ఒకడుండెను; వీరు
మనషేష్ కుమారుడైన మాకీరునకు పుటిట్న
గిలాదు కుమారులు. 18 మాకీరునకు సహోదరియైన
హమోమ్లెకెతు ఇషోదును అబీయెజెరును
మహలాను కనెను. 19 షెమీదా కుమారులు
అహెయాను షెకెము లికీ అనీయాము. 20

ఎఫార్యిము కుమారులలో షూతలహు అను ఒక
డుండెను; అతనికి బెరెదు కుమారుడు, బెరెదునకు
తాహతు కుమారుడు, తాహతునకు ఎలాదా కుమారుడు,
ఎలాదాకు తాహతు కుమారుడు, 21 తాహతునకు
జాబాదు కుమారుడు. వీనికి షూతలహు ఏజెరు
ఎలాయ్దు అనువారు పుటిట్రి; వారు తమ
దేశములో పుటిట్న గాతీయుల పశువులను పటుట్
కొనిపోవుటకు దిగి రాగా ఆ గాతీయులు వారిని
చంపిరి. 22 వారి తండిర్యైన ఎఫార్యిము
అనేకదినములు దుఃఖించు చుండగా అతని
సహోదరులు వచిచ్ అతని పరామరిశ్ంచిరి. 23

తరువాత అతడు తన భారయ్ను కూడగా అది
గరభ్ము ధరించి యొక కుమారుని కనెను;తన
యింటికి కీడు కలిగి నందున ఎఫార్యిము అతనికి
బెరీయా అను పేరు పెటెట్ను. 24 అతని
కుమారెత్యైన షెయెరా ఉతత్రపు బేత్
హోరోనును దకిష్ణపు బేత్ హోరోనును
ఉజెజ్న్ షెయెరాను కటిట్ంచెను. 25 వాని
కుమారులు రెపహు రెషెపు; రెపహు కుమా రుడు
తెలహు, తెలహు కుమారుడు తహను, 26 తహను
కుమారుడు లదాద్ను, లదాద్ను కుమారుడు
అమీహూదు, అమీహూదు కుమారుడు ఎలీషామా, 27

ఎలీషామా కుమారుడు నూను, నూను కుమారుడు
యెహోషువ. 28 వారికి సావ్సథ్య్ములైన
నివాససథ్లములు బేతేలు దాని గార్మములు
తూరుప్ననునన్ నహరాను పడమటనునన్ గెజెరు

దాని గార్మములు, షెకెము దాని గార్మములు,
గాజా దాని గార్మములును ఉనన్ంతవరకు
వాయ్పించెను. 29 మరియు మనషీష్యుల
పర్కక్నునన్ బేతెష్యాను దాని గార్మ
ములు, తానాకు దాని గార్మములు, మెగిదోద్
దాని గార్మములు, దోరు దాని గార్మములు
వారికుండెను, ఈ సథ్లములలో ఇశార్యేలు
కుమారుడైన యోసేపు సంతతి వారు
కాపురముండిరి. 30 ఆషేరీయులు ఇమాన్ ఇషావ్
ఇషీవ్ బెరీయా. శెరహు వీరికి సహోదరి. 31

బెరీయా కుమారులు హెబెరు మలీక్యేలు,
మలీక్యేలు బిరాజ్యీతునకు తండిర్. 32

హెబెరు యపేల్టును షోమేరును హోతామును
వీరి సహోదరియైన షూయాను కనెను. 33

యపేల్టు కుమారు లెవరనగా పాసకు బింహాలు
అషావ్తు, వీరు యపేల్టునకు కుమారులు. 34

షోమేరు కుమారులు అహీ రోగా యెహుబాబ్
అరాము. 35 వాని సహోదరుడైన హేలెము
కుమారులు జోపహు ఇమాన్ షెలెషు ఆమాలు. 36

జోపహు కుమారులు సూయ హరెన్పెరు షూయాలు
బేరీ ఇమార్ 37 బేసెరు హోదు షమామ్ షిలాష్
ఇతార్ను బెయేర. 38 ఎతెరు కుమారులు
యెఫునెన్ పిసాప్ అరా. 39 ఉలాల్ కుమారులు
ఆరహు హనిన్యేలు రిజెయా. 40 ఆషేరు
సంతతివారైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు
పెదద్లును పర్ఖాయ్తి నొందిన
పరాకర్మశాలులును అధిపతులలో ముఖుయ్లునై
యుండిరి. ఆ వంశపువారిలో యుదధ్మునకు
పోతగినవారి లెకక్ యిరువది యారువేలు.

బనాయ్మీను కనిన కుమారులలో బెల
అనువాడు జేయ్షుఠ్డు, రెండవవాడు
అషేబ్లు, 2 మూడవవాడు అహరహు,

నాలగ్వవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా. 3

బెలకు పుటిట్న కుమారులు అదాద్రు గెరా
అబీహూదు 4 అబీషూవ నయమాను అహోయహు 5

గెరా షెపూపాను హూరాము 6 ఏహూదు కనిన
కుమారులు ఉజాజ్ అహీ హూదు, వారు గెబ
కాపురసుథ్లకు ఇంటి పెదద్లుగా నుండిరి; 7

నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని
మనహతునకు చెరతీసికొని పోయిరి, గెరా వారిని
అచచ్టికి చెరతీసికొని పోయెను. 8 వారిని
పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు
దేశమందు హుషీము బయరా అను తన
భారయ్లయందు కనిన పిలల్లుగాక 9 తన
భారయ్యైన హోదెషునందు యోబాబును
జిబాయ్ను మేషాను మలాక్మును 10 యెపూజును
షాకాయ్ను మిరామ్ను కనెను, వీరు అతని
కుమారులు; వారు తమ పితరుల యిండల్కు
పెదద్లుగా ఉండిరి. 11 హుషీము అను దానియందు
అతడు అహీటూబును ఎలప్యలును కనెను. 12

ఎలప్యలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు,
షెమెదు ఓనోను లోదును దాని గార్మములను
కటిట్ంచెను. 13 బెరీయాయును షెమయును
అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ పితరులలో
పెదద్లు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి. 14

అహోయ్షాషకు యెరేమోతు 15 జెబదాయ్
అరాదు ఏదెరు 16 మిఖాయేలు ఇషాప్ యోహా
అనువారు బెరీయా కుమారులు. 17 జెబదాయ్
మెషులాల్ము హిజికి హెబెరు 18 ఇషెమ్రై
ఇజీల్యా యోబాబు అనువారు ఎలప్యలునకు
కుమారులు. 19 యాకీము జిఖీర్ జిబిద్ 20

ఎలీయేనై జిలెల్తై ఎలీయేలు. 21 అదాయా
బెరాయా షిమార్తు అనువారు షిమీకి కుమా
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రులు. 22 ఇషాప్ను ఏబెరు ఎలీయేలు 23 అబోద్ను
జిఖీర్ హానాను 24 హననాయ్ ఏలాము
అంతోతీయా 25 ఇపెదయా పెనూయేలు అనువారు
షాషకు కుమారులు. 26 షంషెరై షెహరాయ్
అతలాయ్ 27 యహరెషాయ్ ఏలీయాయ్ జిఖీర్
అను వారు యెరోహాము కుమారులు. 28 వీరు తమ
తమ తరము లనిన్టిలో పితరుల యిండల్కు
పెదద్లును, పర్ముఖులునై యుండి
యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 29

గిబియోనునకు తండిర్యైనవాడు గిబియోనులో
కాపుర ముండెను. ఇతని భారయ్పేరు మయకా; 30

ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను, మిగిలినవారు
సూరు కీషు బయలు నాదాబు 31 గెదోరు అహోయ్
జెకెరు అనువారు. 32 మికోల్తు షిమాయ్ను
కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి
ఎదురుగానునన్ యిండల్లోనే యెరూషలేము
నందు కాపురముండిరి. 33 నేరు కీషును కనెను, కీషు
సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును
మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను.
34 యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు,
మెరీబబ్యలు మీకాను కనెను. 35 మీకా
కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ ఆహాజు. 36

ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద
ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ
మోజాను కనెను. 37 మోజా బినాయ్ను కనెను,
బినాయ్కు రాపా కుమారుడు, రాపాకు ఎలాశా
కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు. 38 ఆజేలు
కుమారులు ఆరుగురు; వారి పేళుల్ అజీర్కాము
బోకెరు ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ ఓబదాయ్
హానాను వీరందరును ఆజేలు కుమారులు. 39 అతని
సహోదరు డైన ఏషెకు కుమారులు ముగుగ్రు;
ఊలాము జేయ్షుఠ్డు, యెహూషు రెండవవాడు,
ఎలీపేలెటు మూడవ వాడు. 40 ఊలాము కుమారులు
విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన
పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది
కుమారు లును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి;
వీరందరును బెనాయ్ మీనీయులు.

ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును
తమ వంశములచొపుప్న
సరిచూడబడినమీదట వారిపేళుల్ ఇశార్

యేలురాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను.
యూదా వారు చేసిన దోర్హమునకై వారు
బాబెలునకు చెరగొని పోబడిరి. 2 తమ
సావ్సథ్య్ములైన పటట్ణములలో మునుపు
కాపురమునన్ వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును
యాజకు లును లేవీయులును నెతీనీయులును. 3

యూదావారిలోను బెనాయ్మీనీయులలోను
ఎఫార్యిము మనషేష్ సంబంధులలోను
యెరూషలేమునందు కాపురమునన్ వారెవరనగా 4

యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ
కుమారు డైన ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ కుమారుడగు
అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 5 షిలోనీయుల
పెదద్వాడైన ఆశాయాయు వాని పిలల్లును. 6

జెరహు సంతతివారిలో యెవుయేలు వాని
సహోదరులైన ఆరువందల తొంబది మంది, 7

బెనాయ్మీనీయులలో సెనూయా కుమారుడైన
హోదవాయ్కు పుటిట్న మెషులాల్ము
కుమారుడగు సలుల్, 8 యెరోహాము కుమారుడైన
ఇబెన్యా, మికిర్కి పుటిట్న ఉజీజ్
కుమారుడైన ఏలా, ఇబీన్యా కుమారుడైన
రగూవేలునకు పుటిట్న షెఫటాయ్ కుమారుడగు
మెషులాల్ము. 9 వీరును వీరిసహోదరులును తమ
తమ వంశముల పటీట్ల చొపుప్న

తొమి◌్మదివందల ఏబది ఆరుగురు; ఈ
మనుషుయ్లందరును తమ పితరుల
వంశములనుబటిట్ తమ పితరుల యిండల్కు
పెదద్లు. 10 యాజకులలో యెదాయా
యెహోయారీబు యాకీను, 11 దేవుని
మందిరములో అధిపతియైన అహీ టూబు
కుమారుడైన మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు
కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా
కుమారుడైన అజరాయ్; 12 మలీక్యా
కుమారుడగు పసూరునకు పుటిట్న యెరోహాము
కుమారుడైన అదాయా ఇమెమ్రు కుమారుడైన
మెషిలేల్మీతు నకు పుటిట్న మెషులాల్మునకు
కుమారుడైన యహజేరాకు జననమైన అదీయేలు
కుమారుడగు మశై. 13 మరియు తమ పితరుల
యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్
యేడువందల అరువది మంది కుటుంబికులు. వీరు
దేవుని మందిరసేవా సంబంధమైన
కారయ్ములయందు మంచి గటిట్వారు. 14

మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన
హషబాయ్ కుమారుడగు అజీర్కామునకు పుటిట్న
హషూష్బు కుమారుడైన షెమయా, 15 బకబ్కక్రు,
హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి
పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్, 16

యదూతోను కుమారు డైన గాలాలునకు పుటిట్న
షెమయా కుమారుడైన ఓబదాయ్,
నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్
ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు పుటిట్న
బెరెకాయ్. 17 దావ్రపాలకులు ఎవరనగా
షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను అహీమాను
అనువారును వారి సహో దరులును. వీరిలో
షలూల్ము పెదద్. 18 లేవీయుల సమూహ ములలో
వీరు తూరుప్ననుండు రాజు గుమమ్మునొదద్
ఇంత వరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 19 మరియు
కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న
కోరే కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని
యింటివారును వాని సహో దరులగు కోరహీయులును
సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు
దావ్రపాలకులై యుండిరి; వారి పితరులు
యెహోవా పాళెమునకు కావలివారై యుండి
పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 20

ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు
వారిమీద అధికారియై యుండెను, యెహోవా
అతనితోకూడ నుండెను. 21 మరియు
మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్
సమాజపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు కావలి.
22 గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా
ఏరప్డిన వీరందరు రెండువందల పనిన్దద్రు;
వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళి
చొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు నమమ్దగినవారని
దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని
నియమించిరి. 23 వారికిని వారి కుమారు లకును
యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, అనగా గుడా
రపు మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతుల
చొపుప్న కావలికాయు పని గలిగియుండెను. 24

గుమమ్ముల కావలి వారు నాలుగు దిశలను, అనగా
తూరుప్నను పడమరను ఉతత్రమునను
దకిష్ణమునను ఉండిరి. 25 వారి సహోదరులు తమ
గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల
కొకసారివారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 26

లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు
ఉతత్రవాదులై యుండిరి; దేవుని మందిరపు
గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు
ఉంచబడియుండిరి. 27 వారు దేవుని మందిరమునకు
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కావలివారు గనుక వారి కాపురములు దానిచుటుట్
ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను
తెరచుపని వారిదే. 28 వారిలో కొందరు
సేవోపకరణములను కనిపెటుట్ వారు, వారు
లెకక్చొపుప్న వాటిని లోపలికి
కొనిపోవలెను, లెకక్ చొపుప్న వెలుపలికి
తీసికొని రావలెను. 29 మరియు వారిలో కొందరు
మిగిలిన సామగిర్మీదను పరి శుధధ్మైన
పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి;
సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు
ధూప వరగ్మును వారి అధీనము చేయబడెను. 30

యాజకుల కుమారు లలో కొందరు
సుగంధవరగ్ములను పరిమళతైలమును చేయు దురు.
31 లేవీయులలో కోరహు సంతతివాడైన
షలూల్మునకు పెదద్ కుమారుడైన
మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీదనుంచబడెను. 32

వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి
విశార్ంతి దినమున సముఖపు రొటెట్లు
సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 33

లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు
రాతిర్ంబగళుల్ పని విచారణ కలిగియునన్
హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ
తమ గదులలోనుండిరి. 34 వీరు తమ వంశపటీట్ల
చొపుప్న లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైనవారు.
వీరు యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 35

గిబియోను తండిర్ యైన యెహీయేలు
గిబియోనులో కాపురముండెను, అతని
భారయ్పేరు మయకా. 36 ఇతని పెదద్ కుమారుడు
అబోద్ను; సూరు కీషు బయలు నేరు నాదాబు 37

గెదోరు అహోయ్ జెకరాయ్ మికోల్తు
తరువాత పుటిట్నవారు. 38 మికోల్తు
షిమాయ్నును కనెను. వీరు యెరూషలేము
వాసులగు తమ సహోదరులతో కూడ తమ సహోదరులకు
ఎదురుగా నునన్ యిండల్లోనే కాపురముండిరి.
39 నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు
యోనాతానును మలీక్షూవను అబీనాదాబును
ఎషబ్యలును కనెను. 40 యోనాతాను కుమారుడు
మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను కనెను.
41 మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ
(ఆహాజు.) 42 ఆహాజు యరాను కనెను; యరా
ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ
మోజాను కనెను. 43 మోజా బినాయ్ను కనెను,
రెఫాయా బినాయ్కు కుమారుడు, ఎలాశా
రెఫాయాకు కుమారుడు, ఆజేలు ఎలాశాకు
కుమారుడు. 44 ఆజేలునకు ఆరుగురు కుమారు
లుండిరి; వారు అజీర్కాము బోకెరు
ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ ఓబదాయ్ హానాను
అను పేళుల్గలవారు; వీరు ఆజేలు కుమారులు.

ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో
యుదధ్ము...చేయగా ఇశార్యేలీయులు
ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక

పారిపోయి హతులై గిలోబ్వ పరవ్తమందు
పడిరి. 2 ఫిలిషీత్ యులు సౌలును అతని
కుమారులను తరిమి సౌలు కుమారులైన
యోనాతానును, అబీనా దాబును మలీక్షూవను
హతముచేసిరి. 3 యుదధ్ములో సౌలు
ఓడిపోవుచుండెను. అతడు అంబులు వేయువారి
కంటబడి వారిచేత బహు గాయముల నొందెను. 4

అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తి లేని జనులు వచిచ్
నాకు మానభంగము చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి
ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను
మోయువానితోననగా, వాడు బహుగా భయపడి
ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన

కతిత్మీదపడెను. 5 సౌలు చనిపోయెనని
ఆయుధములను మోయువాడు తెలిసి కొని తానును
కతిత్ని పటుట్కొని దానిమీదపడి చచెచ్ను. 6

ఆ పర్కారమే సౌలును అతని ముగుగ్రు
కుమారులును చచిచ్రి. మరియు అతని
యింటివారందరును చచిచ్రి. 7 జనులు
పారిపోయిరనియు, సౌలును అతని కుమారులును
చనిపోయిరనియు, లోయలోని
ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొని తమ
పటట్ణములు విడిచి పారిపోగా ఫిలిషీత్యులు
వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. 8

హతులైనవారిని దోచుకొనుటకై ఫిలిషీత్యులు
మరునాడు వచిచ్నపుప్డు వారు సౌలును అతని
కుమారులును గిలోబ్వ పరవ్తమందు చచిచ్
పడియుండుట చూచి 9 అతని కవచమును దోచుకొని,
అతని తలను అతని ఆయుధ ములను తీసికొని పోయి
ఫిలిషీత్యుల దేశమంతట వాటిని తిర్పిప్,
జరిగినదానిని విగర్హములకును జనులకును
చాటించిరి. 10 వారు అతని ఆయుధములను తమ
దేవుని గుడిలో పెటిట్ అతని తలను దాగోను
గుడిలో తగిలించిరి. 11 ఫిలిషీత్యులు సౌలునకు
చేసినదంతయు యాబేషిగ్లాదువారు విని
నపుప్డు పరాకర్మశాలులైనవారందరును
లేచిపోయి, 12 సౌలు శవమును అతని కుమారుల
శవములను తీసికొని యాబేషునకువచిచ్ వారి
యెముకలను యాబేషునందలి సిందూరవృకష్ము
కిర్ంద పాతిపెటిట్ యేడుదినములు ఉప
వాసముండిరి. 13 ఈ పర్కారము యెహోవా
ఆజఞ్గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట
దోర్హము చేసినందుకును, యెహోవాయొదద్
విచారణచేయక కరణ్పిశాచముల యొదద్
విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హత
మాయెను. 14 అందునిమితత్ము యెహోవా
అతనికి మరణశికష్ విధించి రాజయ్మును
యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను.

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును
హెబోర్నులో నుండు దావీదునొదద్కు
కూడి వచిచ్చితత్గిం చుము, మేము నీకు

ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 2 ఇంతకు
ముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు
ఇశార్యేలీయులను నడిపించువాడవై
యుంటివినా జనులగు ఇశార్యేలీ యులను నీవు
ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని నీ దేవుడైన
యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి.
3 ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును
హెబోర్నులోనునన్ రాజు నొదద్కు రాగా
దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని
వారితో నిబంధనచేసెను; అపుప్డు వారు సమూ
యేలుదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న
పర్కారము దావీదును ఇశార్యేలీయులమీద
రాజుగా అభిషేకము చేసిరి. 4 తరువాత దావీదును
ఇశార్యేలీయులందరును యెరూషలే మనబడిన
యెబూసునకు పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన
యెబూసీయులు అచచ్ట ఉండిరి. 5 అపుప్డునీవు
వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు
కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు
పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను
పటుట్కొనెను. 6 ఎవడు మొదట యెబూ
సీయులను హతము చేయునో వాడు ముఖుయ్డును
సైనాయ్ధిపతియునగునని దావీదు
సెలవియయ్గా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు
అందరికంటె ముందుగా ఎకిక్ ఆ
యాధిపతయ్మును పొందెను. 7 తరువాత దావీదు
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ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి
దావీదుపురమను పేరు కలిగెను. 8 దావీదు
మిలోల్ మొదలుకొని చుటుట్ను పటట్ణమును
కటిట్ంచెను; యోవాబు పటట్ణములో మిగిలిన
భాగములను బాగుచేసెను. 9 సైనయ్ముల
కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా
దావీదు ఈ పర్కారము అంతకంతకు
అధికుడగుచుండెను. 10 ఇశార్యేలీయులకు
యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కా రము దావీదును
పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్ము
నందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను
కూడి సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్
పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 11

దావీదు నొదద్నుండిన ఆ పరాకర్మశాలుల
పటీట్లోనివారు ముపప్దిమంది; వారిలో
హకోమ్నీ కుమారుడైన యాషాబాము
ముఖుయ్డు;ఇతడు ఒక యుదధ్మందు మూడు
వందలమందిని చంపి వారిమీద ఈటె
ఆడించినవాడు. 12 ఇతని తరువాతివాడు
అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన ఎలియాజరు;
ఇతడు పరాకర్మ శాలులని పేరుపొందిన
ముగుగ్రిలో ఒకడు. 13 ఫిలిషీత్యులు దానినిండ
యవలుగల చేను ఉనన్ పసద్మీ◌్మములో
యుదధ్ము చేయుటకై కూడిరాగా జనులు
ఫిలిషీత్యులను చూచి పారిపోయినపుప్డు ఇతడు
దావీదుతోకూడ అచచ్ట ఉండెను. 14 వీరు ఆ
చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిషీత్యులను
హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొపప్
రకష్ణ కలుగజేసెను. 15 ముపప్దిమంది
పరాకర్మ శాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు
అదులాల్ము అను చటుట్ రాతికొండ గుహలో
నుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల
సమూహము రెఫాయీయుల లోయలో దిగి
యుండెను. 16 దావీదు మరుగు సథ్లమందుండగా
ఫిలిషీత్యుల దండు బేతెల్హేమునందుండెను.
17 దావీదు ఆశపడిబేతెల్హేమునందలి ఊరి
గవినియొదిద్ బావినీళుల్ కొంచెము నాకు
దాహమునకు ఎవడు తెచిచ్యిచుచ్నని అనగా 18

ఆ ముగుగ్రును ఫిలిషీత్యుల దండులోనికి
చొరబడి పోయి బేతెల్హేము ఊరి
గవినియొదిద్ బావినీళుల్ చేదుకొని
దావీదునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. అయితే
దావీదు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక
యెహోవాకు అరిప్తముగా వాటిని పారబోసి 19

నేను ఈలాగు చేయకుండ నా దేవుడు ననున్
కాచునుగాక; పార్ణమునకు తెగించి యీ నీళుల్
తెచిచ్న యీ మనుషుయ్ల రకత్మును నేను
తార్గుదునా అని చెపిప్ తార్గకపోయెను; ఈ
ముగుగ్రు పరా కర్మశాలులు ఇటిట్ పనులు
చేసిరి. 20 యోవాబు సహోదరు డైన అబీషై
ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు ఒక యుదధ్మందు
మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె
వారిమీద ఆడించినవాడై యీ ముగుగ్రిలోను
పేరుపొందిన వాడాయెను. 21 ఈ ముగుగ్రిలోను
కడమ యిదద్రికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై
వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి
ముగుగ్రిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు.
22 మరియు కబెస్యేలు సంబంధుడును పరా
కర్మవంతుడునైన యొకనికి పుటిట్న
యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును
వికర్మకిర్యలవలన గొపప్ వాడాయెను. ఇతడు
మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమా రుల నిదద్రిని
చంపెను;మరియు ఇతడు బయలుదేరి హిమము పడిన

కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపి
వేసెను. 23 అయిదు మూరల పొడవుగల
మంచియెతత్రియైన ఐగుపీత్యుని ఒకని అతడు
చావగొటెట్ను; ఆ ఐగుపీత్యుని చేతిలో
నేతగాని దోనెవంటి యీటె యొకటి యుండగా
ఇతడు ఒక దుడుడ్కఱఱ్ చేత పటుట్కొని
వానిమీదికిపోయి ఆ యీటెను ఐగుపీత్యుని
చేతిలోనుండి ఊడ లాగి దానితో వానిని
చంపెను. 24 యెహోయాదా కుమారుడైన
బెనాయా యిటిట్ పనులు చేసినందున ఆ
ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులలో ఘనతనొందిన
వాడాయెను. 25 ముపప్దిమందిలోను ఇతడు
వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో ఎవరికిని
సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన
దేహసంరకష్కుల కధిపతిగా ఉంచెను. 26 మరియు
సైనయ్ములకు చేరిన వేరు పరాకర్మశాలు
లెవరనగా యోవాబు తముమ్డైన అశాహేలు;
బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు
ఎలాహ్నాను, 27 హరో రీయుడైన షమోమ్తు,
పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 28 తెకో వీయుడైన
ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన
అబీయెజెరు, 29 హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై,
అహో హీయుడైన ఈలై, 30 నెటోపాతీయుడైన
మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా కుమారుడగు
హేలెదు, 31 బెనాయ్మీనీయుల సాథ్నములోని
గిబియా ఊరివాడును రీబైకి కుమారుడునగు
ఈతయి, పిరాతోనీయుడైన బెనాయా, 32

గాయషుతోయవాడైన హూరై, అరాబ్తీయుడైన
అబీయేలు, 33 బహరూమీయుడైన అజామ్వెతు,
షయిలోబ్నీయుడైన ఎలాయ్హాబ్, 34

గిజోనీయుడైన హాషేము కుమారులు,
హరారీయుడైన షాగే కుమారుడగు యోనా తాను,
35 హరారీయుడైన శాకారు కుమారుడగు అహీ
యాము, ఊరు కుమారుడైన ఎలీపాలు, 36

మెకేరాతీయుడైన హెపెరు, పెలోనీయుడైన
అహీయా, 37 కరెమ్లీయుడైన హెజోర్,
ఎజబ్యి కుమారుడైన నయరై, 38 నాతాను
సహోదరుడైన యోవేలు, హగీర్యుడైన
మిబాహ్రు, 39 అమోమ్నీయుడైన
జెలెకు,సెరూయా కుమారుడై యోవాబు యొకక్
ఆయుధములు మోయువాడును బెరోతీయుడునగు
నహరై, 40 ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన
గారేబు, 41 హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి
కుమారుడైన జాబాదు, 42 రూబేనీయుడైన షీజా
కుమారుడును రూబే నీయులకు పెదద్యునైన
అదీనా, అతనితోటివారగు ముపప్దిమంది, 43

మయకా కుమారుడైన హానాను, మితీన్ యుడైన
యెహోషాపాతు, 44 ఆషెత్రాతీయుడైన
ఉజీజ్యా, అరొయేరీయుడైన హోతాను
కుమారులగు షామా యెహీ యేలు, 45 షిమీ
కుమారుడైన యెదీయవేలు, తిజీయుడైన వాని
సహోదరుడగు యోహా, 46 మహవీయుడైన
ఎలీయేలు, ఎలన్యము కుమారులైన యెరీబై
యోషవాయ్, మోయాబీయుడైన ఇతామ్, 47

ఎలీయేలు ఓబేదు, మెజోబాయా ఊరివాడైన
యహశీయేలు.

దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు
భయపడియింకను దాగియుండగా సౌలు
బంధువులగు బెనాయ్మీనీ యులలో

పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్
సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు
సికల్గునకు వచిచ్రి. 2 వీరు విలుకాండర్యి
కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్

దినవృతాత్ంతములు మొదటి గర్ంథము 11:8
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రువువ్టకును వింటిచేత అంబులు విడుచుటకును
సమరుథ్లైన వారు. 3 వారెవరనగా
గిబియావాడైన షెమాయా కుమారులైన
అహీయెజెరు, ఇతడు అధిపతి; ఇతని
తరువాతివాడగు యోవాషు, అజామ్వెతు
కుమారులైన యెజీయేలు, పెలెటు, బెరాకా,
అనెతోతీయుడైన యెహూ, 4 ముపప్దిమందిలో
పరాకర్మశాలియు ముపప్ది మందికి
పెదద్యునైన ఇషమ్యా అను గిబియోనీయుడు,
యిరీమ్యా, యహజీయేలు,
యోహానాను,గెదేరాతీ యుడైన యోజాబాదు, 5

ఎలూజై, యెరీమోతు, బెయలాయ్, షెమరాయ్,
హరీపీయుడైన షెఫటయా, 6 కోరహీయులగు
ఎలాక్నా, యెషీష్యా, అజరేలు, యోహెజెరు,
యాషాబాము, 7 గెదోరు ఊరివాడైన
యెరోహాము కుమారులగు యోహేలా,
జెబదాయ్ అనువారును. 8 మరియు గాదీయులలో
పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు
దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును
ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు,
సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు,
కొండలలోనుండు జింకలంత పాద వేగము గలవారు.
9 వారెవరనగా మొదటివాడు ఏజెరు, రెండవవాడు
ఓబదాయ్, మూడవవాడు ఏలీయాబు, 10

నాలగ్వవాడు దుషమ్నాన్, అయిదవవాడు
యిరీమ్యా, 11 ఆరవవాడు అతత్యి,
యేడవవాడు ఎలీయేలు, 12 ఎనిమిదవ వాడు
యోహానాను, తొమి◌్మదవవాడు ఎలాజ్బాదు,
13 పదియవవాడు యిరీమ్యా,పదకొండవవాడు
మకబ్నన్యి. 14 గాదీయులగు వీరు
సైనయ్మునకు అధిపతులై యుండిరి; వారిలో
అతయ్లుప్డైనవాడు నూరుమందికి అధిపతి,
అతయ్ ధికుడైనవాడు వెయియ్మందికి అధిపతి,
15 యొరాద్ను గటుట్లమీదుగా పొరిల్
పారుచుండు మొదటి నెలయందు దానిని
దాటిపోయి తూరుప్లోయలలోను
పడమటిలోయలలోను ఉనన్ వారినందరిని
తరిమివేసినవారు వీరే. 16 మరియు
బెనాయ్మీనీయులలో కొందరును
యూదావారిలో కొందరును దావీదు దాగియునన్
సథ్లమునకు వచిచ్రి. 17 దావీదు బయలుదేరి
వారికి ఎదురుగా పోయి వారితో ఇటల్నెనుమీరు
సమాధానము కలిగి నాకు సహాయముచేయుటకై
నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా
హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నా
వలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని యెరిగి
యుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి
అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల
మన పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి
మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 18 అపుప్డు
ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై
ఆతమ్వశుడైదావీదూ, మేము నీవారము;
యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పకష్మున
ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము కలుగునుగాక, సమా
ధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము
కలుగునుగాక,నీ దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని
పలు కగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన
దండునకు అధి పతులుగా చేసెను. 19 సౌలుమీద
యుదధ్ముచేయబోయిన ఫిలిషీత్యులతో కూడ
దావీదు వచిచ్నపుప్డు మనషేష్ సంబం ధులలో
కొందరును అతని పకష్ముచేరిరి; దావీదు
ఫిలిషీత్ యులకు సహాయము చేయకపోయెను,
ఏలయనగా అతడు తన యజమానుడైన సౌలు

పకష్మునకు మరలి తమకు పార్ణ హాని చేయునని
యెంచి ఫిలిషీత్యుల అధికారులు అతని
పంపివేసిరి. 20 అంతట అతడు సికల్గునకు తిరిగి
పోవుచుండగా మనషేష్ సంబంధులైన అదాన్
యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు,
యోజాబాదు, ఎలీహు, జిలెల్తై అను మనషేష్
గోతర్పువారికి అధిపతులు అతని పకష్ముచేరిరి.
21 వారందరును పరాకర్మ శాలులును
సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; ఆ దండును
హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు
సహాయముచేసిరి. 22 దావీదు దండు దేవుని
సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్
పర్తిదినమున అతనికి సహాయము చేయువారు
అతనియొదద్కు వచుచ్ చుండిరి. 23 యెహోవా
నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్
రాజయ్మును దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్
పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను
ధరించి అతనియొదద్కు హెబోర్నునకు వచిచ్న
అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 24

యూదావారిలో డాలును ఈటెను పటుట్కొని
యుదధ్సనన్దుధ్లై యునన్వారు ఆరువేల
ఎనిమిదివందలమంది. 25 షిమోయ్నీయులలో
యుదధ్ మునకు తగినశూరులు ఏడువేల నూరుమంది.
26 లేవీయులలో అటిట్వారు నాలుగువేల
ఆరువందలమంది. 27 అహరోను సంతతివారికి
యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ ఉనన్వారు
మూడువేల ఏడు వందలమంది. 28

పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను ¸°వనునితో
కూడ అతని తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు
ఇరువదియిదద్రు. 29 సౌలు సంబంధులగు
బెనాయ్ మీనీయులు మూడువేలమంది;
అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్
గాపాడుచుండిరి. 30 తమపితరుల యింటివారిలో
పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులు
ఎఫార్యిమీయులలో ఇరువదివేల ఎనిమిది
వందలమంది. 31 మనషేష్ యొకక్
అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా
చేయుటకై రావలెనని పేరు పేరుగా
నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 32

ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నముకలిగి
ఇశార్యేలీయులు చేయతగినదేదో దాని
నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి
గోతర్పు వారందరును వీరి యాజఞ్కు
బదుధ్లైయుండిరి. 33 జెబూలూ నీయులలో
సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి
యుదధ్మునకు పోదగినవారును యుదధ్పు
నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ
యుదధ్ము చేయగలవారును ఏబదివేలమంది. 34

నఫాత్లీయులలో వెయియ్మంది అధిపతులు,
వారితోకూడ డాలును ఈటెను పటుట్కొనిన
వారు ముపప్ది యేడువేలమంది. 35 దానీయులలో
యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది
యెనిమిదివేల ఆరు వందల మంది. 36

ఆషేరీయులలో యుదధ్పు నేరుప్గల యుదధ్
సనన్దుధ్లు నలువది వేలమంది. 37 మరియు
యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను
గాదీయులలోను మనషేష్ అరధ్గోతర్పు
వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను
ధరించు యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు
దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా
నియమించవలెననన్ కోరిక హృదయమందు
కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి
హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 38 ఇశార్యేలులో
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కడమ వారందరును ఏకమనసుక్లై దావీదును
రాజుగా నియ మింపవలెనని కోరియుండిరి. 39

వారి సహోదరులు వారికొరకు
భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము చేసియుండగా
వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి
అనన్ పానములు పుచుచ్కొనిరి. 40

ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను
గనుక ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి
పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు
గాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల
మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన
పిండివంటకములను అంజూరపు అడలను ఎండిన
దార్కష్పండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును
నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను విసాత్ర ముగా
తీసికొనివచిచ్రి.

దావీదు సహసార్ధిపతులతోను
శతాధిపతులతోను... అధిపతులందరితోను
ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన

ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను
2 ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన
దేవుడైన యెహోవా వలన కలిగిన యెడల
ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట
శేషించియునన్ మన సహోదరులును తమ
పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్
యాజకులును లేవీయులును మనతో
కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 3 మన
దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు
కొనివతత్ము రండి; సౌలు దినములలో
దానియొదద్ మనము విచారణ చేయకయే
యుంటిమి. 4 ఈ కారయ్ము సమా జకులందరి
దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక జనులందరును ఆ
పర్కారము చేయుదుమనిరి. 5 కాగా దేవుని
మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొని
వచుచ్టకు దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది
మొదలుకొని హమాతునకు
పోవుమారగ్మువరకునుండు
ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 6

కెరూబులమధయ్ నివాసముచేయు దేవుడైన
యెహోవా నామము పెటట్బడిన ఆయన
మందసమును యూదాలోనుండు కిరయ్తాయ్రీము
అనబడిన బాలానుండి తీసికొనివచుచ్టకై
అతడును ఇశార్యేలీయులందరును అచచ్టికి
పోయిరి. 7 వారు దేవుని మందసమును ఒక
కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి, అబీనాదాబు
ఇంటనుండి తీసికొనివచిచ్రి; ఉజాజ్యును
అహోయ్యును బండిని తోలిరి. 8 దావీదును
ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్ శకిత్తో
దేవుని సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను
సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను
వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 9 వారు కీదోను
కళళ్మునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు
జారినందున మందసమును పటుట్కొనవలెనని
ఉజాజ్ చేయిచాపగా 10 యెహోవా కోపము
అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి
మందసము నొదద్కు చాపగా ఆయన అతని
మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని
సనిన్ధిని చనిపోయెను. 11 యెహోవా
ఉజాజ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు
వాయ్కుల పడెను; అందుచేత ఆ సథ్లమునకు
నేటివరకు పెరెజ్1 ఉజాజ్ అని పేరు. 12 ఆ
దినమున దావీదు దేవుని విషయమై
భయమొందిదేవుని మందసమును నాయొదద్కు
నేను ఏలాగు తీసికొని పోవుదుననుకొని,

మందసమును 13 తన యొదద్కు దావీదు పురమునకు
తీసికొనిపోక, దానిని గితీత్యు డైన
ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 14

దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని
కుటుంబమునొదద్ మూడు నెలలుండగా యెహోవా
ఓబేదెదోము ఇంటి వారిని అతని సొతత్ంతటిని
ఆశీరవ్దించెను.

తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు
దూతలను, అతనికి ఒక యిలుల్
కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను,

కాసెపనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 2 తన
జనులగు ఇశార్ యేలీయుల నిమితత్ము
యెహోవా అతని రాజయ్మును ఉనన్త
సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్
ఇశార్యేలీ యులమీద రాజుగాసిథ్రపరచెనని
దావీదు గర్హించెను. 3 పమమ్ట
యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు
సీత్ర్లను వివాహము చేసికొని యింక
కుమారులను కుమారెత్ లను కనెను. 4

యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల
పేరు లేవనగా, షమూమ్య షోబాబు నాతాను
సొలొమోను 5 ఇభారు ఏలీషూవ ఎలాప్లెటు 6

నోగహు నెపెగు యాఫీయ 7 ఎలీషామా
బెయెలెయ్దా ఎలీపేలెటు. 8 దావీదు
ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా అభిషేకము
చేయబ డెనని విని, ఫిలిషీత్యులందరు దావీదును
వెదకి పటుట్కొనుటకై బయలుదేరగా దావీదు ఆ
సంగతి విని వారిని ఎదురొక్నబోయెను. 9

ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల
లోయలోదిగిరి. 10 ఫిలిషీత్యులమీదికి నేను
పోయినయెడల నీవు వారిని నా చేతికి
అపప్గించుదువా? అని దావీదు దేవునియొదద్
విచారణచేయగా యెహోవాపొముమ్, నేను
వారిని నీ చేతికి అపప్గించెదనని సెల
విచెచ్ను. 11 వారు బయలెప్రాజీమునకు
వచిచ్నపుప్డు దావీదు అచచ్ట వారిని
హతముచేసిజలపర్వాహములు కొటుట్కొని
పోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా
యెదుట నిలువకుండ నాశనము చేసెననుకొని ఆ
సథ్లమునకు బయలెప్రాజీము2 అను
పేరుపెటెట్ను. 12 వారు అచచ్ట తమ దేవతలను
విడిచిపెటిట్పోగా వాటిని అగిన్చేత కాలిచ్
వేయవలెనని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 13

ఫిలిషీత్యులు మరల ఆ లోయలోనికి దిగిరాగా
14 దావీదు తిరిగి దేవునియొదద్
విచారణచేసెను. అందుకు దేవుడునీవు వారిని
తరుము కొనిపోక వారిని తపిప్ంచుకొని చుటుట్
తిరిగి కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా నిలిచి 15

కంబళిచెటల్ కొనలయందు కాళల్చపుప్డు నీకు
వినబడునపుప్డు వారితో యుదధ్ము కలుపుటకై
బయలుదేరి వారిమీద పడుము; ఆ చపుప్డు
వినబడునపుప్డు ఫిలిషీత్యుల దండును హతము
చేయుటకై దేవుడు నీకు ముందుగా బయలువెళిల్
యునాన్డని తెలిసికొనుమని సెల విచెచ్ను. 16

దేవుడు తనకు సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదు
చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల
సైనయ్మును గిబి యోను మొదలుకొని
గాజెరువరకు తరిమి హతముచేసిరి. 17 కాబటిట్
దావీదు కీరిత్ ఇశార్యేలీయుల
పర్దేశములందంతట పర్సిదిధ్యాయెను;
యెహోవా అతని భయము అనయ్జనుల కందరికి
కలుగజేసెను.
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దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు
ఇండుల్... కటిట్ంచెను; దేవుని మందస
మునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి,

దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 2

మందసమును ఎతుత్టకును నితయ్ము తనకు సేవ
చేయుటకును యెహోవా లేవీయులను
ఏరప్రచుకొనెనని చెపిప్వారు తపప్ మరి
ఎవరును దేవుని మందసమును ఎతత్కూడదని దావీదు
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 3 అంతట దావీదు తాను
యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన
సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై
ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు
సమాజముగా కూరెచ్ను. 4 అహరోను
సంతతివారిని 5 లేవీయులైన కహాతు సంతతివారి
అధిపతియగు ఊరీయేలును వాని బంధువులలో నూట
ఇరువదిమందిని, 6 మెరారీయులలో అధిపతియైన
అశాయాను వాని బంధువులలో రెండువందల ఇరువది
మందిని, 7 గెరోష్ను సంతతివారికధిపతియగు
యోవే లును వాని బంధువులలో నూట
ముపప్దిమందిని, 8 ఎలీషాపాను
సంతతివారికధిపతియగు షెమయాను వాని బంధు
వులలో రెండువందలమందిని, 9 హెబోర్ను
సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని
బంధువులలో ఎనుబది మందిని 10 ఉజీజ్యేలు
సంతతివారికధిపతియగు అమి◌్మనా దాబును వాని
బంధువులలో నూట పండెర్ండుగురిని దావీదు
సమకూరెచ్ను. 11 అంతట దావీదు యాజకులైన
సాదోకును అబాయ్తారును లేవీయులైన
ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా
ఎలీయేలు అమీ◌్మనాదాబు అనువారిని పిలిపించి
వారితో ఇటల్నెను. 12 లేవీయుల పితరుల
సంతతులకుమీరు పెదద్లై యునాన్రు. 13

ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్ యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా మందసమును మోయక యుండుటచేతను,
మనము మన దేవుడైన యెహోవా యొదద్
విధినిబటిట్ విచారణచేయకుండుటచేతను,
ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున
ఇపుప్డు మీరును మీవారును మిముమ్ను మీరు
పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు
సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని తేవలెను. 14

అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము
పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 15 తరువాత లేవీయులు
యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే
ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవుని మందసమును దాని
దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 16

అంతట దావీదుమీరు మీ బంధువులగు పాటకులను
పిలిచి, సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు
లోనగు వాదయ్విశేషములతో గంభీర ధవ్ని
చేయుచు, సంతోషముతో సవ్రములెతిత్
పాడునటుల్ ఏరాప్టుచేయుడని లేవీయుల
అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 17 కావున
లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును,
వాని బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన
ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో
కూషాయాహు కుమారుడైన ఏతానును, 18

వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ
బంధువులైన జెకరాయ్ బేను యహజీయేలు
షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు
బెనాయా మయ శేయా మతిత్తాయ్
ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని
దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును

పాటకు లనుగా నియమించిరి. 19 పాటకులైన
హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల
తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 20

జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు
యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు మయశేయా
బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల
సవ్రమండలములను వాయించుటకు
నిరణ్యింపబడిరి. 21 మరియు మతిత్తాయ్
ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము
యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు
రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును
నిరణ్యింపబడిరి. 22 లేవీయుల కధిపతియైన
కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు
గటిట్వాడై నందున అతడు మోతకర్మము
నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 23

బెరెకాయ్యును ఎలాక్నాయును మందస మునకు
ముందునడుచు కావలివారుగాను 24 షెబనాయ్
యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్
బెనాయా ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని
మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను,
ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్
కనిపెటుట్వారుగాను నియ మింపబడిరి. 25

దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును
సహసార్ధిపతులును యెహోవా నిబంధన
మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి
తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 26

యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు
లేవీయులకు దేవుడు సహాయముచేయగా వారు ఏడు
కోడె లను ఏడు గొఱఱ్పొటేట్ళల్ను బలులుగా
అరిప్ంచిరి. 27 దావీదును మందసమును మోయు
లేవీయులందరును పాటకులును పాటకుల పనికి
విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును
సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్ర్ములు
ధరించుకొని యుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో
నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 28

ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్ éటము
చేయుచు, కొముమ్లు బూరలు ఊదుచు, తాళములు
కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు
వాయించుచు యెహోవా నిబంధన మందసమును
తీసికొనివచిచ్రి. 29 యెహోవా నిబంధన
మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా సౌలు
కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి
రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు
వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని
హీనపరచెను.

ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును
తీసికొని... వచిచ్, దావీదు దానికొరకు
వేయించియునన్ గుడారము నడుమను

దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను
సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 2 దహనబలులను
సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన
తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను
దీవించి 3 పురుషులకేమి సీత్ర్లకేమి
ఇశార్యేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికి ఒక
రొటెట్ను ఒక భకష్య్మును ఒక
దార్కష్పండల్ అడను పంచి పెటెట్ను. 4

మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ
చేయుచు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును,
వందించుటకును ఆయ నకు సోత్తర్ములు
చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియ
మించెను. 5 వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్
అతని తరువాతివాడు, యెమీయేలు

దినవృతాత్ంతములు మొదటి గర్ంథము 16:5

337



17

షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్
ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు
అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను
వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు
తాళములను వాయించువాడు. 6 బెనాయా
యహజీయేలు అను యాజ కులు ఎపుప్డును దేవుని
నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 7 ఆ
దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను
ఏరప్రచి, దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని
బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ
సుత్తి విధమేమనగా 8 యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి.ఆయన
నామమును పర్కటనచేయుడిఆయన కారయ్ములను
జనములలో తెలియజేయుడి. 9 ఆయననుగూరిచ్
పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడిఆయన అదుభ్త
కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 10

ఆయన పరిశుదధ్ నామమును బటిట్
అతిశయించుడి యెహోవాను వెదకువారు
హృదయమునందు సంతో షించుదురు గాక. 11

యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము
నాశర్యించుడిఆయన సనిన్ధి నితయ్ము
వెదకుడి. 12 ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు
వంశసుథ్లారాఆయన ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు
సంతతి వారలారా 13 ఆయన చేసిన
ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసి
కొనుడిఆయన సూచక కిర్యలను ఆయన నోటి
తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 14 ఆయన
మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు
భూమియందంతట జరుగుచునన్వి. 15 మీ సంఖయ్
కొదిద్గాను మీరు సవ్లప్సంఖయ్గల
జనులుగానుకనాను దేశములో అనుయ్లుగాను
ఉండగా కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా దాని
నీకిచెచ్దనని 16 ఆయన అబార్హాముతో చేసిన
నిబంధనను 17 ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును
ఏరాప్టును నితయ్ము జాఞ్పకముంచుకొనుడి.
18 వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన
సెల విచెచ్ను. 19 యాకోబునకు కటట్డగాను
ఇశార్యేలునకు నితయ్నిబంధనగాను ఆయన ఆ
మాటను సిథ్రపరచియునాన్డు. 20 వారు
జనమునుండి జనమునకును
రాజయ్మునుండిరాజయ్మునకును
తిరుగులాడుచుండగా 21 నేను అభిషేకించినవారిని
ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు
కీడుచేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 22 ఆయన
ఎవరినైనను వారికి హింసచేయనియయ్లేదు
వారి నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 23

సరవ్భూజనులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి
అనుదినము ఆయన రకష్ణను పర్కటించుడి. 24

అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి
సమసత్ జనములలో ఆయన
ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుపర్చురించుడి. 25

యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన
బహుగా సుత్తినొంద తగినవాడు సమసత్
దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 26 జనముల
దేవతలనిన్యు వటిట్ విగర్హములే
యెహోవా ఆకాశవైశాలయ్మును సృజించినవాడు.
27 ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి
బలమును సంతోషమును ఆయనయొదద్ ఉనన్వి. 28

జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు
చెలిల్ంచుడి. మహిమాబలమును యెహోవాకు
చెలిల్ంచుడి. 29 యెహోవా నామమునకు తగిన
మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ములు
చేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి

పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను
ధరించుకొనిఆయనయెదుట సాగిలపడుడి. 30

భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి అపుప్డు
భూలోకము కదలకుండును అపుప్డది
సిథ్రపరచబడును. 31 యెహోవా ఏలుచునాన్డని
జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు
ఆనందించునుగాక భూమి సంతోషించునుగాక 32

సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు
ఘోషించునుగాక పొలములును వాటియందుండు
సరవ్మును సంతోషించునుగాక. యెహోవా
వేంచేయుచునాన్డు. 33 భూజనులకు తీరుప్
తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు
వనవృకష్ములు ఆయన సనిన్ధిని ఉతస్యించును.
34 యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప
నిరంతరముండును. ఆయనను సుత్తించుడి. 35

దేవా మా రకష్కా, మముమ్ను రకిష్ంచుము
మముమ్ను చేరుచ్కొనుము. 36 మేము నీ
పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచునటుల్ నినున్ సుత్తించుచు
అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి
మముమ్ను విడిపింపుము. అని ఆయనను
బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన
యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము
నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు
ఆమేన్ అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.
37 అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును
కావలసిన అనుదిన సేవ జరుపుటకై దావీదు
అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద
ఆసాపును అతని సహోదరులను నియమించెను.
ఓబేదె దోమును వారి సహోదరులైన అరువది
ఎనిమిది మందిని 38 యెదూతూను కుమారుడైన
ఓబేదెదోమును హోసాను దావ్రపాలకులుగా
నియమించెను 39 గిబియోనులోని
ఉనన్తసథ్లముననునన్ యెహోవా
గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను
యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన
ధరమ్శాసత్ర్మందు వార్యబడియునన్
పర్కారము 40 ఉదయాసత్మయములయందు
అనుదినమున నితయ్మైన దహనబలిని ఆయనకు
అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన
సాదోకును అతని సహోదరులైన యాజకులను
నియమించెను. 41 యెహోవా కృప
నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తిచేయుటకై
వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును
పేళల్వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరి కొందరిని
నియమించెను. 42 బూరలు ఊదుటకును తాళములను
వాయించుటకును దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతము
లను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును
వీరిలోనుండు హేమానును యెదూతూనును అతడు
నియమించెను.మరియు యెదూతూను కుమారులను
అతడు దావ్ర పాలకులుగా నియమించెను. 43

తరువాత జనులందరును తమతమ యిండల్కు
వెళిల్పోయిరి; దావీదును తన యింటి వారిని
దీవించుటకై వారియొదద్కు పోయెను.

దావీదు తన యింట నుండి
పర్వకత్యైన నాతానును
పిలిపించినేను దేవదారు మార్నులతో

కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను;
యెహోవా నిబంధన మందసము తెరలచాటున
నునన్దని చెపప్గా 2 నాతానుదేవుడు నీకు
తోడైయునాన్డు, నీ హృదయమందునన్ దంతయు
చేయుమని దావీదుతో అనెను. 3 ఆ రాతిర్యందు
దేవునివాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్కష్మై

దినవృతాత్ంతములు మొదటి గర్ంథము 16:6
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యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 4 నీవు పోయి నా
సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాస మునకై యొక
ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేతకాదు. 5 ఇశార్
యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు
నేను ఒక యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక
గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము
చేసితిని. 6 నేను ఇశార్ యేలీయులందరి
మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయుమీరు నాకొరకు
దేవదారుమార్నులతో ఆలయము కటట్
కుంటిరేమియని, నా జనమును మేపవలసినదని నేను
ఆజాఞ్ పించిన ఇశార్యేలీయుల
నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితో నైనను నేనొక
మాటయైన పలికియుంటినా? 7 కావున నీవు నా
సేవకుడైన దావీదుతో
చెపప్వలసినదేమనగాసైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్కారము
సెలవిచుచ్చునాన్డునీవు నా జనులైన
ఇశార్యేలీయుల మీద అధిపతివై యుండునటుల్,
గొఱఱ్లవెంబడి తిరుగుచునన్ నినున్
గొఱఱ్ల దొడిడ్నుండి తీసికొని 8

నీవువెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి,
నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ ముందర
నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని;
లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి
పేరు నీకు కలుగ జేయుదును 9 మరియు నేను నా
జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము
ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి
తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు,
పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన
ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను
నిరణ్యించిన కాలము మొదలుకొని జరుగుచు
వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ
పెటట్కుందురు; 10 నీ పగవారినందరిని నేను
అణచి వేసెదను. అదియు గాకయెహోవా నీకు
సంతతి కలుగజేయునని నేను నీకు
తెలియజేసితిని. 11 నీ జీవిత దినములు తీరి నీ
పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ
కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను
సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును
సిథ్రపరచెదను. 12 అతడు నాకు ఒక మందిరమును
కటిట్ంచును, అతని సింహాసనమును నేను
నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 13 నేను అతనికి
తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు కుమారుడై
యుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా
కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి నేను నా
కృపను చూపక మానను. 14 నా మందిరమందును
నారాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని
సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని
సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము.
15 నాతాను తనకు పర్తయ్కష్మైనదానిబటిట్
యీ మాట లనిన్టిని దావీదునకు తెలియజేయగా
16 రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని
కూరుచ్ండి ఈలాగు మనవి చేసెనుదేవా
యెహోవా, నీవు ననున్ ఇంత హెచుచ్ లోనికి
తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా యిలుల్
ఏమాతర్పుది? 17 దేవా, యిది నీ దృషిట్కి
సవ్లప్విషయమే; దేవా యెహోవా, నీవు
రాబోవు బహుకాలమువరకు నీ సేవకుని
సంతతినిగూరిచ్ సెలవిచిచ్, మనుషుయ్నితో
మను షుయ్డు మాటలాడునటుల్ దయ పాలించి
నాతో మాటలాడి, నా సంతతి ఘనతజెందునని
మాట యిచిచ్ యునాన్వు. 18 నీ దాసుడనగు నాకు

కలుగబోవు ఘనతను గూరిచ్ దావీదను నీ దాసుడ
నైన నేను నీతో మరి ఏమని మనవిచేసెదను? నీవు
నీ దాసుని ఎరుగుదువు. 19 యెహోవా నీ దాసుని
నిమి తత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా
ఘనత కలుగునని నీవు తెలియజేసియునాన్వు,
అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును
చేసియునాన్వు. 20 యెహోవా, మేము మా
చెవులతో వినినదంతయు నిజము, నీవంటి
వాడెవడును లేడు, నీవుతపప్ మరి ఏ దేవుడును
లేడు. 21 నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులవంటి
జనము భూలోకమందు ఏది? ఐగుపుత్లోనుండి నీవు
విమోచించిన నీ జనులయెదుట నిలువనీయక నీవు
అనేక జనములను తోలివేసినందువలన నీవు మహా
భయంకరమైన పేరు తెచుచ్కొంటివి. వారు నీ
సవ్ంత జనులగునటుల్ వారిని విమోచించుటకై
దేవుడవైన నీవు బయలుదేరితివి 22 నీ జనులైన
ఇశార్యేలీయులు నితయ్ము నీకు జనులగునటుల్
నీ వాలాగున చేసితివి; యెహో వావైన నీవు
వారికి దేవుడవై యునాన్వు 23 యెహోవా,
ఇపుప్డు నీ దాసునిగూరిచ్యు అతని సంతతిని
గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న మాట నితయ్ము
సిథ్రమగును గాక. 24 ఇశార్ యేలీయుల
దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైయునాన్డని నీ
పేరు ఎనన్టికిని ఘనపరచబడునటుల్ నీవు
సెలవిచిచ్న మాట నిశచ్యముగా
సిథ్రపరచబడును గాక; మరియు నీ దాసుడైన
దావీదు సంతతి నీ యెదుట సిథ్రపరచబడునుగాక.
25 దేవానీకు సంతతి కలుగజేసెదనని నీ దాసునికి
నీవు తెలియ జేసియునాన్వు గనుక నీ సనిన్ధిని
వినన్పము చేయుటకు నీ దాసునికి
మనోధైరయ్ము కలిగెను. 26 యెహోవా, నీవు
దేవుడవైయుండి నీ దాసునికి ఈ మేలు
దయచేసెదనని సెలవిచిచ్యునాన్వు. 27

ఇపుప్డు నీ దాసుని సంతతి నితయ్ము నీ
సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా దానిని ఆశీరవ్దింప
ననుగర్హించియునాన్వు. యెహోవా, నీవు
ఆశీరవ్ దించినయెడల అది ఎనన్టికిని
ఆశీరవ్దింపబడి యుండును.ఇదియైన తరువాత
దావీదు ఫిలిషీత్యులను జయించి,

వారిని లోపరచి, గాతు పటట్ణమును
దాని గార్మములును ఫిలిషీత్యుల
వశమున నుండకుండ వాటిని

పటుట్కొనెను. 2 అతడు మోయాబీయులను
జయించగా వారు దావీదునకు కపప్ముకటుట్
దాసులైరి. 3 సోబా రాజైన హదరెజెరు
యూఫర్టీసునదివరకు తన రాజయ్మును
వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్
దావీదు అతనిని ఓడించి 4 అతని యొదద్నుండి
వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను
ఇరువదివేల కాలబ్లమును పటుట్కొనెను.
దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన
గుఱఱ్ములను ఉంచుకొని కడమవాటికనిన్టికి
చీలమండ నరములు తెగవేయిం చెను. 5

సోబారాజైన హదరెజెరునకు సహాయము
చేయవలెనని దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా
దావీదు ఆ సిరి యనులలో ఇరువదిరెండు
వేలమందిని హతముచేసెను. 6 తరువాత దావీదు
సిరియా సంబంధమైన దమసుక్లో కావలి
సైనయ్మును ఉంచెను; సిరియనులు దావీదునకు
కపప్ముకటుట్ సేవకులైరి. ఈ పర్కారము
దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా
అతనికి సహాయముచేయుచు వచెచ్ను. 7 మరియు
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హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్
బంగారు డాళల్ను దావీదు తీసికొని
యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 8

హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన
టిబహ్తులో నుండియు, కూనులోనుండియు
దావీదు బహు విసాత్రమైన యితత్డిని
తీసికొని వచెచ్ను. దానితో సొలొమోను
ఇతత్డి సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి
వసుత్వు లను చేయించెను. 9 దావీదు
సోబారాజైన హదరెజెరుయొకక్ సైనయ్
మంతటిని ఓడించిన వరత్మానము
హమాతురాజైనతోహూకు వినబడెను. 10

హదరెజెరునకును తోహూకును విరోధము
కలిగియుండెను గనుక రాజైన దావీదు
హదరెజెరుతో యుదధ్ముచేసి అతని
నోడించినందుకై దావీదుయొకక్ కేష్మము
తెలిసికొనుటకును, అతనితో
శుభవచనములుపలుకుటకును, బంగారముతోను
వెండితోను ఇతత్డితోను చేయబడిన సకల
విధములైన పాతర్లనిచిచ్, తోహూ తన
కుమారుడైన హదోరమును అతనియొదద్కు
పంపెను. 11 ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు
తాను ఎదో మీయులయొదద్నుండియు,
మోయాబీయులయొదద్ నుండియు,
అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు,
ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు,
అమాలేకీయులయొదద్ నుండియు తీసికొనిన
వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్ంచెను. 12 మరియు సెరూయా
కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో
ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని
హతము చేసెను. 13 దావీదు ఎదోములో కావలి
సైనయ్మును ఉంచెను, ఎదోమీయులందరును
అతనికి సేవకు లైరి, దావీదు పోయిన
చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను.
14 ఈ పర్కారము దావీదు
ఇశార్యేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి తన
జనులందరికిని నీతినాయ్యములను జరిగిం చెను.
15 సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు
సైనాయ్ధిపతియై యుండెను; అహీలూదు
కుమారుడైన యెహోషా పాతు
రాజయ్పుదసాత్వేజులమీద నుండెను; 16

అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు
కుమారుడైన అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్
శాసిత్ర్; 17 యెహోయాదా కుమారుడైన
బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును
అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్
కుమారులు రాజునకు సహాయులై యుండిరి.

ఇదియైన తరువాత అమోమ్నీయుల
రాజైన నాహాషు... చనిపోగా అతని
కుమారుడు అతనికి మారుగా రాజాయెను.

2 అపుప్డు దావీదుహానూను తండిర్యైన
నాహాషు నా యెడల దయ చూపించెను గనుక నేను
అతనికుమారుని యెడల దయ చూపెదనని
యనుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని
పరామరిశ్ంచుటకు దూతలను పంపెను. దావీదు
సేవకులు హానూనును పరామరిశ్ంచుటకై
అమోమ్నీయుల దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 3

అమోమ్నీయుల యధి పతులు హానూనుతోనినున్
పరామరిశ్ంచుటకై నీ యొదద్కు దావీదు
దూతలను పంపుట నీ తండిర్ని ఘనపరచుటకే అని
నీవనుకొనుచునాన్వా? దేశమును తరచి చూచి
దాని నాశనము చేయుటకేగదా అతని సేవకులు

నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్రు అని మనవి
చేయగా 4 హానూను దావీదు సేవకులను
పటుట్కొని, వారిని గొరిగించి, వారి
వసత్ర్ములు పిరుదులు దిగకుండునటుల్ నడిమికి
కతిత్రించి వారిని పంపివేసెను. 5 ఆ
మనుషుయ్లు ఇంటికి వచుచ్చుండగా
కొందరువచిచ్ వారిని గూరిచ్న వారత్
దావీదునకు తెలియజేసిరి; వారు బహు
లజాజ్కార్ంతులై యుండిరి గనుక వారికి
ఎదురుగా మనుషుయ్లను పంపిమీ గడడ్ములు
పెరుగుదనుక మీరు యెరికోలో ఉండి తరువాత
రండని రాజు వారికి వరత్మాన మంపెను. 6

అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు
అసహయ్ము పుటిట్ంచితిమని
తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును
అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు,
సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు
రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల
వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 7

ముపప్ది రెండువేల రథములతో వచుచ్నటుల్
జీతమిచిచ్ మయకారాజును అతని జనులను
కుదురుచ్కొనిరి; వీరు వచిచ్ మేదెబా
ముందరితటుట్న దిగిరి, అమోమ్నీయులు
తమతమ పటట్ణములలోనుండి కూడుకొని
యుదద్ముచేయుటకు వచిచ్రి. 8 దావీదు ఈ
సంగతి విని యోవాబును సైనయ్ములోని
పరాకర్మశాలుల నందరిని పంపెను. 9

అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవిని
యొదద్ యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి, వచిచ్న
రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో
యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 10 తాను
రెండు సైనయ్ముల మధయ్ను చికుక్బడి
యుండుట చూచి, యోవాబు
ఇశార్యేలీయులలోని శేర్షుఠ్లలో
పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని, సిరియనులకు
ఎదురుగా వారిని పంకుత్లు తీరిచ్, 11 కడమ
జనులను అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా
వూయ్హపరచి, తన సహోదరుడైన అబీషైకి
అపప్గించి యిటల్నెను 12 సిరియనుల బలమునకు
నేను నిలువ లేకపోయినయెడల నీవు నాకు
సహాయము చేయవలెను, అమోమ్నీయుల
బలమునకు నీవు నిలువలేకపోయినయెడల నేను నీకు
సహాయము చేయుదును. 13 ధైరయ్ము
కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును
మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును
ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి
ఏది మంచిదో దాని చేయునుగాక. 14 ఆ
పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్
జనమును సిరియనులతో యుదధ్ము కలుపుటకై
చేరపోగా వారు నిలువ లేక అతని యెదుటనుండి
తిరిగి పారిపోయిరి. 15 సిరియనులు తిరిగి
పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచినపుప్డు
వారును అతని సహోదరుడైన అబీషైముందర
నిలువలేక తిరిగి పారిపోయి పటట్ణములో
చొచిచ్రి, యోవాబు మరలి యెరూషలేమునకు
వచెచ్ను. 16 తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో
ఓడిపోతిమని సిరియనులు తెలిసికొనినపుప్డు
వారు దూతలను పంపి,యేటి ఆవలి సిరియనులను
పిలిపించుకొనిరి, హదరెజెరుయొకక్
సైనాయ్ధిపతియైన షోపకు వారికి
నాయకుడాయెను. 17 దావీదు ఆ సంగతి
తెలిసికొని ఇశార్ యేలీయులనందరిని
సమకూరిచ్ యొరాద్ను దాటి వారికి ఎదురుపడి
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వారియెదుట సైనయ్ములను వూయ్హపరచెను,
దావీదు సిరియనులకు ఎదురుగా సైనయ్ములను
పంకుత్లు తీరిచ్నపుప్డు వారు అతనితో
యుదధ్ము చేసిరి. 18 అయితే సిరియనులు
ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువక తిరిగి పారి
పోయిరి;దావీదు సిరియనులలో ఏడువేల రథికులను
నలుబది వేల కాలబ్లమును హతముచేసి
సైనాయ్ధిపతియైన షోపకును చంపి వేసెను. 19

తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని
హదరెజెరుయొకక్ సేవకులు
తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో
సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి
సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము
చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి.

మరుసటి యేట రాజులు యుదధ్మునకు
బయలుదేరు కాలమున యోవాబు
సైనయ్ములో శూరులైన వారిని సమ

కూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశమును
పాడుచేసివచిచ్ రబాబ్కు ముటట్డివేసెను;
దావీదు యెరూషలేములోనేయుండగా యోవాబు
రబాబ్ను ఓడించి జనులను హతముచేసెను. 2

దావీదు వచిచ్ వారి రాజు తలమీదనునన్
కిరీటమును తీసి కొనెను; దాని యెతుత్ రెండు
మణుగుల బంగారము, అందులో రతన్ములు
చెకిక్యుండెను, దానిని దావీదు ధరించెను.
మరియు అతడు బహు విసాత్రమైన
కొలల్సొముమ్ ఆ పటట్ణములోనుండి
తీసికొనిపోయెను. 3 దానియందునన్ జనులను
అతడు వెలుపలికి కొనిపోయి, వారిలో కొందరిని
రంపములతో కోయించెను, కొందరిని
ఇనుపదంతెలతో చీరించెను; కొందరిని
గొడడ్ళళ్తో నరికించెను. ఈ పర్కారము అతడు
అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికిని
చేసెను, అంతట దావీదును జనులందరును
యెరూషలేము నకు తిరిగివచిచ్రి. 4 అటుతరువాత
గెజెరులోనునన్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము
కలుగగా హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై
రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సిపప్యి అను నొకని
హతము చేసెను, అందువలన ఫిలిషీత్యులు
లొంగుబాటునకు తేబడిరి. 5 మరల
ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము జరుగగాయాయీరు
కుమారుడైన ఎలాహ్నాను గితీత్యుడైన
గొలాయ్తు సహోదరుడగు లహీమ్ని చంపెను.
వాని యీటె నేత గాని దోనెయంత పెదద్ది. 6

మరల గాతులో యుదధ్ము జరిగెను; మంచి
యెతత్రియగు ఒకడు అచచ్ట ఉండెను, వానికి
చేతిచేతికి కాలికాలికి ఆరేసి చొపుప్న ఇరువది
నాలుగు వేర్ళుల్ండెను, వాడు రెఫాయీయుల
సంతతివాడు. 7 వాడు ఇశార్యేలీయులను
దూషింపగా దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు
పుటిట్న యోనాతాను వాని చంపెను. 8

గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారగు వీరు
దావీదుచేతను అతని సేవకులచేతను హతులైరి.

తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు
విరోధముగా... లేచి,
ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు

దావీదును పేర్రేపింపగా 2 దావీదు
యోవాబునకును జనులయొకక్ అధి పతులకునుమీరు
వెళిల్ బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు
ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్
నాకు తెలియుటకై నాయొదద్కు దాని తీసికొని
రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 3 అందుకు
యోవాబురాజా నా యేలిన వాడా, యెహోవా తన

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు
ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక;వారందరు నా
యేలినవాని దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ
విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి?
జరిగినయెడల ఇశార్యేలీయులకు శికష్ కలుగును
అని మనవిచేసెను. 4 అయినను యోవాబు మాట
చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక
యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి
తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్
వెరసి దావీదునకు అపప్గించెను. 5

ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు
పదకొండు లకష్ల మందియు యూదా వారిలో
కతిత్ దూయువారు నాలుగు లకష్ల డెబబ్దివేల
మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 6 రాజు మాట
యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు
లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ
సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 7 ఈ కారయ్ము
దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన
ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 8

దావీదునేను ఈ కారయ్ముచేసి అధిక పాపము
తెచుచ్కొంటిని, నేను మికిక్లి అవివేకముగా
పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము
పరిహరించుమని దేవునితో మొఱఱ్పెటట్గా
9 యెహోవా దావీదునకు దరశ్కుడగు గాదుతో
ఈలాగు సెలవిచెచ్నునీవు వెళిల్ దావీ దుతో
ఇటల్నుము. 10 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామూడు విషయములు నేను
నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని
నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 11

కావున గాదు దావీదు నొదద్కు వచిచ్
యిటల్నెను 12 మూడేండల్ పాటు కరవు కలుగుట,
మూడు నెలలపాటు నీ శతుర్వులు కతిత్దూసి
నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువ లేక
నశించిపోవుట, మూడు దినములపాటు దేశమందు
యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత
యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట
నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని
నీవు కోరుకొనుమని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన
వానికి నేను ఏమి
పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచిం
చుము. 13 అందుకు దావీదునేను మికిక్లి
యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; యెహోవా మహా
కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక
ఆయన చేతిలోనే పడు దును గాక అని గాదుతో
అనెను. 14 కావున యెహోవా
ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా
ఇశార్యేలీయులలో డెబబ్దివేలమంది
చచిచ్రి. 15 యెరూషలే మును నాశనము
చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను పంపెను; అతడు
నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ
చేటు విషయమై సంతాపమొంది నాశనముచేయు
దూతతోచాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని
సెల వియయ్గా ఆ దూత యెబూసీయుడైన
ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 16 దావీదు
కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్ కాశముల
మధయ్ను నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్చేత
పటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన
యెహోవా దూత కనబడెను. అపుప్డు దావీదును
పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై
సాషాట్ంగపడగా 17 దావీదుజనులను ఎంచుమని
ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనేగదా? పాపము చేసి
చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనేగదా?
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గొఱఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా
దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ
చెయియ్ నీ జనులమీద నుండ కుండ నామీదను నా
తండిర్ యింటివారిమీదను ఉండ నిమమ్ని
దేవునితో మనవిచేసెను. 18 యెబూసీయుడైన
ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక
బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దావీదు అచచ్టికి
వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్ నిమమ్ని
యెహోవా దూత గాదునకు సెలవియయ్గా 19

యెహోవా నామమున గాదు పలికిన మాట
పర్కారము దావీదు వెళెల్ను. 20 ఒరాన్ను
అపుప్డు గోధుమలను నూరుచ్ చుండెను; అతడు
వెనుకకు తిరిగి దూతను చూచినపుప్డు, అతడును
అతనితో కూడనునన్ అతని నలుగురు కుమారు లును
దాగుకొనిరి. 21 దావీదు ఒరాన్నునొదద్కు
వచిచ్నపుప్డు ఒరాన్ను దావీదును చూచి,
కళల్ములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్, తల నేల
మటుట్నకు వంచి దావీదుకు నమసాక్రము
చేసెను. 22 ఈ తెగులు జనులను
విడిచిపోవునటుల్గా ఈ కళల్పు పర్దేశమందు
నేను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును
కటిట్ంచుటకై దాని నాకు తగిన
కర్యమునకిమమ్ని దావీదు ఒరాన్నుతో అనగా
23 ఒరాన్నురాజైన నా యేలినవాడు దాని
తీసికొని తన దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్
చేయును గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎదుద్లు
కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్
నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు
నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను. 24 రాజైన
దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక
తీసికొని యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను,
నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని
తీసికొందునని ఒరాన్నుతో చెపిప్ 25 ఆ
భూమికి ఆరువందల తులముల బంగారమును అతని
కిచెచ్ను. 26 పిమమ్టదావీదు యెహోవాకు
అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. దహనబలులను
సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు
మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి
దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 27 యెహోవా
దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల
వరలో వేసెను. 28 యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను
కళల్మందు యెహోవా తనకు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్నని దావీదు
తెలిసికొని అచచ్టనే బలి అరిప్ంచెను 29

మోషే అరణయ్మందు చేయించిన యెహోవా
నివాసపు గుడారమును దహనబలిపీఠమును ఆ
కాలమందు గిబియోనులోని ఉనన్త
సథ్లమందుండెను. 30 దావీదు యెహోవాదూత
పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై
దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు
వెళల్ లేకుండెను.

మరియుదేవుడైన యెహోవా
నివాససథ్లము ఇదే... యని
ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు

పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 2

తరువాత దావీదు ఇశార్ యేలీయుల దేశమందుండు
అనయ్జాతి వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్
ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై
రాళుల్ చెకుక్వారిని నియమించెను. 3

వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి
చీలలకేమి విసాత్రమైన యినుమును తూచ
శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 4

ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు
సంపాదించెను; సీదోనీయు లును తూరీయులును
దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను
తీసికొని వచుచ్చుండిరి. 5 నా కుమారుడైన
సొలొమోను పినన్వయసుస్గల లేతవాడు;
యెహోవాకు కటట్బోవు మందిరము దాని
కీరిత్నిబటిట్యు అందమునుబటిట్యు సకల
దేశములలో పర్సిదిధ్చెందునటుల్గా అది
చాలా ఘనమైనదై యుండవలెను; కాగా దానికి
కావలసిన సాధన రాశిని సిదధ్పరచెదనని చెపిప్,
దావీదు తన మరణమునకు ముందు విసాత్రముగా
వసుత్వులను సమకూరిచ్ యుంచెను. 6 తరువాత
అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును
పిలిపించిఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్వలసినదని
అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 7 మరియు దావీదు
సొలొమోనుతో ఇటల్నెనునా కుమారుడా, నేను
నా దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక
మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు
నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 8 యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను నీవు విసాత్రముగా రకత్ము
ఒలికించి గొపప్ యుదధ్ములు జరిగించిన వాడవు,
నీవు నా నామమునకు మందిరమును
కటిట్ంచకూడదు, నా సనిన్ధిని నీవు
విసాత్రముగా రకత్ము నేల మీదికి ఓడిచ్తివి.
9 నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు
సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ ఉండు అతని
శతుర్ వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి
సమాధానము కలుగ జేతును; అందువలన అతనికి
సొలొమోను అను పేరు పెటట్ బడును; అతని
దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును
విశార్ంతియు దయచేయుదును. 10 అతడు నా
నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు
నాకు కుమారుడై యుండును, నేనతనికి తండిర్నై
యుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్
సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 11

నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా
ఉండునుగాక; నీవు వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన
యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న
పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును
కటిట్ంచుదువుగాక. 12 నీ దేవుడైన యెహోవా
ధరమ్శాసత్ర్మును నీవు అనుసరించునటుల్గా
యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని
అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు
అధికారము దయచేయును గాక. 13 యెహోవా
ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న
కటట్డల పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న
తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు
జాగర్తత్పడిన యెడల నీవు వృదిధ్పొందుదువు;
ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము;
భయపడకుము దిగులుపడకుము. 14 ఇదిగో నేను నా
కషట్సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా
మందిరము కొరకు రెండులకష్ల మణుగుల
బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ
శకయ్ముకానంత విసాత్ర మైన యితత్డిని
యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్ను లను
రాళల్ను కూరిచ్యుంచితిని; నీవు ఇంకను సంపా
దించుదువుగాక. 15 మరియు పనిచేయతగిన
విసాత్రమైన శిలప్కారులును కాసె పనివారును
వడర్వారును ఏవిధ మైన పనినైనను నెరవేరచ్గల
మంచి పనివారును నీయొదద్ ఉనాన్రు. 16

లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు
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ఇతత్డియు ఇనుమును నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్
నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా
ఉండును గాక. 17 మరియు తన కుమారుడైన
సొలొమోనునకు సహాయము చేయవలెనని దావీదు
ఇశార్యేలీయుల యధిపతుల కందరికిని
ఆజాఞ్పించెను. 18 ఎటల్నగామీ దేవుడైన
యెహోవా మీతోకూడ ఉనాన్డు గదా?
చుటుట్నునన్ వారివలన తొందరలేకుండ ఆయన
మీకు నెమమ్ది యిచిచ్ యునాన్డుగదా?
దేశనివాసులను ఆయన నాకు వశపరచి యునాన్డు,
యెహోవా భయమువలనను ఆయన జనుల
భయమువలనను దేశము లోపరచబడియునన్ది. 19

కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన
యెహోవాను వెదకుటకు మీ మనసుస్లు
దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందస మును
దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన ఉపకరణములను ఆయన
నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి
చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని దేవుడైన
యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి.

దావీదు ఏండుల్ నిండిన
వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన
కుమారుడైన సొలొమోనును

ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 2

మరియు అతడు ఇశార్ యేలీయుల
యధిపతులందరిని యాజకులను లేవీయులను
సమకూరెచ్ను. 3 అపుప్డు లేవీయులు ముపప్ది
సంవతస్ర ములు మొదలుకొని అంతకు
పైవయసుస్గలవారు కవిలెలో చేరచ్బడిరి; వారి
సంఖయ్ ముపప్ది యెనిమిది వేల పురుషులు. 4

వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా
మందిరపు పని విచారించువారుగాను,ఆరు వేలమంది
అధి పతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి.
5 నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా
నియమింపబడిరి. మరినాలుగు వేలమంది
సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన
వాదయ్విశేషములతో యెహోవాను
సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 6

గెరోష్ను కహాతు మెరారీయులు అను
లేవీయులలో దావీదు వారిని వరుసలుగా
విభాగించెను. గెరోష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ
అనువారుండిరి. 7 లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు;
8 పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము
యోవేలు 9 షిమీ కుమారులు ముగుగ్రు,
షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు లదాద్ను
వంశముయొకక్ పితరుల పెదద్లు. 10 యహతు
జీనా యూషు బెరీయా అను నలుగురును షిమీ
కుమారులు. 11 యహతు పెదద్వాడు జీనా
రెండవవాడు. యూషునకును బెరీయాకును కుమా
రులు అనేకులు లేకపోయిరి గనుక తమ పితరుల
యింటి వారిలో వారు ఒకక్వంశముగా ఎంచబడిరి.
12 కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము
ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్ యేలు. 13

అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే;
అహరోనును అతని కుమారులును నితయ్ము అతి
పరిశుదధ్ మైన వసుత్వులను
పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని
ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును,
ఆయన నామమును బటిట్ జనులను దీవించుటకును
పర్తేయ్ కింపబడిరి. 14 దైవజనుడగు మోషే
సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి.
15 మోషే కుమారులు గెరోష్ము ఎలీయెజెరు.
16 గెరోష్ము కుమారులలో షెబూయేలు
పెదద్వాడు. 17 ఎలీయెజెరు కుమారులలో

రెహబాయ్ అను పెదద్వాడు తపప్ ఇక కుమారులు
అతనికి లేకపోయిరి, అయితే రెహబాయ్కు
అనేకమంది కుమారులుండిరి. 18 ఇసాహ్రు
కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 19

హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు,
అమరాయ్ రెండవవాడు,యహజీయేలు
మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 20

ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్ వాడు
యెషీయా రెండవవాడు. 21 మెరారి కుమారులు
మహలి మూషి; మహలి కుమారులు ఎలియాజరు కీషు.
22 ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు వానికి
కుమారెత్లుండిరి కాని కుమారులు లేకపోయిరి.
కీషు కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని
వివాహము చేసికొనిరి. 23 మూషి కుమారులు
ముగుగ్రు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు. 24 వీరు
తమ పితరుల యింటివారినిబటిట్ లేవీయులుగా
ఎంచబడిరి; పితరుల యిండల్కు పెదద్ లైన వీరు
ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు
పైవయసుస్గలవారై తమ తమ పేరుల
లెకక్పర్కారము ఒకొక్కక్రుగా నెంచబడి
యెహోవా మందిరపు సేవచేయు
పనివారైయుండిరి. 25 ఇశార్యేలీ యుల
దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది
దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము
యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 26

లేవీయులుకూడ ఇకమీదట గుడారమునైనను దాని
సేవకొరకైన ఉపకరణ ములనైనను మోయ
పనిలేదనియు దావీదు సెలవిచెచ్ను. 27 దావీదు
ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో
ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు
పైవయసుస్గలవారు ఎంచబడిరి. 28 వీరు అహరోను
సంతతివారి చేతికిర్ంద పని చూచుటకును, వారి
వశముననునన్ యెహోవా మందిర సేవకొరకై
సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన
పర్తిషిఠ్తవసుత్వులను శుదిధ్చేయుటకును,
దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని
విచారించుటకును, 29 సనిన్ధి రొటెట్ను
నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని
పులుసులేని భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్
దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన
పరిమాణములు గలవాటిని కొలతగలవాటిని
విచారించుటకును, 30 అనుదినము ఉదయ సాయంకాల
ములయందు యెహోవానుగూరిచ్న సుత్తి పాటలు
పాడు టకును, విశార్ంతిదినములలోను,
అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను యెహోవాకు
దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన
సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు
వంతు పర్కారము నితయ్ము యెహోవా
సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి.
31 సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు,
పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడుటయు, 32

యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన
పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను
సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి
నియమింపబడిన పనియైయుండెను.

అహరోను సంతతివారికి కలిగిన
వంతులేవనగా, అహరోను కుమారులు
నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు.

2 నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ
తండిర్కంటె ముందుగా చనిపోయిరి గనుక
ఎలియా జరును ఈతామారును యాజకతవ్ము
జరుపుచువచిచ్రి. 3 దావీదు ఎలియాజరు
సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు
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సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి
వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని
నియమించెను. 4 వారిని ఏరప్రచుటలో
ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె
ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు
అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు
సంతతివారిలో పదునారుగురు తమ పితరుల
యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతి
వారిలో ఎనిమిదిమంది తమ తమ పితరుల
యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 5

ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు
సంతతివారిలో కొందరును దేవునికి
పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక
తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు అధికారులుగా
ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 6

లేవీయులలో శాసిత్ర్గానునన్ నెతనేలు
కుమారుడగు షెమయా రాజు ఎదుటను, అధిపతుల
యెదు టను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను,
అబాయ్తారు కుమారుడైన అహీమెలెకు ఎదుటను,
యాజకులయెదుటను, లేవీయుల యెదుటను,
పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి యెదుటను
వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్
పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి
ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతా మారు
పేరటను తీయబడెను. 7 మొదటి చీటి
యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదా యాకు, 8

మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీము నకు,
9 అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు,
10 ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు,
11 తొమి◌్మదవది యేషూవకు పదియవది
షెకనాయ్కు పదకొండవది ఎలాయ్షీబునకు, 12

పండెర్ండవది యాకీమునకు, 13 పదుమూడవది
హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 14

పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది
ఇమేమ్రునకు, 15 పదునేడవది హెజీరునకు,
పదునెనిమిదవది హపిప్ సేస్సునకు, 16

పందొమి◌్మదవది పెతహయాకు ఇరువదియవది
యెహెజేక్లునకు, 17 ఇరువదియొకటవది
యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది గామూలునకు, 18

ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు,
ఇరువదినాలుగవది మయజాయ్కు పడెను. 19

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి
పితరుడగు అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ
పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న
యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి
చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు
ఆయెను. 20 శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా
అమార్ము సంతతిలో షూబాయేలును,
షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 21

రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్
సంతతిలో పెదద్వాడైన ఇషీష్యాయును, 22

ఇసాహ్రీ యులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు
సంతతిలో యహతును, 23 హెబోర్ను సంతతిలో
పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన
అమరాయ్, మూడవవాడైన యహజీయేలు,
నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 24

ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా
సంతతిలో షామీరును, 25 ఇషీష్యా సంతతిలో
జెకరాయ్యును, 26 మెరారీ సంతతిలో మహలి,
మూషి అనువారును యహజీ యాహు సంతతిలో
బెనోయును. 27 యహజీయాహువలన మెరారికి
కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో షోహము జకూక్రు
ఇబీర్. 28 మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి

కుమారులు లేకపోయిరి. 29 కీషు ఇంటివాడు అనగా
కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 30 మూషి
కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు,వీరు తమ
పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీ యులు. 31 వీరును
తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు
చేసినటుల్ రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు
అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను
పితరుల యిండల్ పెదద్లయెదుటను
తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ
చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ వేసికొనిరి.

మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును
ఆసాపు... హేమాను యెదూతూను
అనువారి కుమారులలో కొందరిని

సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను
సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు
పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ
సేవావృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి
సంఖయ్ యెంతయనగా 2 ఆసాపు కుమారులలో
రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు
చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు
యోసేపు నెతనాయ్ అష రేయ్లా అనువారు. 3

యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు
పాడుచు యెహోవాను సుత్తించుటకై సితారాను
వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన
యెదూతూను చేతి కిర్ందనుండు యెదూతూను
కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా
హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 4

హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన
బకీక్ యాహు మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు
షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ
ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీ◌్తయెజెరు
యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు
మహజీయోతు అనువారు. 5 వీరందరును దేవుని
వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు
హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని
గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు
పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను
అను గర్హించి యుండెను. 6 వీరందరు
ఆసాపునకును యెదూ తూనునకును హేమానునకును
రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము
యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర
మండలములు సితారాలు వాయించుచు గానము
చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని
మందిరపు సేవ జరిగించు చుండిరి. 7 యెహోవాకు
గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ
సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల
లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 8 తాము
చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని
గురువని శిషుయ్డని భేదము లేకుండ
వంతులకొరకై చీటుల్వేసిరి. 9 మొదటి చీటి
ఆసాపువంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను,
రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని
సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 10

మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 11

నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 12

అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 13

ఆరవది బకీక్యాహు పేరటపడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 14

ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ం డుగురు. 15
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ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 16

తొమి◌్మదవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను,
వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు.
17 పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 18

పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 19

పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 20

పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 21

పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 22

పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 23

పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 24

పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 25

పదునెనిమిదవది హనానీపేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 26

పందొమి◌్మదవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ం డుగురు. 27

ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 28

ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 29

ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండు గురు. 30

ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని
కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 31

ఇరువది నాలుగవది రోమమీ◌్తయెజెరు పేరట
పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును
పండెర్ండుగురు.

దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది.
ఆసాపు...కుమారులలో కోరే కుమారుడైన
మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 2

మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్
జేయ్షుఠ్డు, యెదీయవేలు రెండవవాడు,
జెబదాయ్ మూడవవాడు, యతీన్యేలు
నాలగ్వవాడు, 3 ఏలాము అయిదవవాడు,
యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోయ్యేనై
యేడవవాడు. 4 దేవుడు ఓబేదెదోమును
ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను దయచేసెను;
వారెవరనగా షెమయా జేయ్షుఠ్డు, యెహోజా
బాదు రెండవవాడు, యోవాహు మూడవవాడు,
శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 5

అమీ◌్మయేలు ఆరవవాడు, ఇశాశ్ఖారు
ఏడవవాడు, పెయులెల్తై యెనిమిదవవాడు. 6

వాని కుమారుడైన షెమయాకు కుమారులు
పుటిట్రి; వారు పరా కర్మ శాలులైయుండి తమ
తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 7 షెమయా
కుమారులు ఒతిన్ రెఫాయేలు ఓబేదు
ఎలాజ్బాదు బలాఢుయ్లైన అతని సహోదరులు
ఎలీహు సెమకాయ్. 8 ఓబేదెదోము కుమారులైన
వీరును వీరి కుమా రులును వీరి సహోదరులును
అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో
మంచి గటిట్వారు. 9 మెషెలెమాయ్కు కలిగిన
కుమారులును సహోదరులును పరాకర్మశాలులు, వీరు
పదునెనిమిది మంది. 10 మెరారీయులలో హోసా
అనువానికి కలిగిన కుమారులు ఎవరనగా
జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షుఠ్డు

కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్
భాగసుథ్నిగా చేసెను, 11 రెండవవాడగు
హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు,
నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా కుమారులును
సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 12

ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్
యెహోవా మందిరములో వంతుల పర్కారముగా
తమసహోదరులు చేయునటుల్ సేవచేయుటకు ఈ
దావ్రపాల కులు, అనగా వారిలోని పెదద్లు
జవాబుదారులుగా నియ మింపబడిరి. 13

చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి
వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ దావ్రము నొదద్
కావలియుండుటకై వారు చీటుల్వేసిరి. 14

తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను,
వివేకముగల ఆలోచన కరత్యైన అతని కుమారుడగు
జెకరాయ్కు చీటివేయగా, ఉతత్రపుతటుట్
కావలి వానికి పడెను, 15 ఓబేదెదోమునకు
దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు
అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 16

షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటి తటుట్న
నునన్ షలెల్కెతు గుమమ్మునకు ఎకుక్
రాజమారగ్మును కాచు టకు చీటి పడెను. 17

తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున
దినమునకు నలుగురును,దకిష్ణమున దినమునకు
నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును,
18 బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా
ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము నొదద్ను నలుగురును,
వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి.
19 కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను
దావ్రము కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు
వంతులాయెను. 20 కడకు లేవీయులలో అహీయా
అనువాడు దేవుని మందిరపు బొకక్సమును
పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను
కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 21 లదాద్ను
కుమారులను గూరిచ్నదిగెరోష్నీయుడైన
లదాద్ను కుమారులు, అనగా గెరోష్నీయులై తమ
పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని
గూరిచ్నది. 22 యెహీయేలీ కుమారులైన
జేతామును వాని సహోదరుడైన యోవేలును
యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు
కావలికాయువారు. 23 అమార్మీయులు
ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు
ఉజీజ్యేలీయులు అనువారిని గూరిచ్నది. 24

మోషే కుమారుడైన గెరోష్మునకు పుటిట్న
షెబూయేలు బొకక్సముమీద పర్ధానిగా
నియమింపబడెను. 25 ఎలీయెజెరు సంతతివారగు
షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా వాని
కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్
కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన
యెహోరాము, యెహోరాము కుమారుడైన
జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 26

యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై
రాజైన దావీదును పితరుల యింటి పెదద్లును
సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును
సైనాయ్ధిపతులును 27 యుదధ్ములలో
పటుట్కొని పర్తిషిఠ్ంచిన కొలల్సొముమ్
ఉనన్ బొకక్సములకు షెలోమీతును వాని
సహోదరులును కావలి కాయువారైరి. 28

దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలును కీషు కుమారుడైన
సౌలును నేరు కుమారుడైన అబేన్రును సెరూయా
కుమారుడైన యోవాబును పర్తిషిఠ్ంచిన
సొమమ్ంతయు షెలోమీతు చేతికిర్ందను వాని
సహోదరుల చేతికిర్ందను ఉంచబడెను. 29

దినవృతాత్ంతములు మొదటి గర్ంథము 26:29
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ఇసాహ్రీయులనుగూరిచ్నదివారిలో కెన
నాయ్యును వాని కుమారులును బయటిపని
జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను
నాయ్యాధిపతులుగాను నియమింపబడిరి. 30

హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును
వాని సహోదరులును పరాకర్మ శాలులును
వేయినిన్ యేడు వందల సంఖయ్గలవారు, వీరు
యొరాద్ను ఈవల పడమటి వైపుననుండు
ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవను
గూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను రాజు
నియమించిన పనివిషయములోను పైవిచా
రణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 31

హెబోర్నీయులను గూరిచ్ నది. హెబోర్నీయుల
పితరుల యింటి పెదద్లందరికి యెరీయా
పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో
నలువదియవ సంవతస్రమున వారి సంగతి
విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని
యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మ శాలులుగా
కనబడిరి. 32 పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు
రెండువేల ఏడువందలమంది యింటి పెదద్లుగా
కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన
కారయ్ముల విషయములోను రాజకారయ్ముల
విషయములోను రూబే నీయుల మీదను
గాదీయులమీదను మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారి
మీదను వారిని నియమించెను.

జనసంఖయ్నుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల
పితరుల యింటి .పెదద్లు
సహసార్ధిపతులు శతాధిపతులు అనువారి

లెకక్నుగూరిచ్నది, అనగా ఏరాప్టైన వంతుల
విషయములో ఏటేట నెలవంతున రాజునకు
సేవచేసినవారిని గూరిచ్నది. వీరి సంఖయ్
యిరువది నాలుగు వేలు. 2 మొదటి నెలను
మొదటి భాగముమీద జబీద్యేలు కుమారుడైన
యాషాబాము అధిపతిగా ఉండెను; వాని భాగములో
ఇరువది నాలుగు వేల మంది యుండిరి. 3 పెరెజు
సంతతి వారిలో ఒకడు మొదటి నెల
సైనాయ్ధిపతులకందరికి అధిపతిగా ఉండెను. 4

రెండవ నెల వంతు అహోహీయుడైన దోదైదియు
అతని భాగపువారిదియు ఆయెను; అతని భాగమందు
మికోల్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో
చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 5 మూడవ
నెలను యెహోయాదా కుమారుడును
సభాముఖుయ్డునగు బెనాయా అధిపతిగా
ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది
నాలుగు వేలమంది. 6 ఈ బెనాయా ఆ
ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ఒకడై ఆ
ముపప్ది మందికి అధిపతియై యుండెను; అతని
భాగమందు అతని కుమారుడైన అమీ◌్మజాబాదు
ఉండెను. 7 నాలుగవనెలను యోవాబు
సహోదరుడైన అశాహేలు నాలుగవ అధిపతిగా
ఉండెను; అతని కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని
తరువాత అధిపతియాయెను, అతని భాగములో
చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 8 అయిదవ
నెలను ఇశార్హే తీయుడైన షవుూహ్తు
అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు
ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 9 ఆరవ నెలను
తెకోవీయుడైన ఇకెక్షునకు పుటిట్న ఈరా
అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు
ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 10 ఏడవ నెలను
ఎఫార్యిము సంతతివాడును పెలోనీయుడునైన
హేలెసుస్ అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో
చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 11

ఎనిమిదవ నెలను జెరహీయుల

సంబంధుడునుహుషాతీయుడునైన సిబెబ్కై
అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు
ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 12 తొమి◌్మదవ
నెలను బెనాయ్మీనీయుల సంబంధుడును
అనాతోతీయుడునైన అబీయెజెరు అధిపతిగా
ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది
నాలుగు వేలమంది. 13 పదియవ నెలను జెరహీయుల
సంబంధుడును నెటోపా తీయుడునైన మహరై
అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు
ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 14 పదకొండవ నెలను
ఎఫార్యిము సంతతివాడును పిరాతో
నీయుడునైన బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను, అతని
భాగ ములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది.
15 పండెర్ండవ నెలను ఒతీన్యేలు
సంబంధుడును నెటోపాతీయుడునైన హెలద్యి
అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు
ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 16 మరియు
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములమీదనునన్వారి
వివరమేదనగా, జిఖీర్ కుమారుడైన ఎలీయెజెరు
రూబే నీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మయకా
కుమారుడైన షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు
అధిపతిగా ఉండెను, 17 కెమూ యేలు కుమారుడైన
హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా ఉండెను,
సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 18

దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు
యూదావారికి అధిపతిగా ఉండెను, మిఖాయేలు
కుమారు డైన ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా
ఉండెను, 19 ఓబదాయ్ కుమారుడైన ఇషమ్యా
జెబూలూనీయులకు అధి పతిగా ఉండెను,
అజీర్యేలు కుమారుడైన యెరీమోతు
నఫాత్లీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 20

అజజాయ్హు కుమారుడైన హోషేయ
ఎఫార్యిమీయులకు అధిపతిగా ఉండెను,
మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారికి పెదాయా
కుమారు డైన యోవేలు అధిపతిగా ఉండెను, 21

గిలాదులోనునన్ మనషేష్
అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన
ఇదోద్ అధిపతిగా ఉండెను,
బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన
యహశీయేలు అధిపతిగా ఉండెను, 22 దానీయు లకు
యెరోహాము కుమారుడైన అజరేలు అధిపతిగా
ఉండెను. వీరు ఇశార్యేలు గోతర్ములకు
అధిపతులు. 23 ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ
నకష్తర్ములంతమందిగా చేయుదునని
యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక
ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ
వయసుస్ గలవారిని దావీదు జనసంఖయ్యందు
చేరచ్లేదు. 24 జన సంఖయ్చేయు విషయమున
ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము వచిచ్నందున
సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు దాని
చేయనారంభించెనే గాని దాని
ముగింపకపోయెను; కాబటిట్ జనసంఖయ్
మొతత్ము దావీదు రాజు వృతాత్ంత
గర్ంథములలో చేరచ్బడలేదు. 25 రాజు
బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన
అజామ్వెతు నియమింపబడెను; అయితే
పొలములలోను పటట్ణములలోను
గార్మములలోను దురగ్ములలోను ఉండు
ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన
యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 26 పొలములో
పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను
కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ నియమింప బడెను. 27

దార్కష్తోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు,

దినవృతాత్ంతములు మొదటి గర్ంథము 26:30
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దార్కష్తోటల ఆదాయమైన దార్కాష్రసము
నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన
జబిద్యు నియమింపబడిరి. 28 షెఫేలా
పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను
మేడిచెటల్మీదను గెదేరీయుడైన బయల్
హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద
యోవాషు నియమింపబడెను. 29 షారోనులో
మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన
షిటర్యియు, లోయలలోని పశువులమీద
అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును
నియమింపబడిరి. 30 ఒంటెలమీద
ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద
మేరోనోతీ యుడైన యెహెదాయ్హును
నియమింపబడిరి. 31 గొఱఱ్ల మీద
హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను.
వీరందరు దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద
నియమింపబడిన యధిపతులు. 32 దావీదు
పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల
ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు
శాసిత్ర్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ
కుమారుడైన యెహీయేలు రాజు
కుమారులయొదద్ ఉండుటకు నియమింపబడెను. 33

అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన
హూషై రాజునకు తోడు. 34 అహీతోపెలు
చనిపోయినమీదట బెనాయా కుమారుడైన
యెహోయాదాయును అబాయ్ తారును
మంతుర్లైరి; యోవాబు రాజుయొకక్ సేనకు
అధిపతిగా నియమింపబడెను.

గోతర్ముల పెదద్లను,
వంతులచొపుప్న రాజునకు... సేవచేయు
అధిపతులను సహసార్ధిపతులను,

శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును
కలిగియునన్ యావతుత్ చరాసిత్మీదను
సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని రాజునొదద్
నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా
సంబంధులైన పరాకర్మ శాలులనందరిని రాజగు
దావీదు యెరూష లేమునందు సమకూరెచ్ను. 2

అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు
సెలవిచెచ్నునా సహోదరులారా, నా జనులారా,
నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన
మందసమునకును మన దేవుని పాదపీఠమునకును
విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము
కటిట్ంచ వలెనని నేను నా హృదయమందు
నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము
సిదధ్పరచితిని. 3 అయితే నీవు యుదధ్ములు
జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు గనుక నీవు నా
నామ మునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని
దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 4

ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునై
యుండుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా నా తండిర్ యింటివారందరిలోను
ననున్ కోరుకొనెను, ఆయన యూదాగోతర్మును,
యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా
తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో
ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన
దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా
నియమించియునాన్డు. 5 యెహోవా నాకు
అనేకమంది కుమారులను దయచేసి యునాన్డు,
అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా
రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన
నా కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని
ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 6 నేను నీ

కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా
ఏరప్రచుకొని యునాన్ను, నేను అతనికి
తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా
ఆవరణములను కటిట్ంచును. 7 మరియు
నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు
ధైరయ్మువహించి నా ఆజఞ్లను నా
నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని
రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 8

కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును
సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ తరువాత మీ
సంతతివారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ముగా
దానిని అపప్ గించునటుల్ మీ దేవుడైన
యెహోవా మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు
ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని
యెహోవా సమాజమునకు చేరిన
ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన
దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను
హెచచ్రిక చేయుచునాన్ను. 9 సొలొమోనా, నా
కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన
యెహోవా అందరి హృదయములను
పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని
సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై
యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని
హృదయపూరవ్కముగాను మనః పూరవ్కముగాను
ఆయనను సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల
ఆయన నీకు పర్తయ్కష్మగును, నీవు ఆయనను
విసరిజ్ంచినయెడల ఆయన నినున్ నితయ్ముగా
తోర్సి వేయును. 10 పరిశుదధ్ సథ్లముగా
ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై
యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి
మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి
పని జరిగింపుము. 11 అపుప్డు దావీదు
మంటపమునకును మందిరపు కటట్డ మునకును
బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి
గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా
మందిరపు ఆవరణములకును 12 వాటి చుటుట్నునన్
గదులకును దేవుని మందిరపు బొకక్సములకును
పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్స ములకును తాను
ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను తన
కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 13

మరియు యాజకులును లేవీయులును
సేవచేయవలసిన వంతుల పటీట్ యును,
యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న
పటీట్యును, యెహోవా మందిరపు
సేవోపకరణముల పటీట్యును దావీదు
అతనికపప్గించెను. 14 మరియు ఆయా
సేవాకర్మ ములకు కావలసిన బంగారు
ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై
యెతుత్పర్కారము బంగారమును, ఆ యా
సేవాకర్మములకు కావలసిన వెండి
ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్
పర్కారము వెండిని దావీదు అతని కపప్గించెను.
15 బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు
పర్మిదెలకును ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును
దాని పర్మి దెలకును కావలసినంత బంగారమును
ఎతుత్ పర్కారము గాను, వెండి
దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును,
దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని
యెతుత్ పర్కారముగాను, 16

సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు
కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కా రముగాను,
వెండిబలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 17

ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును
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కావలసినంత అచచ్ బంగారమును, బంగారు
గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత
బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను వెండి
గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత
వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 18

ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన
బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు
విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును
కపుప్ కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు
కావలసినంత బంగార మును అతని కపప్గించెను. 19

ఇవియనిన్యు అపప్గించియెహోవా హసత్ము
నామీదికి వచిచ్ యీ మచుచ్ల పని యంతయు
వార్తమూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొ
మోనుతో చెపెప్ను. 20 మరియు దావీదు తన
కుమారుడైన సొలొమోనుతో చెపిప్న
దేమనగానీవు బలముపొంది ధైరయ్ము
తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడ
కుండుము, వెరవకుండుము, నా దేవుడైన
యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా
మందిరపు సేవను గూరిచ్న పనియంతయు నీవు
ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును
విడువక యుండును. 21 దేవుని మందిర
సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును
వంతులపర్కా రము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు
బదుధ్లైయుండి యీ పని యంతటిని
నెరవేరుచ్టకై ఆ యా పనులయందు
పర్వీణులైన వారును మనఃపూరవ్కముగా
పనిచేయువారును అధి పతులును జనులందరును నీకు
సహాయులగుదురు.

రువాత రాజైన దావీదు
సరవ్సమాజముతో... ఈలాగు
సెలవిచెచ్నుదేవుడు కోరుకొనిన నా

కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకను
లేతపార్యముగల బాలుడై యునాన్డు,
కటట్బోవు ఆలయము మనుషుయ్నికి కాదు
దేవుడైన యెహోవాకే గనుక ఈ పని బహు
గొపప్ది. 2 నేను బహుగా పర్యాసపడి నా
దేవుని మందిరమునకు కావలసిన బంగారపు పనికి
బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని,
యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును,
కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను,
చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల
పలువిధములరాళల్ను, మికిక్లి వెలగల నానావిధ
రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా
సంపాదించితిని. 3 మరియు నా దేవుని
మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత
నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము
సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా
సవ్ంతమైన బంగారమును వెండిని నా దేవుని
మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 4 గదుల
గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని
బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని పనివారు
చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల
ఓఫీరు బంగారమును పదునాలుగువేల మణుగుల
పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 5

ఈ దినమునయెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా
మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ వారెవరైన మీలో
ఉనాన్రా? 6 అపుప్డు పితరుల యిండల్కు
అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు అధి
పతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు
పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును కలసి 7

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల
మణుగుల బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల

బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల
వెండిని ముపప్దియారువేల మణుగుల
యితత్డిని రెండులకష్ల మణుగుల యినుమును
ఇచిచ్రి. 8 తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు
వాటిని తెచిచ్ యెహోవామందిరపు
బొకక్సముమీదనునన్ గెరోష్నీయుడైన
యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 9 వారు
పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి
గనుక వారు ఆలాగు మనః పూరవ్కముగా
ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 10 రాజైన
దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము
పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్
సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెనుమాకు
తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా
యెహోవా, నిరంతరము నీవు
సోత్తార్రుహ్డవు. 11 యెహోవా,
భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ
వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును
పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే
చెందుచునన్వి; యెహోవా, రాజయ్ము నీది,
నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా
హెచిచ్ంచుకొని యునాన్వు. 12

ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును,
నీవు సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును
పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచు
వాడవును అందరికి బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 13

మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచుచునాన్ము, పర్భావముగల నీ
నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 14 ఈ
పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్
సామరథ్య్ము మాకుండుటకు నేనెంత
మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు?
సమసత్మును నీవలననే కలిగెను గదా? నీ
సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్
యునాన్ము. 15 మా పితరులందరివలెనే మేమును
నీ సనిన్ధిని అతిథులమును పరదేశులమునై
యునాన్ము, మా భూనివాసకాలము నీడ యంత
అసిథ్రము, సిథ్రముగా ఉనన్వాడొకడును లేడు
16 మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్
నామముయొకక్ ఘనతకొరకు మందిరమును
కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ
వసుత్సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, అంతయు
నీదియై యునన్ది. 17 నా దేవా, నీవు హృదయ
పరిశోధనచేయుచు యథారథ్వంతులయందు
ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే
యథారథ్హృదయము గలవాడనై యివి యనిన్యు
మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్ యునాన్ను; ఇపుప్డు
ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు మనఃపూరవ్కముగా
ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 18

అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా
పితరుల దేవా యెహోవా, నీ జనులు హృదయ
పూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును
నితయ్ము కాపాడుము; వారి హృదయమును నీకు
అనుకూలపరచుము. 19 నా కుమారుడైన సొలొమోను
నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ కటట్డలను
గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను
నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును
కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన
హృదయము దయ చేయుము. 20 ఈలాగు పలికిన
తరువాత దావీదుఇపుప్డు మీ దేవుడైన
యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో
చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన
యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని
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రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 21

తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి.
మరునాడు దహన బలిగా వెయియ్ యెదుద్లను
వెయియ్ గొఱఱ్ పొటేట్ళల్ను వెయియ్
గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ
ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా
అరిప్ంచిరి. 22 ఆ దినమున వారు యెహోవా
సనిన్ధిని బహు సంతోషముతో అనన్పానములు
పుచుచ్కొనిరి. దావీదు కుమారుడైన
సొలొమోనునకు రెండవసారి
పటాట్భిషేకముచేసి, యెహోవా సనిన్ధిని
అతని అధిపతిగాను సాదోకును యాజకునిగాను
అభిషేకించిరి. 23 అపుప్డు సొలొమోను తన
తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా యెహోవా
సింహా సనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి
వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును
అతని యాజఞ్కు బదుధ్లై యుండిరి. 24

అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు
కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు
లోబడిరి. 25 యెహోవా సొలొమోనును
ఇశార్యేలీయులందరి యెదు టను బహుగా
ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీ యులను

ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని
రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 26

యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు
ఇశార్యేలీయులందరి మీద రాజైయుండెను. 27

అతడు ఇశార్ యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది
సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు
సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది
మూడు సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 28 అతడు
వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్
పర్భావములు కలిగి, మంచి ముదిమిలో
మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన
సొలొమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 29

రాజైన దావీదునకు
జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని రాజరిక
మంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు,
అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల
రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న
కాలములనుగూరిచ్యు, 30 దీరఘ్దరిశ్
సమూయేలు మాటలనుబటిట్యు, పర్వకత్యగు
నాతాను మాటలను బటిట్యు, దీరఘ్దరిశ్
గాదు మాటలనుబటిట్యు వార్యబడి
యునన్ది.
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దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన
రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా అతని
దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి

అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 2

యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు
చేయించిన దేవుని సమాజపు గుడారము
గిబియోనునందుండెను గనుక 3 సొలొమోను
సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును
నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల
యిండల్కు పెదద్లైనవారి కందరికిని, అనగా
ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా
సమాజకులందరును 4 సొలొమోనుతో కూడ కలసి
గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు
పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును
కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి
యెరూషలేమునందు దానికొరకు గుడారమువేసి
తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 5 హూరు
కుమారుడైన ఊరికి పుటిట్న బెసలేలు చేసిన
యితత్డి బలిపీఠము అకక్డ యెహోవా
నివాససథ్లము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును
సమాజపువారును దానియొదద్ విచారణ చేసిరి.
6 సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా
సనిన్ధినుండి ఇతత్డి బలిపీఠము నొదద్కు
సొలొమోను పోయి దానిమీద వెయియ్
దహనబలులను అరిప్ంచెను. 7 ఆ రాతిర్యందు
దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్కష్మైనేను
నీకు ఏమి ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని
సెలవియయ్గా 8 సొలొమోను దేవునితో
ఈలాగు మనవిచేసెనునీవు నా తండిర్యైన
దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని
సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించి
యునాన్వు గనుక 9 దేవా యెహోవా, నీవు నా
తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన వాగాద్నమును
సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన
జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా
నియమించియునాన్వు 10 ఈ నీ గొపప్ జనమునకు
నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను ఈ
జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను
చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును
తెలివిని నాకు దయచేయుము. 11 అందుకు దేవుడు
సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్నునీవు ఈ
పర్కారము యోచించు కొని,
ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను
ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను
దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్
వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు
నాయ్యము తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును
తెలివిని అడిగి యునాన్వు. 12 కాబటిట్
జాఞ్నమును తెలివియు నీ కియయ్ బడును,
నీకనన్ ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత
వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును
సొముమ్ను ఘనతను నీకిచెచ్దను అని
చెపెప్ను. 13 పిమమ్ట సొలొమోను

గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము
ఎదుటనునన్ బలిపీఠమును విడచి యెరూషలేమునకు
వచిచ్ ఇశార్యేలీ యులను ఏలుచుండెను. 14

సొలొమోను రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను సమ
కూరెచ్ను, వెయియ్నిన్ నాలుగువందలు
రథములును పండెర్ండు వేల గుఱఱ్పు రౌతులును
అతనికి ఉండెను; వీరిలో కొందరిని అతడు
రథములుండు పటట్ణములలో ఉంచెను, కొందరిని
తన రాజసనిన్ధిని ఉండుటకు యెరూషలేములో
ఉంచెను. 15 రాజు యెరూషలేమునందు వెండి
బంగారములను రాళల్ంత విసాత్రముగాను, సరళ
మార్నులను షెఫేల పర్దేశముననునన్
మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను సమకూరెచ్ను.
16 సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు
ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను, రాజు వరత్కులు
ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధర నిచిచ్
గుంపులు గుంపులుగా కొని తెపిప్ంచిరి. 17 వారు
ఐగుపుత్నుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి
ఆరువందల తులముల వెండియు
గుఱఱ్మొకటింటికి నూటఏబది తులముల
వెండియు నిచిచ్రి; హితీత్యుల
రాజులందరికొరకును సిరియా రాజులకొరకును
వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి.

సొలొమోను యెహోవా నామఘనతకొరకు
ఒక మందిరమును తన రాజయ్ఘనతకొరకు
ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము

చేసికొని 2 బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది
వేలమందిని, కొండలమీద మార్నులు
కొటుట్టకు ఎనుబది వేలమందిని ఏరప్రచుకొని
వీరిమీద మూడు వేల ఆరువందల మందిని
అధిపతులుగా ఉంచెను. 3 సొలొమోను తూరు
రాజైన హీరాము నొదద్కు దూతలచేత ఈ
వరత్మానము పంపెను నా తండిర్యైన దావీదు
నివాసమునకై యొక నగరును కటట్తలచియుండగా
నీవు అతనికి సరళ మార్నులను సిదధ్ముచేసి
పంపించినటుల్ నాకును దయచేసి పంపించుము. 4

నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ
వరగ్ములను ధూపము వేయుటకును సనిన్ధి
రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ
సాయంకాలముల యందును, విశార్ంతి
దినములయందును, అమావాసయ్ల యందును, మా
దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన
ఉతస్వములయందును, ఇశార్యేలీయులు
నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను
అరిప్ంచుటకును, ఆయన నామఘనతకొరకు
మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము
చేయబడునటుల్గా నేను
కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 5 నేనుకటిట్ంచు
మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు
సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 6 ఆకాశ
ములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు,
ఆయ నకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు
చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు
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మందిరమును కటిట్ంచుటకైనను నేనే
మాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను
ఆయనకు మందిరమును కటట్ దలచియునాన్ను. 7

నా తండిర్యైన దావీదు నియమించి
యూదాదేశములోను యెరూషలేములోను
నాయొదద్ ఉంచిన పర్జఞ్గలవారికి
సహాయకుడైయుండి, బంగారముతోను వెండితోను
ఇతత్డితోను ఇనుముతోను ఊదా నూలుతోను
ఎఱఱ్ నూలుతోను నీలి నూలు తోను చేయు
పనియును అనిన్ విధముల చెకక్డపు పనియును
నేరిచ్న పర్జఞ్గల మనుషుయ్నొకని
నాయొదద్కు పంపుము. 8 మరియు
లెబానోనునందు మార్నులు కొటుట్టకు మీ
పనివారు నేరుప్గలవారని నాకు
తెలిసేయునన్ది. 9 కాగా లెబానోనునుండి
సరళమార్నులను దేవదారుమార్నులను
చందనపుమార్నులను నాకు పంపుము; నేను
కటిట్ంచ బోవు మందిరము గొపప్దిగాను
ఆశచ్రయ్కరమైనదిగాను ఉండును గనుక నాకు
మార్నులు విసాత్రముగా సిదధ్పరచుటకై నా
పనివారు మీ పనివారితో కూడ పోవుదురు. 10

మార్నులుకొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల
గరిసెల దంచిన గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్
యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును
నూట నలువదిపుటల్ నూనెను ఇచెచ్దను. 11

అపుప్డు తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోనునకు
వార్సిపంపిన ఉతత్రమేమనగాయెహోవా తన
జనమును సేన్హించి నినున్ వారిమీద రాజుగా
నియమించి యునాన్డు. 12

యెహోవాఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ
రాజయ్ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు
తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్
మంతుడైన కుమారుని రాజైన దావీదునకు
దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు
సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా సుత్తి నొందునుగాక. 13 తెలివియు
వివేచనయుగల హూరాము అనునొక చురుకైన
పనివానిని నేను నీయొదద్కు పంపు చునాన్ను.
14 అతడు దాను వంశపురాలగు ఒక సీత్ర్కి
పుటిట్నవాడు, వాని తండిర్ తూరు
సంబంధమైనవాడు, అతడు బంగారముతోను
వెండితోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను
రాళల్తోను మార్నులతోను ఊదా నూలుతోను
నీలినూలుతోను సనన్పు నూలుతోను ఎఱఱ్
నూలుతోను పని చేయగల నేరప్రియైనవాడు.
సకలవిధముల చెకక్డపు పనియందును మచుచ్లు
కలిప్ంచుటయందును యుకిత్కలిగి, నీ
పనివారికిని నీతండిర్యైన దావీదు అను నా
యేలిన వాడు నియమించిన ఉపాయశాలులకును
సహకారియై వాటనిన్టిని నిరూపించుటకు తగిన
సామరథ్య్ము గలవాడు. 15 ఇపుప్డు నా
యేలినవాడు చెపిప్యునన్ గోధుమలను యవలను
నూనెను దార్కాష్రసమును నీ సేవకుల చేతి
కిచిచ్ వారిని సాగనంపినయెడల 16 మేము నీకు
కావలసినమార్నులనిన్యు లెబానోనునందు
కొటిట్ంచి వాటిని నీకొరకు సముదర్ముమీద
తెపప్లుగా యొపేప్కు కొనివచెచ్దము,
తరువాత నీవు వాటిని యెరూషలేమునకు
తెపిప్ంచుకొన వచుచ్ను అని వార్సెను. 17

సొలొమోను తన తండిర్ యైన దావీదు
ఇశార్యేలు దేశమందుండిన
అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క వేయించిన
యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు

లకష్ యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమందియైరి.
18 వీరిలో బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేల
మందిని పరవ్తములందు మార్నులు కొటుట్టకు
ఎనుబది వేల మందిని, జనులమీద
అధిపతులుగానుండి పనిచేయించుటకు మూడువేల
ఆరు వందల మందిని అతడు ఏరప్రచెను.

తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో
తన తండిర్ యైన దావీదునకు యెహోవా
పర్తయ్కష్మైనపుప్డు మోరీయా

పరవ్తమందు దావీదు సిదధ్పరచిన సథ్లమున
యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మందు దావీదు
ఏరప్రచిన సథ్లమున యెహోవాకు ఒక
మందిరమును కటట్నారం భించెను. 2 తన
యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రము రెండవ నెల
రెండవ దినమందు దాని కటట్నారంభించెను. 3

దేవుని మందిరమునకు సొలొమోను పునాదులు
ఏరప్రచెను, పూరవ్పు కొలల పర్కారము పొడవు
అరువది మూరలు, వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 4

మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు
పొడుగునుబటిట్ యిరువది మూరలు వెడలుప్,
నూట ఇరువది మూరలు ఎతుత్, దాని
లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో
అతడు పొదిగించెను. 5 మందిరపు పెదద్ గదిని
దేవదారుపలకలతో కపిప్ వాటిపైన మేలిమి
బంగారమును పొదిగించి పైభాగమున
ఖరూజ్రపుచెటల్వంటి పనియు గొలుసులవంటి
పనియు చెకిక్ంచి 6 పర్శసత్మైన
రతన్ములతో దానిని అలంకరించెను. ఆ బంగారము
పరవ్యీమునుండి వచిచ్నది. 7 మందిరపు
దూలములను సత్ంభములను దాని గోడలను దాని
తలుపులను బంగారముతో పొదిగించి గోడలమీద
కెరూబులను చెకిక్ంచెను. 8 మరియు అతడు
పరిశుదధ్ సథ్లమొకటి కటిట్ంచెను; దాని
పొడవు మందిరపు వెడలుప్ను బటిట్ యిరువది
మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు,
వెయియ్నిన్ రెండు వందల మణుగుల మేలిమి
బంగారుతో అతడు దాని పొదిగించెను. 9 మేకుల
యెతుత్ ఏబది తులముల బంగారు; మీదిగదులను
బంగారముతో పొదిగించెను. 10 అతిపరిశుదధ్
సథ్లమునందు చెకక్డపు పనిగల రెండు
కెరూబులను చేయించి వాటిని బంగారుతో
పొదిగించెను. 11 ఆ కెరూబుల రెకక్ల పొడవు
ఇరువది మూరలు, 12 ఒకొక్కక్ రెకక్ అయిదు
మూరల పొడుగు, అది మందిరపు గోడకు
తగులుచుండెను, రెండవది జతగానునన్ కెరూబు
రెకక్కు తగులుచుండెను. 13 ఈ పర్కారము
చాచుకొనిన ఈ కెరూబుల రెకక్లు ఇరువది మూరలు
వాయ్పించెను, కెరూబులు పాదములమీద
నిలువబడెను, వాటి ముఖములు మందిరపు
లోతటుట్ తిరిగి యుండెను. 14 అతడు నీలి
నూలుతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను
సనన్పు నారనూలుతోను ఒక తెరను చేయించి
దానిమీద కెరూబులను కుటిట్ంచెను. 15 ఇదియు
గాక మందిరము ముందర ఉండుటకై
ముపప్దియయిదు మూరల యెతుత్గల రెండు
సత్ంభములను వాటిమీదికి అయిదు మూరల
యెతుత్గల పీటలను చేయించెను. 16

గరాభ్లయము నందు చేసినటుట్ గొలుసు పని
చేయించి, సత్ంభముల పైభాగమున దాని ఉంచి,
నూరు దానిమమ్పండల్ను చేయించి ఆ గొలుసు
పనిమీద తగిలించెను. 17 ఆ రెండు సథ్ంభములను
దేవాలయము ఎదుట కుడితటుట్న ఒకటియు
ఎడమతటుట్న ఒకటియు నిలువబెటిట్ంచి,
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కుడితటుట్ దానికి యాకీను అనియు,
ఎడమతటుట్ దానికి బోయజు అనియు పేళుల్
పెటెట్ను.

అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది
మూరలు వెడలుప్ను పది మూరలు
ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ

మును చేయించెను. 2 పోతపోసిన సముదర్పు
తొటిట్యొకటి చేయించెను, అది యీ యంచుకు
ఆ యంచుకు పది మూరల యెడము గలది;
దానియెతుత్ అయిదు మూరలు, దాని కైవారము
ముపప్దిమూరలు, 3 దాని కిర్ందితటుట్న
ఎదుద్లు రూపింపబడియుండెను, అవి ఒకొక్కక్
మూరకు పదేసియుండెను, అవి ఆ సముదర్పు
తొటిట్ని ఆవరించెను; ఎదుద్లు రెండు వరుసలు
తీరి యుండెను, అవి తొటిట్తోకూడనే
పోతపోయబడెను. 4 అది పండెర్ండు
ఎదుద్లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదుద్లు
ఉతత్రపుతటుట్ మూడు పడమటితటుట్ మూడు
దకిష్ణపుతటుట్ మూడు తూరుప్తటుట్
చూచుచుండెను. సముదర్పు తొటిట్ వాటిపై
నుంచ బడెను, వాటి వెనుకటి
పారశ్వ్ములనిన్యు లోపలికి తిరిగి యుండెను.
5 అది బెతెత్డు దళముగలది, దాని అంచు
గినెన్యంచువంటిదై తామర పుషప్ములు
తేలచ్బడియుండెను; అది ముపప్ది పుటల్
నీళుల్ పటుట్ను. 6 మరియు దహనబలులుగా
అరిప్ంచువాటిని కడుగుటకై కుడి తటుట్కు
అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది
సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను;
సముదర్మువంటి తొటిట్యందు యాజకులు
మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 7 మరియు
వాటిని గూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు
దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు
కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న
అయిదును ఉంచెను. 8 పది బలల్లను చేయించి
దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ
తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు
తొటల్ను చేయించెను. 9 అతడు యాజకుల
ఆవరణమును పెదద్ ఆవరణమును దీనికి
వాకిండల్ను చేయించి దీని తలుపులను
ఇతత్డితో పొదిగించెను. 10 సముదర్పు
తొటిట్ని తూరుప్తటుట్న
కుడిపారశ్వ్మందు దకిష్ణ ముఖముగా ఉంచెను.
11 హూరాము పాతర్లను బూడిదె నెతుత్
చిపప్కోలలను తొటల్ను చేసెను; రాజైన
సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము దేవుని
మందిరమునకు చేయ వలసిన పనియంతయు హూరాము
సమాపిత్చేసెను. 12 దాని వివరమేమనగా,
రెండు సత్ంభములు, వాటి పళెల్ములు, వాటి
పైభాగమునకు చేసిన పీటలు, వీటి పళెల్ములు, ఆ
సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళెల్ములను
కపుప్ట కైన రెండు అలిల్కలు, 13 ఆ సత్ంభముల
శీరష్ముల రెండు పళెల్ములను కపుప్నటిట్
అలిల్క, అలిల్కకు రెండేసి వరుసలుగా
చేయబడిన నాలుగు వందల దానిమమ్పండుల్. 14

మటుల్, మటల్మీదనుండు తొటుల్, 15

సముదర్పుతొటిట్ దాని కిర్ందనుండు
పండెర్ండు ఎదుద్లు, 16 పాతర్లు, బూడిదె
నెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్ కొంకులు
మొదలైన ఉపకరణ ములు. వీటిని హూరాము రాజైన
సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము యెహోవా
మందిరముకొరకు మంచి వనెన్గల యితత్డితో
చేసెను. 17 యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్

తునకును జెరేదాతాకును మధయ్ను జిగటమంటి
భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 18

ఎతుత్ చూడ లేనంత యితత్డి తన యొదద్
నుండగా సొలొమోను ఈ ఉపకరణములనిన్టిని
బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 19 దేవుని
మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని
బంగారపు పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు
బలల్లను, 20 వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము
గరాభ్లయము ఎదుట వెలుగుచుండుటకై
పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 21

పుషప్ములను పర్మిదెలను కతెత్రలను కారులను
తొటల్ను గినెన్లను ధూపకలశములను
సొలొమోను మేలిమి బంగారముతో చేయించెను.
22 మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును
అతి పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ లోపలి
తలుపులును దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు
బంగార ముతో చేయబడెను.

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు
తాను చేసిన పనియంతయు
సమాపత్ముచేసి, తన తండిర్ యైన

దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును
ఉపకరణములనిన్టిని దేవుని మందిరపు
బొకక్సములలో చేరెచ్ను. 2 తరువాత
యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను
దావీదు పురమునుండి తీసికొని వచుచ్టకై
సొలొమోను ఇశార్యే లీయుల పెదద్లను
ఇశార్యేలీయుల వంశములకు అధికారు లగు
గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు
సమ కూరెచ్ను. 3 ఏడవ నెలను పండుగ
జరుగుకాలమున ఇశార్యేలీయులందరును
రాజునొదద్కు వచిచ్రి. 4 ఇశార్ యేలీయుల
పెదద్లందరును వచిచ్న తరువాత లేవీయులు
మందసమును ఎతుత్కొనిరి 5 రాజైన
సొలొమోనును ఇశార్ యేలీయుల
సమాజకులందరును సమకూడి, లెకిక్ంప
శకయ్ముకాని గొఱఱ్లను పశువులను బలిగా
అరిప్ంచిరి. 6 లేవీయులును యాజకులును
మందసమును సమాజపు గుడా రమును
గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణము
లనిన్టిని తీసికొని వచిచ్రి. 7 మరియు
యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును
తీసికొని గరాభ్లయమగు అతి
పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద
దానిని ఉంచిరి. 8 మందసముండు సథ్లమునకు
మీదుగా కెరూబులు తమ రెండు రెకక్లను
చాచుకొని మందస మును దాని దండెలను
కమెమ్ను. 9 వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట
కనబడునంత పొడవుగా ఆ దండెలుంచ బడెను గాని
అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి
అచచ్టనే యునన్వి. 10 ఇశార్యేలీయులు
ఐగుపుత్లోనుండి బయలువెళిల్న తరువాత
యెహోవా హోరేబునందు వారితో నిబంధన
చేసినపుప్డు మోషే ఆ మంద సమునందు ఉంచిన
రెండు రాతిపలకలు తపప్ దానియందు
మరేమియులేదు. 11 యాజకులు
పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి
వచిచ్నపుప్డు అచచ్ట కూడియునన్ యాజకు
లందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము
పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 12 ఆసాపు హేమాను
యెదూతూనుల సంబంధ మైనవారును, వారి
కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు
పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు
నారవసత్ర్ములను ధరించుకొని తాళములను
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తంబురలను సితారాలను చేత పటుట్కొని
బలిపీఠమునకు తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 13

వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట
ఇరువదిమంది నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాట
కులును ఏకసవ్రముతో యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు
గానముచేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములో
నుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను
తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి
సవ్రమెతిత్యెహోవా దయా ళుడు, ఆయన కృప
నిరంతరముండునని సోత్తర్ముచేసిరి. 14

అపుప్డొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ
నిండెను; యెహోవా తేజసుస్తో దేవుని
మందిరము నిండుకొనగా సేవచేయుటకు యాజకులు
ఆ మేఘమునన్చోట నిలువ లేకపోయిరి.

అపుప్డు సొలొమోను ఈలాగు పర్కటన
చేసెను గాఢాంధకారమందు నేను
నివాసము చేయుదునని యెహోవా

సెలవిచిచ్యునాన్డు. 2 నీవు నితయ్ము కాపుర
ముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక
ఘనమైన మంది రమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను
అని చెపిప్ 3 రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్
తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల
సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని
దీవించెను. 4 మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన
చేసెనునా తండిర్యైన దావీదునకు మాట
యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు
సోత్తర్ము కలుగునుగాక. 5 ఆయన
సెలవిచిచ్నదేమనగానేను నా జనులను
ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచిన దినము
మొదలు కొని నా నామముండుటకై యొక
మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నేను
ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ
పటట్ణమునైనను కోరుకొనలేదు, నా జనులైన
ఇశార్యేలీ యులమీద అధిపతిగా నుండుటకై
యేమనుషుయ్నియైనను నేను నియమింపలేదు. 6

ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును
కోరుకొంటిని, నా జనులైన ఇశార్యేలీ
యులమీద అధిపతిగా నుండుటకై దావీదును
కోరుకొంటిని. 7 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా నామఘనత కొరకు ఒక మందిరమును
కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్ యైన దావీదు
మనోభిలాష గలవాడాయెను. 8 అయితే
యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో
సెలవిచిచ్న దేమనగానా నామఘనతకొరకు
మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు
ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 9

నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు
పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా నామమునకు ఆ
మందిరమును కటుట్ను. 10 అపుప్డు తాను అటుల్
చెపిప్యునన్ మాటను యెహోవా ఇపుప్డు
నెరవేరిచ్యునాన్డు, యెహోవా
సెలవుపర్కారము నేను నా తండిర్యైన
దావీదునకు పర్తిగా రాజునై ఇశార్యేలీయుల
రాజాసనమందు కూరుచ్ండి ఇశార్యేలీయుల
దేవు డైన యెహోవాకు మందిరమును కటిట్ంచి
11 యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన
నిబంధనకు గురుతైన మందస మును దానియందు
ఉంచితినని చెపిప్ 12 ఇశార్యేలీయు లందరు
సమాజముగా కూడి చూచుచుండగా యెహోవా
బలిపీఠము ఎదుట నిలిచి తన చేతులు చాపి
పార్రథ్న చేసెను. 13 తాను చేయించిన అయిదు

మూరల పొడవును అయిదు మూరల వెడలుప్ను
మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి
చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి,
దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా
కూడియునన్ ఇశార్యేలీయు లందరి యెదుటను
మోకాళూల్ని, చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి
సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్నచేసెను. 14

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా,
హృదయపూరవ్కముగా నినున్ అనుసరించు నీ
భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను
చూపుచు నుండు నీవంటి దేవుడు ఆకాశమందైనను
భూమి యందైనను లేడు. 15 నీ సేవకుడైన దావీదు
అను నా తండిర్తో నీవు సెలవిచిచ్నమాట
నెరవేరిచ్యునాన్వు; నీవు వాగాద్నముచేసి
యీ దినమున కనబడుచునన్టుట్గా దానిని
నెరవేరిచ్యునాన్వు. 16 నీవు నాముందర నడచి
నటుల్గా నీ కుమారులును తమ పర్వరత్న
కాపాడుకొని, నా ధరమ్శాసత్ర్ముచొపుప్న
నడచినయెడల ఇశార్యేలీ యుల
సింహాసనముమీద కూరుచ్ండువాడు నా యెదుట
నీకుండకపోడని నీవు నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా
తండిర్తో సెలవిచిచ్నమాట, ఇశార్యేలీయుల
దేవా యెహోవా, దయచేసి నెరవేరుచ్ము. 17

ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, నీవు నీ
సేవకుడైన దావీదుతో సెలవిచిచ్న మాట
ఇపుప్డు సిథ్రమవును గాక. 18 మనుషుయ్లతో
కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా?
ఆకాశ మును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే;
నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా?
19 దేవా యెహోవా, నీ సేవకుడు నీ సనిన్ధిని
చేయు పార్రథ్నయందును వినన్ పమునందును
లకష్య్ముంచి, నీ సేవకుడనైన నేను చేయు
పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము.
20 నీ సేవకులు ఈ సథ్లము తటుట్ తిరిగి చేయు
వినన్పములను వినుటకైనా నామమును అచచ్ట
ఉంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్న సథ్లముననునన్
యీ మందిరముమీద నీ కనుదృషిట్ రాతిర్ం
బగళుల్ నిలుచునుగాక. 21 నీ సేవకుడును నీ
జనులైన ఇశార్ యేలీయులును ఈ
సథ్లముతటుట్ తిరిగి చేయబోవు
పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్
నీ నివాససథ్లమందు ఆలకించుము,
ఆలకించునపుప్డు కష్మించుము. 22 ఎవడైనను తన
పొరుగువానియెడల తపుప్చేసినపుప్డు అతని
చేత పర్మాణము చేయించుటకై అతనిమీద
ఒటుట్ పెటట్బడి ఆ ఒటుట్ ఈ
మందిరమందుండు నీ బలిపీఠము ఎదుటికి
వచిచ్నపుప్డు 23 నీవు ఆకాశమందు విని, నీ
దాసులకు నాయ్యముతీరిచ్, హాని చేసినవాని
తలమీదికి శికష్ రపిప్ంచి, నీతిపరుని
నీతిచొపుప్న వానికిచిచ్ వాని నీతిని
నిరాధ్రణ చేయుము. 24 నీజనులైన
ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము
చేసినవారై తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక
పడిపోయినపుప్డు,వారు నీయొదద్కు తిరిగి
వచిచ్ నీ నామమును ఒపుప్ కొని, యీ
మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి
వినన్పము చేసినయెడల 25 ఆకాశమందు నీవు
విని, నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు చేసిన
పాపమును కష్మించి, వారికిని వారి పితరులకును
నీవిచిచ్న దేశమునకు వారిని మరల
రపిప్ంచుదువుగాక. 26 వారు నీ దృషిట్యెదుట
పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి వాన
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కురియ కునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్
తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని,
నీవు వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ
పాపములను విడిచి పెటిట్ తిరిగినయెడల 27

ఆకాశ మందునన్ నీవు ఆలకించి, నీ సేవకులును నీ
జనులునగు ఇశార్యేలీయులు చేసిన పాపమును
కష్మించి, వారు నడువవలసిన మంచిమారగ్ము
వారికి బోధించి,నీవు నీ జనులకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న నీ దేశమునకు వాన
దయ చేయుదువుగాక. 28 దేశమునందు కరవుగాని
తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్
దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని
తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని
చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, వారి
శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని
ముటట్డి వేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే
రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 29 ఎవడైనను
ఇశార్ యేలీయులగు నీ జనులందరు కలిసియైనను,
నొపిప్గాని కషట్ముగాని అనుభవించుచు, ఈ
మందిరముతటుట్ చేతులు చాపి చేయు
వినన్పములనిన్యు పార్రథ్నలనిన్యు నీ
నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు ఆలకించి
కష్మించి 30 నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు
వారు తమ జీవితకాల మంతయు నీయందు
భయభకుత్లు కలిగి 31 నీ మారగ్ములలో
నడుచునటుల్గా వారి వారి హృదయములను
ఎరిగియునన్ నీవు వారి సకల పర్వరత్నకు
తగినటుల్ పర్తిఫలమును దయ చేయుదువు గాక.
నీవు ఒకక్డవే మానవుల హృదయము నెరిగిన
వాడవు గదా. 32 మరియు నీ జనులైన ఇశార్
యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు నీ
ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును
గూరిచ్యు, చాచిన చేతులను గూరిచ్యు
వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ
మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పముచేసినపుడు
33 నీ నివాససథ్లమగు ఆకాశమునుండి నీవు వారి
పార్రథ్న నంగీకరించి, నీ జనులగు
ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినటుల్
భూజనులందరును నీ నామమును తెలిసికొని,
నీయందుభయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్న యీ
మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడెనని
గర్హించునటుల్గా ఆ యనుయ్లు నీకు
మొఱఱ్పెటిట్న దానిని నీవు దయచేయుదువు
గాక. 34 నీ జనులు నీవు పంపిన మారగ్మందు తమ
శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై బయలుదేర
నుదేద్శించి, నీవు కోరుకొనిన యీ పటట్ణము
తటుట్ను నీ నామమునకు నేను కటిట్ంచిన యీ
మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసిన
యెడల 35 ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును
పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును
నిరవ్హించుదువుగాక. 36 పాపము
చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృషిట్
యెదుట పాపము చేసినపుప్డు నీవు వారిమీద
ఆగర్ హించి, శతుర్వుల చేతికి వారిని
అపప్గింపగా, చెరపటుట్ వారు వారిని
దూరమైనటిట్ గాని సమీపమైనటిట్ గాని తమ
దేశములకు పటుట్కొనిపోగా 37 వారు
చెరకుపోయిన దేశమందు బుదిధ్ తెచుచ్కొని
మనసుస్ తిర్పుప్ కొనిమేము
పాపముచేసితివిు, దోషులమైతివిు,
భకిత్హీనముగా నడచితివిు అని ఒపుప్కొని 38

తాము చెరలోనునన్ దేశమందు
పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను

నీయొదద్కు మళుల్కొని,తమ పితరులకు
నీవిచిచ్న తమ దేశముమీదికిని, నీవు కోరుకొనిన
యీ పటట్ణముమీదికిని, నీ నామఘనతకొరకు
నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరముమీదికిని
మనసుస్ తిర్పిప్ వినన్పము చేసినయెడల 39

నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశము నుండి నీవు వారి
వినన్పమును పార్రథ్నను ఆలకించి వారి
కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట
పాపముచేసిన నీ జనులను కష్మించుదువుగాక. 40

నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పము
మీద నీ కనుదృషిట్ యుంచు దువుగాక, నీ చెవులు
దానిని ఆలకించునుగాక. 41 నా దేవా, యెహోవా,
బలమున కాధారమగు నీ మందసమును దృషిట్ంచి
లెముమ్; నీ విశార్ంతి సథ్లమందు
పర్వేశించుము; దేవా యెహోవా, నీ యాజకులు
రకష్ణ ధరించు కొందురుగాక; నీ భకుత్లు నీ
మేలునుబటిట్ సంతోషింతురు గాక. 42 దేవా
యెహోవా, నీవు నీచేత అభిషేకము నొందిన
వానికి పరాజుమ్ఖుడవై యుండకుము,నీవు నీ
భకుత్ డైన దావీదునకు వాగాద్నముచేసిన
కృపలను జాఞ్పకము చేసికొనుము.

సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను
ముగించి నపుప్డు అగిన్ ఆకాశమునుండి
దిగి దహనబలులను ఇతర మైన బలులను

దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ మంది రమునిండ
నిండెను, 2 యెహోవా తేజసుస్తో మందిరము
నిండినందున యాజకులు అందులో
పర్వేశింపలేకయుండిరి. 3 అగిన్యు యెహోవా
తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి
ఇశార్యేలీయులందరును
సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసియెహోవా
దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతర ముండునని చెపిప్
ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 4 రాజును
జనులందరును యెహోవా ఎదుట బలులు
అరిప్ంచిరి. 5 రాజైన సొలొమోను ఇరువది
రెండువేల పశువులను లకష్ యిరువది వేల
గొఱఱ్లను బలులుగా అరిప్ంచెను; యాజకులు
తమ తమ సేవాధరమ్ములలో నిలుచుచుండగను,
లేవీయులు యెహోవా కృప నిరంతరము
నిలుచుచునన్దని వారిచేత ఆయనను
సుత్తించుటకై రాజైన దావీదు కలిప్ంచిన
యెహోవా గీతములను పాడుచు వాదయ్ములను
వాయించుచు నిలుచుచుండగను, యాజకులు వారికి
ఎదు రుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను,
ఇశార్యేలీయు లందరును నిలిచియుండగను 6

రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును
పర్తిషఠ్చేసిరి. 7 మరియు తాను చేయించిన
యితత్డి బలిపీఠము దహన బలులకును
నైవేదయ్ములకును కొర్వువ్కును చాలనందున
యెహోవా మందిరము ముంగిటనునన్ నడిమి
ఆవరణమును సొలొమోను పర్తిషిఠ్ంచి, అకక్డ
దహనబలులను సమాధాన బలిపశువుల కొర్వువ్ను
అరిప్ంచెను. 8 ఆ సమయ మందు సొలొమోనును,
అతనితో కూడ హమాతునకు పోవు మారగ్ము
మొదలుకొని ఐగుపుత్ నదివరకునన్ దేశములో
నుండి బహు గొపప్ సమూహముగా కూడివచిచ్న
ఇశార్యేలీయులందరును ఏడు దినములు పండుగ
ఆచరించి 9 యెనిమిదవనాడు పండుగ ముగించిరి;
ఏడు దినములు బలిపీఠమును పర్తిషఠ్చేయుచు
ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 10 ఏడవ నెల
యిరువది మూడవ దినమందు దావీదునకును
సొలొమోనునకును తన జనులైన
ఇశార్యేలీయులకును యెహోవా చేసిన మేలుల

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 6:27
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విషయమై సంతోషించుచును మనోతాస్హము
నొందుచును, ఎవరి గుడారములకు వారు
వెళుల్నటుల్ అతడు జనులకు సెలవిచిచ్ వారిని
పంపివేసెను. 11 ఆ పర్కారము సొలొ మోను
యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటిట్ంచి,
యెహోవా మందిరమందును తన నగరునందును
చేయుటకు తాను ఆలోచించినదంతయు ఏ లోపము
లేకుండ నెరవేరిచ్ పని ముగించెను. 12 అపుప్డు
యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్నునేను నీ
వినన్పము నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు
బలులు అరిప్ంచు మందిర ముగా కోరుకొంటిని. 13

వాన కురియకుండ నేను ఆకాశ మును
మూసివేసినపుప్డే గాని, దేశమును నాశనము
చేయు టకు మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని,
నా జనులమీదికి తెగులు రపిప్ంచినపుప్డే గాని,
14 నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు
తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని పార్రథ్నచేసి
ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను
విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి
పార్రథ్నను విని, వారి పాపమును కష్మించి,
వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 15 ఈ
సథ్లమందు చేయబడు పార్రథ్నమీద నా
కనుదృషిట్ నిలుచును, నా చెవులు దానిని
ఆలకించును, 16 నా పేరు ఈ మందిరమునకు
నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని కోరుకొని
పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా
మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 17 నీ
తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా
కనుకూల వరత్నుడవై నడచి, నేను
నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి,
నా కటట్డలను నా నాయ్య విధులను
అనుసరించినయెడల 18 ఇశార్యేలీయులను ఏలు
టకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు నీకుండకపోడని నేను
నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్
నిబంధననుబటిట్ నేను నీ
రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 19

అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు
నియమించిన కటట్డలను ఆజఞ్లను విడచి, యితర
దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమ
సాక్రములు చేసిన యెడల 20 నేను మీకిచిచ్న
నా దేశ ములోనుండి మిముమ్ను పెలల్గించి, నా
నామమునకు నేను పరిశుదధ్పరచిన యీ
మందిరమును నా సనిన్ధినుండి తీసివేసి, సమసత్
జనములలో దానిని సామెత కాసప్దముగాను
నిందకాసప్దముగాను చేయుదును. 21 అపుప్డు
పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున
పోవు పర్యాణసుథ్లందరును
విసమ్యమొందియెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ
మందిరమునకును ఎందుకు ఈ పర్కారముగా
చేసెనని యడుగగా 22 జనులుఈ దేశసుథ్లు తమ
పితరులను ఐగుపుత్ దేశమునుండి రపిప్ంచిన తమ
దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర
దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమ
సాక్రములు చేసినందున యెహోవా ఈ కీడంతయు
వారి మీదికి రపిప్ంచెనని
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దరు.

సొలొమోను యెహోవా మందిరమును తన
నగరును కటిట్ంచిన యిరువది
సంవతస్రముల కాలము తీరిన తరువాత 2

హీరాము తనకిచిచ్న పటట్ణములను సొలొమోను
కటిట్ంచి వాటిలో ఇశార్యేలీయులను
కాపురముంచెను. 3 తరువాత సొలొమోను

హమాతుసొబా అను సథ్లమునకు పోయి దానిని
పటుట్కొనెను. 4 మరియు అరణయ్ మందుండు
తదోమ్రుకును హమాతు దేశమందు ఖజానా ఉంచు
పటట్ణములనిన్టికిని పార్కారములను
కటిట్ంచెను. 5 ఇదియు గాక అతడు ఎగువ
బేత్ోహరోను దిగువ బేత్ోహరోను గవునులు
అడడ్గడలుగల పార్కారపటట్ణములుగా
కటిట్ంచెను. 6 బయలతును, ఖజానా ఉంచు
పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు
పటట్ణములనిన్టిని, గుఱఱ్పు రౌతులుండు
పటట్ణములనిన్టిని కటిట్ంచెను. మరియు
యెరూష లేమునందును లెబానోనునందును తాను
ఏలు దేశములనిన్టియందును
పార్కారపురములుగా కటిట్ంచవలెనని
తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని
సొలొమోను కటిట్ంచెను. 7 ఇశార్యేలీయుల
సంబంధులు కాని హితీత్యులలో నుండియు
అమోరీయులలోనుండియు, పెరిజీజ్యులలో
నుండియు, హివీవ్యులలోనుండియు,
యెబూసీయులలో నుండియు, శేషించియునన్ సకల
జనులను 8 ఇశార్యేలీ యులు నాశనముచేయక
వదలివేసిన ఆ యా జనుల సంతతి వారిని
సొలొమోను నేటివరకును తనకు వెటిట్పనులు
చేయువారినిగా చేసికొనియుండెను. 9 అయితే
ఇశార్ యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను
తన పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు;
వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో
పర్ధానులుగాను రథములకును గుఱఱ్పు
రౌతులకును అధిపతులుగాను నియమించెను. 10

వీరిలో శేర్షుఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది
రాజైన సొలొమోను కిర్ంద అధిపతులై
పర్జలమీద అధికారులై యుండిరి. 11

ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు నగరునందు నా
భారయ్ నివాసముచేయవలదు, యెహోవా
మందసమునన్ సథ్లములు పర్తిషిఠ్తములు అని
చెపిప్, సొలొమోను ఫరోకుమారెత్ను దావీదు
పటట్ణమునుండి తాను ఆమెకొరకు కటిట్ంచిన
నగరునకు రపిప్ంచెను. 12 అది మొదలుకొని
సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన
యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు
అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్
యముచొపుప్న 13 మోషే యిచిచ్న
ఆజఞ్నుబటిట్ విశార్ంతి దినములయందును,
అమావాసయ్లయందును, నియామక
కాలములయందును, సంవతస్రమునకు
ముమామ్రుజరుగు పండుగలయందును, అనగా
పులియని రొటెట్ల పండుగయందును వారముల
పండుగయందును పరణ్శాలల పండుగయందును
యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను.
14 అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన
నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి
సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి
వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును,
కటట్డనుబటిట్ అను దినమున యాజకుల
సముఖమున సుత్తిచేయుటకును, ఉప చారకులుగా
ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను,
దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలి యుండుటకై
వారి వారి వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను
నియమించెను; దైవ జనుడైన దావీదు ఆలాగుననే
యాజఞ్ ఇచిచ్యుండెను. 15 ఏ విషయమును
గూరిచ్యేగాని బొకక్సములను గూరిచ్యే
గాని రాజు యాజకులకును లేవీయులకును
చేసియునన్ నిరణ్ యమును బటిట్ వారు

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 8:15
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సమసత్మును జరుపుచువచిచ్రి 16 యెహోవా
మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని
అది సంపూరణ్మగువరకు సొలొమోను పని
యంతయు చేయించెను; అపుప్డు యెహోవా
మందిరము సమాపత్ మాయెను. 17 సొలొమోను
ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్
ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 18

హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ
నడుపుటయందు యుకిత్ గల పనివారిని పంపెను.
వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు
పోయి అకక్డనుండి తొమి◌్మదివందల మణుగుల
బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను
నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి.

షేబదేశపు రాణి సొలొమోనును గూరిచ్న
పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు గూఢమైన
పర్శన్లచేత సొలొమోనును

శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్
పరివారమును వెంట బెటుట్కొని,
గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్
ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని
యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె
సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని
విషయములనిన్టిని గురించి అతనితో
మాటలాడెను. 2 సొలొమోను ఆమె
పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను;
సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము
చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు
లేకపోయెను. 3 షేబదేశపురాణి
సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు
కటిట్ంచిన నగరును, 4 అతని బలల్మీది
భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు
కూరుచ్ండుటను, అతని యుపచారులు
కనిపెటుట్టను వారి వసత్ర్ములను, అతనికి
గినెన్ల నందించువారిని వారి వసత్ర్ములను,
యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు
దహనబలులను చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్య
మొంది రాజుతో ఇటల్నెను 5 నీ
కారయ్ములనుగూరిచ్యు
జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నేను నా దేశమందు వినిన
వరత్మానము నిజవరత్మానమే గాని, నేను
వచిచ్ దాని కనున్లార చూచువరకు వారి మాటలను
నమమ్కయుంటిని. 6 నీ యధిక జాఞ్నమును
గూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు.
నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్
యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 7 నీ సేవకుల
భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున
నిలిచి నీ జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ
సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 8 నీ
దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై
ఆయన సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్
నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన
యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్
యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్
దయాలోచన నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి
నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్
వారిమీద రాజుగా నియమించెను అని చెపెప్ను.
9 ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల
బంగారమును విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను
రతన్ ములను ఇచెచ్ను; షేబదేశపు రాణి రాజైన
సొలొమోనున కిచిచ్న గంధవరగ్ములతో
సాటియైన దేదియులేదు. 10 ఇదియుగాక
ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము
పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు

మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ
కొనివచిచ్రి. 11 ఆ చంద నపు మార్నులచేత
రాజు యెహోవా మందిరమునకును రాజనగరునకును
సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను
చేయించెను, అటువంటి పని అంతకుముందు
యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 12

షేబ దేశపు రాణి రాజునకు తీసికొనివచిచ్న
వాటికి అతడిచిచ్న పర్తి బహుమానములుగాక
ఆమె మకుక్వ పడి అడిగిన దంతయు రాజైన
సొలొమోను ఆమె కిచెచ్ను; తరువాత ఆమె తన
సేవకులను వెంట బెటుట్కొని మరలి తన
దేశమునకు వెళిల్పోయెను. 13 గంధవరగ్ములు
అముమ్ వరత్కులును ఇతర వరత్కులును కొని
వచుచ్ బంగారముగాక సొలొమోనునకు ఏటేట
వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల
ముపప్ది రెండు మణుగులయెతుత్. 14

అరబీదేశపు రాజులందరును దేశాధిపతు లును
సొలొమోనునొదద్కు బంగారమును వెండియు
తీసికొని వచిచ్రి. 15 రాజైన సొలొమోను
సాగగొటిట్న బంగారముతో అలుగులుగల
రెండువందల డాళల్ను చేయించెను; ఒకొక్క
డాలునకు ఆరువందల తులముల బంగారము పటెట్ను.
16 మరియు సాగగొటిట్న బంగారముతో
మూడువందల కేడెములను చేయించెను; ఒకొక్క
కేడెమునకుమూడువందల తులముల బంగారము
పటెట్ను; వాటిని రాజు లెబానోను అరణయ్పు
నగరునందుంచెను. 17 మరియు రాజు దంత ముతో ఒక
గొపప్ సింహాసనము చేయించి పర్శసత్ మైన
బంగారముతో దాని పొదిగించెను. 18 ఆ
సింహాసనమునకు దానితో కలిసియునన్ ఆరు
బంగారపు సోపానము లును సింహాసనమునకు కటిట్
యునన్ బంగారపు పాదపీఠమును ఉండెను,
కూరుచ్ండుచోటికి ఇరుపర్కక్ల ఊతలుండెను,
ఊతలదగగ్ర రెండు సింహము లుండెను; 19 ఆ
యారు సోపానములమీద ఇరుపర్కక్ల పండెర్ండు
సింహములు నిలిచియుండెను, ఏ రాజయ్మందైనను
అటువంటి పని చేయబడలేదు. 20 మరియు రాజైన
సొలొమోనునకునన్ పానపాతర్లనిన్యును
బంగారపువై యుండెను; లెబానోను అరణయ్పు
నగరుననునన్ ఉపకరణములనిన్యు బంగారముతో
చేసినవి; హీరాముయొకక్ పనివారితో కూడ రాజు
ఓడలు తరీష్షుకు పోయి మూడు సంవతస్రములకు
ఒకమారు బంగారము, వెండి, యేనుగుదంతము,
కోతులు, నెమళుల్ అను సరకులతో వచుచ్చుండెను
గనుక 21 సొలొమోను దినములలో
వెండియెనిన్కకు రానిదాయెను 22 రాజైన
సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్
మందును జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 23

దేవుడు సొలొ మోనుయొకక్ హృదయ మందుంచిన
జాఞ్నోకుత్లను వినుటకై భూరాజులందరును
అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 24 మరియు
పర్తివాడును ఏటేట వెండివసుత్వులను బంగారు
వసుత్వులను వసత్ర్ములను ఆయుధములను
గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను
కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 25 రథములు
నిలువయుంచు పటట్ణములలోను రాజునొదద్
యెరూషలేములోను సొలొమోనునకు నాలుగువేల
గుఱఱ్పు సాలలును రథములును పండెర్ండువేల
గుఱఱ్పు రౌతులును కలిగి యుండెను. 26

యూఫర్టీసునది మొదలుకొని ఫిలిషీత్ యుల
దేశమువరకును ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకును ఉండు
రాజు లందరి పైని అతడు ఏలుబడి చేసెను. 27

రాజు యెరూషలేము నందు వెండి రాళల్ంత
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విసాత్రముగా నుండునటుల్ను, దేవదారు
మార్నులు షెఫేలా పర్దేశ ముననునన్
మేడివృకష్ములంత విసాత్రముగా
నుండునటుల్ను చేసెను. 28 ఐగుపుత్నుండియు
సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు
గుఱఱ్ములు తేబడెను. 29 సొలొమోను చేసిన
కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన
నాతాను రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన
అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును,
నెబాతు కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్
దీరఘ్దరిశ్ యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును
వార్యబడి యునన్ది. 30 సొలొమోను
యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిమీద
నలుబది సంవతస్రములు ఏలుబడి చేసెను. 31

తరువాత సొలొ మోను తన పితరులతో కూడ
నిదిర్ంచి తన తండిర్యైన దావీదు
పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి
బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము
రాజాయెను.

రెహబామునకు పటాట్భిషేకము
చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును
షెకెమునకు వెళల్గా

రెహబాముషెకెమునకు పోయెను. 2 రాజైన
సొలొమోను సమకష్ము నుండి పారిపోయి
ఐగుపుత్లో వాసము చేయుచునన్ నెబాతు
కుమారుడైన యరొబాము అది విని ఐగుపుత్నుండి
తిరిగిరాగా జనులు అతని పిలిపించిరి. 3

యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును కూడి
వచిచ్ నీ తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను; 4 నీ
తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు
మామీద ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు
చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతు
మని రెహబాముతో మనవిచేయగా 5 అతడుమీరు
మూడు దినములు తాళి మరల నాయొదద్కు రండని
చెపెప్ను గనుక జనులు వెళిల్పోయిరి. 6

అపుప్డు రాజైన రెహ బాము తన తండిర్యైన
సొలొమోను సజీవియై యుండగా అతని
సమకష్మున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ
జనులకు నేనేమి పర్తుయ్తత్ర
మియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని
అడుగగా 7 వారునీవు ఈ జనులయెడల దయా
దాకిష్ణయ్ములు చూపి వారితో మంచి
మాటలాడినయెడల వారు ఎపప్టికిని నీకు
దాసులగుదురని అతనితో చెపిప్రి. 8 అయితే
అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సి
వేసి, తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్
¸°వనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 9 నీ తండిర్
మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని
ననన్డిగిన యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి
ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని
వారినడుగగా 10 అతనితో కూడ పెరిగిన యీ
¸°వనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరినీ తండిర్ మా
కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన
చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు
చెపప్వలసినదేమనగానా చిటికెన వేర్లు నా
తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును;
11 నా తండిర్ బరువైన కాడి మీమీద మోపెను
గాని నేను మీ కాడిని మరింత బరువు చేయుదును;
నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో దండించెను
గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను
దండించెదనని చెపుప్ము. 12 మూడవ దినమందు
నాయొదద్కు తిరిగి రండని రాజు చెపిప్న
పర్కారము యరొబామును జనులందరును మూడవ

దినమందు రెహబామునొదద్కు రాగా 13 రాజైన
రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి,
¸°వనసుథ్లు చెపిప్న పర్కారము వారితో
మాటలాడి 14 వారికి కఠినమైన
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను; ఎటల్నగానా
తండిర్ మీ కాడిని బరువుచేసెను, నేను దానిని
మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్
మిముమ్ను చబుకులతో దండించెను, నేను
మిముమ్ను కొరడా లతో దండించెదనని
చెపెప్ను. 15 యెహోవా షిలోనీయుడైన
అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన
యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను
సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము
జనులు చేసిన మనవి రాజు ఆలకించక పోయెను. 16

రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపక పోవుట
చూచి జనులుదావీదులో మాకు భాగము ఏది?
యెషష్యి కుమారునియందు మాకు
సావ్సథ్య్ము లేదు;ఇశార్ యేలువారలారా,
మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ,నీ
సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని రాజునకు
పర్తుయ్ తత్రమిచిచ్
ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు
వెళిల్పోయిరి. 17 అయితే
యూదాపటట్ణములలో కాపురముండు
ఇశార్యేలువారిమీద రెహబాము ఏలుబడి
చేసెను. 18 రాజైన రెహబాము
వెటిట్పనివారిమీద అధికారి యైన హదోరమును
పంపగా ఇశార్యేలు వారు రాళల్తో అతని చావ
గొటిట్రి గనుక రాజైన రెహబాము యెరూష
లేమునకు పారిపోవలెనని తవ్రపడి తన రథము
ఎకెక్ను. 19 ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని
దావీదు సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసి
నేటివరకును వారికి లోబడకయునాన్రు.

రెహబాము యెరూషలేమునకు
వచిచ్నపుప్డు ఇశార్ యేలువారితో
యుదధ్ము చేయుటకును, రాజయ్మును

తనకు మరల రపిప్ంచుకొనుటకును అతడు
యూదావారిలో నుండియు
బెనాయ్మీనీయులలోనుండియు ఏరప్రచబడిన
యుదధ్ శాలులను లకష్ యెనుబది వేలమందిని
సమకూరచ్గా 2 దైవజనుడైన షెమయాకు
యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 3 నీవు యూదారాజును
సొలొమోను కుమారుడునగు రెహబాముతోను,
యూదా యందును బెనాయ్మీనీయుల
పర్దేశమందును ఉండు ఇశార్యేలు
వారందరితోను ఈ మాట పర్కటించుము 4 ఈ
కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ
సహో దరులతో యుదధ్ము చేయకుండను
మీరందరును మీ మీ యిండల్కు తిరిగి పోవుడి అని
చెపెప్ను. కావున వారు యెహోవా మాటలు విని
యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని
వెళిల్పోయిరి. 5 రెహబాము
యెరూషలేమునందు కాపురముండి యూదా
పర్దేశమందు పార్కారపురములను కటిట్ంచెను.
6 అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ,
బేతూస్రు, 7 శోకో, అదులాల్ము, గాతు, 8

మారేషా, జీపు, అదోర యీము, 9 లాకీషు, అజేకా,
10 జొరాయ్, అయాయ్లోను, హెబోర్ను అను
యూదా బెనాయ్మీను పర్దేశము లందుండు
పార్కారపురములను కటిట్ంచి 11 దురగ్ములను
బల పరచి, వాటిలో అధిపతులను ఉంచి, ఆహారమును
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నూనెను దార్కాష్రసమును సమకూరెచ్ను. 12

మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ
పటట్ణములను బహు బలవంత మైన వాటిగా
చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును
అతని పకష్ముననుండిరి. 13 ఇశార్యేలువారి
మధయ్నుండు యాజకులును లేవీ యులును
తామునన్ పర్దేశముల సరిహదుద్లను దాటి
అతని యొదద్కు వచిచ్ చేరిరి. 14

యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు
యాజకసేవ జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సి
వేయగా, వారు తమ గార్మములను
సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా దేశమునకును
యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 15 యరొబాము
బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను
చేయించిన దూడలకును యాజకులను
ఏరప్రచుకొనెను. 16 వారి చరయ్లటుల్ండగా
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయం దంతటను
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను
వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ
పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు బలుల
నరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 17

దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు
మూడు సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా
రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు
సొలొమోను కుమారుడైన రెహబామునకు
సహాయకులైరి. 18 రెహబాము, దావీదు
కుమారుడైన యెరీమోతు కుమారెత్ యగు
మహలతును యెషష్యి కుమారుడైన ఏలీయాబు
కుమారెత్యగు అబీహాయిలును వివాహము
చేసికొనెమ. 19 అతనికి యూషు షెమరాయ్
జహము అను కుమారులు కలిగిరి. 20 పిమమ్ట అతడు
అబాష్లోము కుమారెత్యైన మయ కాను
వివాహము చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను
అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 21

రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను
పెండిల్చేసికొని అరువదిమంది ఉపపతున్లను
తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమా
రులను అరువదిమంది కుమారెత్లను కనెను;
అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్
లందరికంటెను అబాష్ లోము కుమారెత్యైన
మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 22

రెహబాము మయకాకు పుటిట్న కుమారుడైన
అబీయాను రాజును చేయతలచి, అతని
సహోదరులమీద పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను
అతని నియమించెను. 23 అతడు మంచి
మెలకువగలవాడై తన కుమారులలో శేషించిన
వారిని యూదా బెనాయ్మీను సంబంధములైన
ఆయా పర్దేశములలోని ఆయా
పార్కారపురములయందు అధి పతులుగా నియమించి
వారికి విసాత్రమైన సొతుత్ ఇచిచ్ వారికి
పెండిల్ండుల్ చేసెను.

రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను
బలపరచబడిన... తరువాత అతడును
ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా

ధరమ్శాసత్ర్మును విసరిజ్ంచిరి. 2 వారు
యెహోవా యెడల దోర్హము చేసినందున
రాజైన రెహబాము యొకక్ అయిదవ
సంవతస్రమందు ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు
వెయియ్నిన్ రెండువందల రథములతోను
అరువదివేల గుఱఱ్పు రౌతులతోను
యెరూషలేముమీదికి వచెచ్ను. 3 అతనితో కూడ
ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు
కూషీ యులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 4

అతడు యూదాకు సమీపమైన పార్కారపురములను
పటుట్కొని యెరూషలేమువరకు రాగా 5

పర్వకత్యైన షెమయా రెహబామునొదద్కును,
షీషకునకును భయపడి యెరూష లేమునకు వచిచ్
కూడియునన్ యూదావారి అధిపతుల యొదద్కును
వచిచ్మీరు ననున్ విసరిజ్ంచితిరి గనుక నేను
మిముమ్ను షీషకు చేతిలో
పడనిచిచ్యునాన్నని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 6 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను
తాము తగిగ్ంచుకొని యెహోవా
నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 7 వారు
తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా
చూచెను గనుక యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు
పర్తయ్కష్మైయీలాగు సెలవిచెచ్నువారు
తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక నేను
వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా
ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక
తవ్రలోనే వారికి రకష్ణ దయచేసెదను. 8

అయితే ననున్ సేవించుటకును, భూరాజులకు
దాసులై యుండుటకును ఎంత భేదమునన్దో వారు
తెలిసికొనునటుల్ వారు అతనికి దాసులగుదురు. 9

ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి
వచిచ్ యెహోవా మందిరపు
బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని
బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను
చేయించిన బంగారపు డాళల్ను
తీసికొనిపోయెను. 10 వాటికి బదులుగా రాజైన
రెహబాము ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి వాటిని
రాజనగరుయొకక్ దావ్రమును కాయు సేవకుల
యొకక్ అధిపతులకు అపప్గించెను. 11 రాజు
యెహోవా మందిరములోనికి
పర్వేశించినపుప్డెలల్ నగరు సేవకులు వచిచ్
వాటిని ఎతిత్ తరువాత వాటిని మరల గదిలో
ఉంచుచు వచిచ్రి. 12 అతడు తనున్ తాను
తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని
బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు
కొంత మటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి
తన కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 13

రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునందు సిథ్రపడి
యేలుబడి చేసెను; రెహబాము
ఏలనారంభించినపుప్డు నలుబదియొక
సంవతస్రముల యీడుగల వాడై యుండెను; తన
నామమును అచచ్ట ఉంచుటకై ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా
కోరుకొనిన పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు
అతడు పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని
తలిల్ పేరు నయమా, ఆమె అమోమ్ నీయురాలు.
14 అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుట
యందు నిలుపుకొనక చెడుకిర్యలు చేసెను. 15

రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టిని
గూరిచ్యు షెమయా రచించిన గర్ంథమందును
దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన
వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 16 రెహ
బామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము
యెడతెగక జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో
కూడ నిదిర్ంచి దావీదుపటట్ణమందు
పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన అబీయా
అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో
పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు అబీయా
యూదావారిమీద ఏలనారం భించెను. 2

అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూష లేమునందు
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ఏలెను; అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె
గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 3

అబీయాకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలుగగా
అబీయా నాలుగు లకష్లమంది పరాకర్మ శాలుల
సైనయ్ము ఏరప్రచుకొని యుదధ్మునకు
సిదధ్ముచేసెను; యరొబామును ఎనిమిది
లకష్లమంది పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని
అతనికి ఎదురుగా వారిని యుదధ్మునకు
వూయ్హపరచెను. 4 అపుప్డు అబీయా
ఎఫార్యిము మనయ్మందుండు సెమరాయిము
కొండమీద నిలిచి
పర్కటించినదేమనగాయరొబామా,
ఇశార్యేలువారలారా, మీరందరును నాకు
చెవియొగుగ్డి. 5 ఇశార్యేలు రాజయ్మును
ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని
సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి
దానిని వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు
గదా. 6 అయినను దావీదు కుమారుడైన
సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు కుమారుడునగు
యరొబాము పనికి మాలిన దుషుట్లతో కలిసి
లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు చేసెను. 7

సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను
బాలయ్దశలోనుండి ధైరయ్ము లేనివాడై
వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు
వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు
సిదధ్మైరి. 8 ఇపుప్డు దావీదు సంతతి వారి
వశముననునన్ యెహోవా రాజయ్ముతో మీరు
యుదధ్ముచేయ తెగించెదమని
తలంచుచునాన్రు. మీరు గొపప్ సైనయ్ముగా
ఉనాన్రు; యరొబాము మీకు దేవతలుగా
చేయించిన బంగారు దూడలును మీయొదద్
ఉనన్వి. 9 మీరు అహరోను సంతతివారైన
యెహోవా యాజకులను, లేవీయులను
తోర్సివేసి, అనయ్దేశముల జనులు
చేయునటుల్ మీకొరకు యాజకులను నియమించు
కొంటిరిగదా? ఒక కోడెతోను ఏడు గొఱఱ్
పొటేట్ళల్తోను తనున్
పర్తిషిఠ్ంచుటకైవచుచ్ పర్తివాడు,
దైవములు కాని వాటికి యాజకుడగుచునాన్డు. 10

అయితే యెహోవా మాకు దేవుడైయునాన్డు;
మేము ఆయనను విసరిజ్ంచిన వారము కాము;
అహరోను సంతతివారు యెహోవాకు సేవచేయు
యాజకులై యునాన్రు; లేవీయులు చేయవలసిన
పనులను లేవీయులే చేయుచునాన్రు. 11 వారు
ఉదయాసత్మయములయందు యెహోవాకు
దహనబలులు అరిప్ంచుచు, సుగంధదర్వయ్ములతో
ధూపము వేయుచు, పవితర్మైన బలల్మీద
సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచుచు, బంగారు
దీపసత్ంభమును పర్మిదెలను పర్తి
సాయంతర్ము ముటిట్ంచుచు వచుచ్చునాన్రు;
మేము మా దేవుడైన యెహోవా యేరప్ర చిన
విధినిబటిట్ సమసత్ము జరిగించుచునాన్ము
గాని మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచిన వారైతిరి. 12

ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు
అధిపతిగానునాన్డు, మీ మీద ఆరాభ్టము
చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్
ఆయన యాజకులు మా పకష్మున ఉనాన్రు; ఇశార్
యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన
యెహోవాతో యుదధ్ముచేయకుడి, చేసినను
మీరు జయమొందరు. 13 యరొబాము వారి
వెనుకటి భాగమందు మాటు గాండర్ను కొందరిని
ఉంచి, సైనయ్ము యూదావారికి ముందును

మాటుగాండర్ వారికి వెనుకను ఉండునటుల్
చేసెను. 14 యూదావారు తిరిగి చూచి యోధులు
తమకు ముందును వెనుకను ఉనన్టుట్ తెలిసికొని
యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును
బూరలు ఊదిరి. 15 అపుప్డు యూదావారు
ఆరభ్టించిరి; యూదావారు ఆరభ్టించి
నపుప్డు యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును
అబీయా యెదుటను యూదావారి యెదుటను
నిలువలేకుండునటుల్ దేవుడు వారిని
మొతిత్నందున 16 ఇశార్యేలువారు యూదా
వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. దేవుడు
వారిని యూదా వారిచేతికి అపప్గించినందున 17

అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా
సంహరించిరి. ఇశార్ యేలు వారిలో అయిదు
లకష్లమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 18 ఈ
పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు
తగిగ్ంపబడిరి గాని యూదావారు తమ పితరుల
దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన
హేతువుచేత జయ మొందిరి. 19 అబీయా
యరొబామును తరిమి, బేతేలును దాని
గార్మములను యెషానాను దాని గార్మములను
ఎఫోర్నును దాని గార్మములను పటుట్కొనెను.
20 అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల
బలము పొందలేదు,యెహోవా అతని
మొతిత్నందుచేత అతడు మరణ మొందెను. 21

అబీయా వృదిధ్నొందెను, అతడు పదునాలుగు
మంది భారయ్లను వివా హము చేసికొని
యిరువది యిదద్రు కుమారులను పదునారుగురు
కుమారెత్లను కనెను. 22 అబీయా చేసిన యితర
కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతని చరయ్ను
గూరిచ్యు, అతని కాలమున జరిగిన సంగతులను
గూరిచ్యు పర్వకత్యైన ఇదోద్ రచించిన
సటీక గర్ంథమునందు వార్య బడియునన్ది.

అబీయా తన పితరులతో కూడ
నిదిర్ంపగా జనులు అతనిని దావీదు
పటట్ణమందు పాతిపెటిట్రి; అతనికి

బదులుగా అతని కుమారుడైన ఆసా రాజాయెను.
ఇతని దినములలో దేశము పది సంవతస్రములు
నెమమ్ది పొందెను. 2 ఆసాతన దేవుడైన
యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను
యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 3 అనయ్దేవతల
బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్తసథ్లములను
పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా
సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 4 వారి పితరుల
దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును,
ధరమ్శాసత్ర్మునుబటిట్యు
విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును,
యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 5 ఉనన్త
సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను
యూదావారి పటట్ణములనిన్టిలోనుండి
తీసివేసెను. అతనియేలు బడియందు రాజయ్ము
నెమమ్దిగా ఉండెను. 6 ఆ సంవతస్రములలో
అతనికి యుదధ్ములు లేక పోవుటచేత దేశములో
నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి
విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా
దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను
కటిట్ంచెను. 7 అతడు యూదావారికి ఈలాగు
పర్కటనచేసెనుమన దేవుడైన యెహోవాను
మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్ యించినందున
ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది కలుగజేసి
యునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా
తిరుగ వచుచ్ను, మనము ఈ పటట్ణములను
కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 14:7

359



15

16

గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధ ములను
అమరుచ్దము. కాగావారు పటట్ణములను కటిట్
వృదిధ్నొందిరి. 8 ఆ కాలమున డాళల్ను
ఈటెలను పటుట్కొను మూడు లకష్లమంది
యూదావారును, కేడెములు ధరించివిలుల్వేయు
రెండు లకష్ల ఎనుబది వేలమంది బెనాయ్మీనీ
యులును కూడిన సైనయ్ము ఆసాకు ఉండెను;
వీరందరును పరాకర్మశాలులై యుండిరి. 9

కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి
వేల సైనయ్మును మూడువందల రథములను
కూరుచ్కొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా
ఆసా అతనికి ఎదురుబోయెను. 10 వారు
మారేషానొదద్ జెపాతా అను
పలల్పుసథ్లమందు పంకుత్లు తీరిచ్
యుదధ్ము కలుపగా 11 ఆసా తన దేవుడైన
యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా,
విసాత్రమైన సైనయ్ముచేతిలో ఓడిపోకుండ
బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్
ఎవరును లేరు; మా దేవా యెహోవా, మాకు
సహాయముచేయుము, నినేన్ నముమ్కొని
యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే యీ
సైనయ్మును ఎదిరించుటకు
బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా
దేవుడవు, నరమాతుర్లను నీ పైని
జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 12

యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసాయెదుటను
యూదావారి యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని
మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 13

ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును
గెరారువరకు వారిని తరుమగా కూషీయులు మరల
పంకుత్లు తీరచ్ లేక యెహోవా భయముచేతను
ఆయన సైనయ్పు భయముచేతను పారిపోయిరి.
యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్
పటుట్కొనిరి. 14 గెరారు చుటుట్నునన్
పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా
భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని
కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన
కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 15 మరియు
వారు పసుల సాలలను పడగొటిట్ విసాత్రమైన
గొఱఱ్లను ఒంటెలను సమ కూరుచ్కొని
యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచ్రి.

ఆ కాలమున దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు
కుమారుడైన... అజరాయ్మీదికి రాగా
అతడు ఆసాను ఎదురొక్నబోయి యీలాగు

పర్కటించెను 2 ఆసా, యూదావారలారా,
బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా మాట
వినుడి. మీరు యెహోవా పకష్పువారైనయెడల
ఆయన మీ పకష్మున నుండును; మీరు
ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు
పర్తయ్కష్మగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ం
చినయెడల ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 3

నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు
యాజకులైనను, ధరమ్శాసత్ర్ మైనను చాలా
దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండ పోవును. 4

తమ శర్మయందు వారు ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా యొదద్కు మళుల్కొని
ఆయనను వెదకి నపుడు ఆయన వారికి
పర్తయ్కష్మాయెను. 5 ఆ కాలములలో
దేశముల కాపురసుథ్లందరిలోను గొపప్
కలోల్లములు కలిగెను గనుక తమ పనిపాటలను
చకక్ పెటుట్కొనుటకై తిరుగువారికి
సమాధానము లేకుండెను. 6 దేవుడు జనము లను
సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను గనుక

జనము జనమును, పటట్ణము పటట్ణమును, పాడు
చేసెను. 7 కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము
వహించుడి, మీ కారయ్ము సఫలమగును. 8

పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు
ఆసా వినినపుప్డు అతడు ధైరయ్ము
తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్ మీనీయుల
దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము
మనయ్ములో తాను పటుట్కొనిన
పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన
విగర్హములనిన్టిని తీసి వేసి, యెహోవా
మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును
మరల కటిట్ంచి 9 యూదా వారినందరిని
బెనాయ్మీనీయుల నందరిని, ఎఫార్యిము
మనషేష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నము
లలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు
పరదేశులను సమకూరెచ్ను. అతని దేవు డైన
యెహోవా అతనికి సహా యుడై యుండుట చూచి
ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన జనులు
అతని పకష్ము చేరిరి. 10 ఆసా యేలు బడియందు
పదునైదవ సంవతస్రమున మూడవ నెలను వారు
యెరూషలేములో కూడి 11 తాము
తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్ లోనుండి ఆ
దినమున ఏడువందల యెదుద్లను ఏడు వేల
గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 12

పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ
పితరుల దేవుడైన యెహోవాయొదద్ తాము
విచారణచేయుదు మనియు 13 పినన్లేగాని
పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సీత్ర్లే గాని
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాయొదద్
విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము
విధించుదుమనియు నిషక్రష్చేసికొనిరి. 14

వారు ఎలుగెతిత్ బొబబ్లిడుచు, మేళములతోను
బూరల నాదముతోను భేరీధవ్నులతోను
యెహోవా సనిన్ధిని పర్మాణము చేసిరి. 15

ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా
యూదావారందరును సంతో షించిరి; వారు
పూరణ్హృదయముతో పర్మాణముచేసి
పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి గనుక
యెహోవా వారికి పర్తయ్కష్మై
చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు
లేకుండ వారికి నెమమ్ది కలుగజేసెను. 16

మరియు తన తలిల్యైన మయకా అసహయ్మైన
యొక దేవతా సత్ంభమును నిలిపినందున ఆమె
యిక పటట్పుదేవియై యుండకుండ రాజైన ఆసా
ఆమెను తోర్సివేసి, ఆమె నిలిపిన
విగర్హమును పడగొటిట్ ఛినాన్భినన్ము చేసి
కిదోర్ను వాగుదగగ్ర దాని కాలిచ్వేసెను. 17

ఆసా ఉనన్త సథ్లములను
ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు గాని
యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము
యథారథ్ముగా ఉండెను. 18 తన తండిర్
పర్తిషిఠ్ంచి నటిట్యు, తాను
పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు వెండిని బంగారమును
ఉపకరణములను అతడు తీసికొని దేవుని
మందిరమునం దుంచెను. 19 ఆసా యేలుబడియందు
ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు
యుదధ్ములు జరుగలేదు.

ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ
సంవతస్ర మున ఇశార్యేలు రాజైన
బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్

బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాక
పోకలు జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 2

ఆసా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందును

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 14:8
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ఉనన్ బొకక్సములలోని వెండి బంగారములను
తీసి, దమసుక్లో నివాసముచేయు సిరియా రాజగు
బెనహ్దదు నొదద్కు దూతలచేత పంపించి 3 నా
తండిర్కిని నీ తండిర్కిని కలిగియునన్టుల్
నాకును నీకును సంధి కలిగియునన్ది, వెండిని
బంగారమును నీకు పంపి యునాన్ను, ఇశార్యేలు
రాజైన బయెషా ననున్ విడిచి ఆవలికి
పోవునటుల్గా నీవు అతనితో చేసియునన్
సంధిని భంగము చేయుమని వరత్మానము చేసెను.
4 బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీ కరించి,
తన సైనయ్ముల అధిపతులను ఇశార్యేలువారి
పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును
దానును ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి
పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణముల లోని
కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 5 బయెషా అది
విని రామాను పార్కారములతో కటిట్ంచుట
మానివేసి తాను చేయు చునన్ పని చాలించెను. 6

అపుప్డు రాజైన ఆసా యూదా వారినందరిని
సమకూరెచ్ను; వీరు పోయి బయెషా కటిట్ంచు
చుండిన రామాపటట్ణపు రాళల్ను దూలములను
తీసికొని వచిచ్రి, వాటితో ఆసా గెబను
మిసాప్ను పార్కార పురములుగా కటిట్ంచెను.
7 ఆ కాలమందు దీరఘ్దరిశ్యైన హనానీ యూదా
రాజైన ఆసాయొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఈలాగు
పర్కటించెనునీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను
నముమ్కొ నక సిరియా రాజును
నముమ్కొంటివే? సిరియా రాజుయొకక్
సైనయ్ము నీ వశము నుండి
తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 8 బహు విసాత్రమైన
రథము లును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల కూషీయులును
లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా?
అయినను నీవు యెహోవాను నముమ్కొనినందున
ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 9 తనయెడల
యథారథ్హృదయముగలవారిని బలపరచుటకై
యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము
చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతి తపిప్
పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు
యుదధ్ములే కలుగును. 10 ఆ దీరఘ్దరిశ్
అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద
కోపగించి రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహ
ములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా
జనులలో కొందరిని బాధపరచెను. 11 ఆసా చేసిన
కారయ్ము లనిన్టినిగూరిచ్ యూదా
ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 12 ఆసా తన
యేలుబడియందు ముపప్ది తొమి◌్మదవ
సంవతస్రమున పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను
బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు
యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక వైదుయ్లను
పటుట్కొనెను. 13 ఆసా తన పితరులతో కూడ
నిదిర్ంచి తన యేలుబడియందు నలువది యొకటవ
సంవతస్రమున మృతి నొందగా 14 అతత్రు
పనివారిచేత సిదధ్ము చేయబడిన సుగంధ
వరగ్ములతోను పరిమళదర్వయ్ములతోను
నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని
నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను
దహించి,దావీదు పటట్ణమందు అతడు తన కొరకై
తొలిపించు కొనిన సమాధియందు అతని
పాతిపెటిట్రి.

తరువాత అతనికి బదులుగా అతని
కుమారుడైన... యెహోషాపాతు రాజై
ఇశార్యేలు తన మీదికి రాకుండతన

రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 2 అతడు యూదా

దేశములోని పార్కార పురములనిన్టియందును
సైనయ్ములను ఉంచి, యూదా దేశమందును తన
తండిర్యైన ఆసా పటుట్కొనిన ఎఫార్యిము
పటట్ణములయందును కావలి బలములను ఉంచెను.
3 యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా
యెహోషాపాతు తన తండిర్యైన దావీదు
పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు
నడచుచు 4 బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన
తండిర్ దేవుని ఆశర్ యించుచు,
ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన
ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 5 కాబటిట్
యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును
సిథ్రపరచెను, యూదావారందరును
యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి,
అతనికి ఐశవ్ రయ్మును ఘనతయు మెండుగా
కలిగెను. 6 యెహోవా మారగ్ములయందు
నడుచుకొనుటకు అతడు తన మనసుస్ను
దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను
దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి
తీసివేసెను. 7 తన యేలుబడియందు మూడవ
సంవతస్రమున యూదా పటట్ణములలో జనులకు
ధరమ్శాసత్ర్మును బోధించుటకై అతడు
పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను
జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 8 షెమయా
నెతనాయ్ జెబదాయ్ అశాహేలు షెమిరామోతు
యెహోనాతాను అదోనీయా టోబీయా
టోబదోనీయా అను లేవీయులను, యాజకులైన
ఎలీషామాను యెహోరామును బంపెను. 9 వారు
యెహోవా ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమును చేత
పుచుచ్కొని యూదావారిమధయ్
పర్కటనచేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను
సంచరించుచు జనులకు బోధించిరి. 10 యూదా
దేశము చుటుట్ ఉండు దేశముల
రాజయ్ములనిన్టి మీదికియెహోవా భయము
వచిచ్నందున వారు యెహోషా పాతుతో
యుదధ్ము చేయకుండిరి. 11 ఫిలిషీత్యులలో
కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను కానుకలను
ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడు వేల
ఏడు వందల గొఱఱ్ పొటేట్ళల్ను ఏడు వేల
ఏడు వందల మేక పోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 12

యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా
దేశమునందు కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు
పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 13 యూదాదేశపు
పటట్ణములలో అతనికి బహు ధనము
సమకూరచ్బడెను. అతని కిర్ంది పరా
కర్మశాలులు యెరూషలేములో కూడియుండిరి.
14 వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్
యెంతనగా, యూదాలో సహసార్ధిపతులైన
వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు
లకష్లమంది పరాకర్మశాలులుండిరి. 15

రెండవవాడగు యెహోహానాను అను
అధిపతియొదద్ రెండు లకష్ల ఎనుబదివేలమంది
యుండిరి. 16 మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై
యెహోవాకు తనున్తాను మనఃపూరవ్కముగా
సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్; అతనియొదద్
రెండు లకష్లమంది పరాకర్మశాలులుండిరి. 17

బెనాయ్మీనీయులలో ఎలాయ్దా అను
పరాకర్మశాలి యొకడుండెను; వీనియొదద్
వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు
లకష్లమంది యుండిరి. 18 రెండవవాడు
యెహోజాబాదు; వీనియొదద్
లకష్యెనుబదివేలమంది
యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 19 రాజు
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యూదాయందంతటనుండు పార్కారపురములలో
ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో
చేరినవారై యుండిరి.

తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు
అధికముగా కలిగిన... తరువాత
యెహోషాపాతు అహాబుతో

వియయ్మంది 2 కొనిన్ సంవతస్రములు
గతించినమీదట షోమోర్నులో నుండు
అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు అతని
కొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేక
మైన గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి,
తనతోకూడ రామోతిగ్లాదు మీదికిపోవుటకు
అతని పేర్రేపించెను. 3 ఇశార్యేలు రాజైన
అహాబు యూదారాజైన యెహోషాపాతును
చూచినీవు నాతోకూడ రామోతిగ్లాదునకు
వచెచ్దవా అని అడుగగా యెహోషాపాతునేను
నీవాడను, నా జనులు నీ జనులు, మేము నీతో కూడ
యుధద్మునకు వచెచ్ద మని చెపెప్ను. 4

మరియు యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు
రాజుతోనేడు యెహోవాయొదద్ సంగతి
విచారణ చేయుదము రండనగా 5 ఇశార్యేలురాజు
నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను
సమకూరిచ్నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి
యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారి
నడిగెను. అందుకువారుపొముమ్, దేవుడు రాజు
చేతికి దానినపప్గించు నని చెపిప్రి. 6

అయితే యెహోషాపాతుమనము అడిగి విచారణ
చేయుటకై వీరు తపప్ యెహోవా పర్వకత్లలో
ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా? అని యడుగగా 7

ఇశార్యేలు రాజుయెహోవా యొదద్
విచారణచేయుటకు ఇవూల్ కుమా రుడైన
మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే
అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక
నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక
నేను వానియందు పగ గలిగియునాన్ననగా
యెహోషాపాతురాజు ఆలా గనవదద్నెను. 8

అపుప్డు ఇశార్యేలురాజు తన పరివార
ములోనునన్ యొకని పిలిపించిఇవూల్
కుమారుడైన మీకా యాను శీఘర్ముగా
రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 9 ఇశార్ యేలు
రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును
షోమోర్ను ఊరు గవిని ముందరి బయలునందు తమ
తమ వసత్ర్ములను ధరించుకొని తమ తమ
సింహాసనములమీద కూరుచ్నియుండగా
పర్వకత్లందరును వారి ముందర పర్వ
చించుచుండిరి. 10 అపుప్డు కెనయనా
కుమారుడైన సిదిక్యా యినుపకొముమ్లు
చేయించుకొనివచిచ్సిరియనులు నిరూమ్ల మగు
వరకు వీటితో వారిని నీవు పొడిచెదవని
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని
పర్కటించెను. 11 పర్వకత్లందరును ఆ
పర్కారముగానే పర్వచించుచుయెహోవా
రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును,
దానిమీదికిపోయి జయమొందుము అనిరి. 12

మీకాయాను పిలుచుటకు పోయిన దూత అతని
కనుగొనిపర్వకత్లు రాజు విషయమై యేక
ముఖముగా మేలునే పలుకుచునాన్రు,దయచేసి
నీమాటను వారి మాటలకు అనుకూలపరచి మేలునే
పర్వ చింపుమనగా 13 మీకాయాయెహోవా
జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో
దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 14 అతడు
రాజునొదద్కు రాగా రాజు అతని చూచిమీకాయా,
యుదధ్మునకు రామోతిగ్లాదునకు మేము

పోవుదుమా, మానుదుమా అని యడుగగా
అతడుపోయి జయించుడి, వారు మీ చేతికి
అపప్గింపబడుదురనెను. 15 అపుప్డు
రాజుయెహోవా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముకాక
సతయ్మే పలుకుమని నేను ఎనిన్ మారులు నీచేత
ఒటుట్ పెటిట్ంచుకొందునని అతనితో అనగా
16 అతడుకాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే
ఇశార్యేలు వారందరును పరవ్తములమీద
చెదరిపోవుట చూచితిని; వీరికి యజమానుడు
లేడనియు, వీరిలో పర్తివాడు తన తన యింటికి
సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా
సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 17

ఇశార్యేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో
ఇటల్నెనుఇతడు కీడునేగాని నా విషయమై
మేలును పర్వచింపడని నేను నీతో చెపప్లేదా
అని యనగా 18 మీకాయాయెహోవా మాట వినుడి,
యెహోవా తన సింహాసనముమీద
ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల
సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను
ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని.
19 ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు
రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి పడిపోవునటుల్
ఎవడు అతని పేర్రే పించునని యెహోవా
అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ
విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 20

అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవాయెదుట
నిలువబడినేను అతని పేర్రేపించెదనని
చెపప్గా యెహోవాదేనిచేతనని అతని నడిగెను.
21 అందుకు ఆ యాతమ్నేను బయలుదేరి అతని
పర్వకత్లందరి నోటను అబదధ్ములాడు
ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు
అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, పోయి ఆ
పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 22

యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట
అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను ఉంచియునాన్డు,
యెహోవా నీమీద కీడు పలికించి యునాన్డని
చెపెప్ను. 23 అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన
సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ మీకాయాను
చెంపమీద కొటిట్నీతో మాటలాడుటకు
యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ
మారగ్మున పోయె ననెను. 24 అందుకు
మీకాయాదాగుటకై నీవు లోపలి గదిలోనికి
వెళుల్ దినమున దాని తెలిసికొందువని
చెపెప్ను. 25 అపుప్డు
ఇశార్యేలురాజుపటట్ణపు అధిపతియైన
ఆమోనునొదద్కును రాజు కుమారుడైన
యోవాషునొదద్కునుమీరు మీకాయాను తీసికొని
పోయి వారితో రాజు మీకిచిచ్న సెలవు ఇదియే
యనుడి, 26 నేను సురకిష్తముగా తిరిగి
వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్
కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 27 అపుప్డు
మీకాయా యిటల్నెనునీవు సురకిష్తముగా
తిరిగి వచిచ్న యెడల యెహోవా నా దావ్రా
పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్జనులారా ఆల
కించుడనెను. 28 అంతట ఇశార్యేలురాజును
యూదారాజైన యెహోషాపాతును
రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయిరి. 29

ఇశార్యేలురాజునేను మారువేషమువేసికొని
యుదధ్ము నకు పోవుదును, నీవు నీ
వసత్ర్ములనే ధరించుకొనుమని
యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము
వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు
పోయిరి. 30 సిరియా రాజుమీరు

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 18:2

362



19
20

ఇశార్యేలురాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి,
అధములతోనైనను అధికులతో నైనను
చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన
రథాధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండెను. 31 కాగా
యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు
అతడు ఇశార్యేలురాజనుకొని యుదధ్ము
చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని
యెహోషాపాతు మొఱఱ్పెటిట్నందున
యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు
అతని యొదద్నుండి వారు తొలగిపోవునటుల్
చేసెను. 32 ఎటల్నగా రథాధిపతులు అతడు
ఇశార్యేలు రాజుకాడని తెలిసికొని అతని
తరుముట మాని తిరిగిపోయిరి. 33 అపుప్డు ఒకడు
గురిచూడకయే తన వింటిని ఎకుక్బెటిట్,
ఇశార్యేలురాజును అతని కవచపు బందులసందున
కొటట్గా అతడునాకు గాయము తగిలినది, నీ
చెయియ్ తిర్పిప్ దండులోనుండి ననున్
కొనిపొమమ్ని తన సారధితో అనెను. 34 ఆ
దినమున యుదధ్ము పర్బలమాయెను; అయినను
ఇశార్ యేలురాజు అసత్మయమువరకు
సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను,
పొర్దుద్గుర్ంకువేళ అతడు చనిపోయెను.

యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏ
యపాయ... మును చెందకుండ
యెరూషలేమునందుండు తన నగరునకు

తిరిగిరాగా 2 దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు
యెహూ అతనిని ఎదురొక్నబోయి, రాజైన
యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటనచేసెనునీవు
భకిత్హీనులకు సహాయముచేసి యెహోవా
శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన
యెహోవా సనిన్ధినుండి కోపము నీమీదికి
వచుచ్ను. 3 అయితే దేశములోనుండి నీవు
దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి దేవునియొదద్
విచారణచేయుటకు నీవు మనసుస్
నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు
కనబడుచునన్వి. 4 యెహోషాపాతు
యెరూషలేములో నివాసము చేయుచు
బేయేరెష్బానుండి ఎఫార్యిము
మనయ్మువరకు జనులమధయ్ను సంచరించుచు,
వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవావైపునకు
వారిని మళిల్ంచెను. 5 మరియు అతడు ఆయా
పటట్ణములలో, అనగా దేశమందు యూదా
వారునన్ బురుజులుగల పటట్ణములనిన్టిలో
నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించి వారి కీలాగున
ఆజాఞ్పించెను 6 మీరు యెహోవా
నియమమునుబటిట్యే గాని మనుషుయ్ల నియ
మమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు;
ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్
తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 7

యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక;
హెచచ్రికగానుండి తీరుప్ తీరుచ్డి; మన
దేవుడైన యెహోవాయందు
దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పకష్పాతికాడు,
లంచము పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 8 మరియు తాను
యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు యెహోవా
నిరణ్ యించిన నాయ్యమును జరిగించుటకును,
సందేహాంశములను పరిషక్రించుటకును,
యెహోషాపాతు లేవీయులలోను యాజకులలోను
ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్
పెదద్లలోను కొందరిని నియమించి 9

వారికీలాగున ఆజాఞ్ పించెనుయెహోవాయందు
భయభకుత్లు కలిగినవారై, నమమ్కముతోను
యథారథ్మనసుస్తోను మీరు పర్వరిత్ంప

వలెను. 10 నరహతయ్ను గూరిచ్యు,
ధరమ్శాసత్ర్మును గూరిచ్యు, ధరమ్మును
గూరిచ్యు, కటట్డలను గూరిచ్యు,
నాయ్యవిధులను
గూరిచ్యు,ఆయాపటట్ణములలో నివసించు మీ
సహోదరులు తెచుచ్ ఏ సంగతినేగాని మీరు
విమరిశ్ంచునపుప్డు, మీమీదికిని మీ
సహోదరులమీదికిని కోపము రాకుండునటుల్ వారు
యెహోవాదృషిట్కి ఏ అప రాధమును చేయకుండ
వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను; మీరాలాగు
చేసినయెడల అపరాధులు కాకయుందురు. 11

మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్
యెహోవాకు చెందు సకల విషయములను
కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా
సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు
కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల
విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు
మీకు పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము
వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో
కూడ ఉండును.

ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును
అమోమ్ నీయులును మెయోనీయులలో
కొందరును దండెతిత్

యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 2 అంతలో
కొందరు వచిచ్సముదర్ము ఆవలనుండు సిరియ
నులతటుట్నుండి గొపప్ సైనయ్మొకటి
నీమీదికి వచుచ్చునన్ది; చితత్గించుము, వారు
హససోన్ాతమారు అను ఏనెగ్దీలో ఉనాన్రని
యెహోషా పాతునకు తెలియజేసిరి. 3 అందుకు
యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్
విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపు కొని,
యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని
చాటింపగా 4 యూదావారు యెహోవావలని
సహాయ మును వేడుకొనుటకై కూడుకొనిరి,
యెహోవాయొదద్ విచారించుటకు యూదా
పటట్ణములనిన్టిలోనుండి జనులు వచిచ్రి. 5

యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో
కొర్తత్ శాలయెదుట సమాజముగా కూడిన
యూదా యెరూషలేముల జనులమధయ్ను నిలువబడి
6 మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు
దేవుడవై యునాన్వు, అనయ్జనుల
రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము
గలవాడవు, పరాకర్మము గలవాడవు,
నినెన్దిరించుట కెవరికిని బలము చాలదు. 7 నీ
జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ
దేశపు కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ
సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి
దీనిని శాశవ్తముగా నిచిచ్న మా దేవుడవు నీవే.
8 వారు అందులో నివాసముచేసి, కీడైనను
యుదధ్మైనను తీరెప్ౖనను తెగులైనను
కరవైనను,మామీదికి వచిచ్నపుప్డు మేము
ఈమందిరము ఎదుటను నీ యెదుటను నిలువబడి మా
శర్మలో నీకు మొఱఱ్పెటిట్నయెడల 9 నీవు
ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ం చుదువని అనుకొని,
యిచచ్ట నీ నామఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్
సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ
మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 10

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి
వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని
అమోమ్నీయులతోను మోయా బీయులతోను
శేయీరు మనయ్వాసులతోను యుదధ్ము
చేయనియయ్లేదు గనుక ఇశార్యేలీయులు
వారిని నిరూమ్లము చేయక వారియొదద్నుండి

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 20:10

363



తొలగి పోయిరి. 11 మేము
సవ్తంతిర్ంచుకొనవలెనని నీవు మా కిచిచ్న నీ
సావ్సథ్య్ ములోనుండి మముమ్ను
తోలివేయుటకై వారు బయలుదేరి వచిచ్
మాకెటిట్ పర్తుయ్పకారము
చేయుచునాన్రో దృషిట్ం చుము. 12 మా దేవా,
నీవు వారికి తీరుప్తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్
ఈ గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము
చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి
చేయుటకును మాకు తోచదు; నీవే మాకు దికుక్
అని పార్రథ్న చేసెను. 13 యూదావారందరును
తమ శిశువులతోను భారయ్లతోను పిలల్లతోను
యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడిరి. 14 అపుప్డు
మతత్నాయ్కు పుటిట్న యెహీయేలు
కుమారుడైన బెనాయాకు జననమైన జెకరాయ్
కుమారుడును ఆసాపు సంతతివాడును లేవీయుడునగు
యహజీయేలు సమాజములో ఉండెను. యెహోవా
ఆతమ్ అతనిమీదికి రాగా అతడీలాగు పర్కటిం
చెను 15 యూదావారలారా, యెరూషలేము కాపు
రసుథ్లారా, యెహోషాపాతు రాజా, మీరందరును
ఆలకించుడి; యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ
గొపప్ సైనయ్మునకు మీరు భయపడకుడి,
జడియకుడి, యీ యుదధ్ము మీరు కాదు దేవుడే
జరిగించును. 16 రేపు వారిమీదికి పోవుడి; వారు
జీజు అను ఎకుక్డుమారగ్మున వచెచ్దరు, మీరు
యెరూవేలు అరణయ్ము ముందరనునన్
వాగుకొనదగగ్ర వారిని కనుగొందురు. 17 ఈ
యుదధ్ములో మీరు పోటాల్డవలసిన
నిమితత్ము లేదు; యూదావారలారా,
యెరూషలేమువారలారా, మీరు యుదధ్పంకుత్లు
తీరిచ్నిలువబడుడి; మీతో కూడనునన్ యెహోవా
దయచేయు రకష్ణను మీరు చూచెదరు; భయపడకుడి
జడియకుడి, రేపు వారిమీదికి పోవుడి, యెహోవా
మీతో కూడ ఉండును. 18 అపుప్డు యెహోషాపాతు
సాషాట్ంగ నమ సాక్రము చేసెను;
యూదావారును యెరూషలేము కాపు రసుథ్లును
యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి.
19 కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతి
వారునగు లేవీయులు నిలువబడి గొపప్
శబద్ముతో ఇశార్ యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవాను సుత్తించిరి. 20 అంతట వారు
ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు
పోయిరి; వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు
నిలువబడియూదావారలారా, యెరూషలేము
కాపురసుథ్లారా, నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన
యెహో వాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు
సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన పర్వకత్లను
నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు
కృతారుథ్లగుదురనిచెపెప్ను. 21 మరియు అతడు
జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత యెహోవాను
సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు
పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము
ముందర నడచుచుయెహోవా కృప నిరంతరముండును,
ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము
చేయుటకు వారిని నియమించెను. 22 వారు
పాడుటకును సుత్తించుటకును మొదలు పెటట్గా
యెహోవా యూదావారిమీదికి వచిచ్న
అమోమ్నీయులమీదను మోయాబీయుల మీదను
శేయీరు మనయ్వాసులమీదను మాటుగాండర్ను
పెటెట్ను గనుక వారు హతులైరి. 23

అమోమ్నీయులును మోయాబీయులును శేయీరు
మనయ్నివాసులను బొతిత్గా చంపి నిరూమ్లము
చేయవలెనని పొంచియుండి వారిమీద పడిరి;

వారు శేయీరు కాపురసుథ్లను కడముటిట్ంచిన
తరువాత తమలో ఒకరి నొకరు చంపుకొనుటకు
మొదలుపెటిట్రి. 24 యూదా వారు
అరణయ్మందునన్ కాపరుల దురగ్ము దగగ్రకు
వచిచ్ సైనయ్ముతటుట్ చూడగా వారు శవములై
నేలపడియుండిరి, ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. 25

యెహోషాపాతును అతని జనులును వారి
వసుత్వులను దోచుకొనుటకు దగగ్రకు రాగా ఆ
శవములయొదద్ విసాత్రమైన ధనమును
పర్శసత్మైన నగలును కనబడెను; వారు
తమకిషట్మైనంతమటుట్కు తీసికొని తాము
కొని పో గలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఒలుచు
కొనిరి; కొలల్సొముమ్ అతి
విసాత్రమైనందున దానిని కూరుచ్టకు మూడు
దినములు పటెట్ను. 26 నాలగ్వ దినమున వారు
బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు
యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి
బెరాకా1 లోయ యని పేరు. 27 ఈలాగున
యెహోవా వారి శతుర్వులమీద వారికి జయము
అను గర్హించి వారిని సంతోషపరచెను గనుక
యెరూషలేమునకు ఉతస్వముతో మరలవలెనని
యూదావారును యెరూషలేమువారును వారందరికి
ముందు యెహోషా పాతును సాగి వెళిల్రి; 28

వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా
మందిరమునకు సవ్రమండలములను సితారాలను
వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 29

ఇశార్యేలీయుల శతుర్వులతో యెహోవా
యుదధ్ము చేసెనని దేశముల రాజయ్ముల
వారందరు వినగా దేవుని భయము వారందరిమీదికి
వచెచ్ను. 30 ఈ పర్కారము అతని దేవుడు
చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి
నెమమ్ది ననుగర్హింపగా యెహోషాపాతు
రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 31

యెహోషాపాతు యూదారాజయ్మును ఏలెను.
అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్దియయిదు
సంవతస్ర ములవాడై యెరూషలేములో
ఇరువదియయిదు సంవతస్ర ములు ఏలెను; అతని
తలిల్ షిలీహ్ కుమారెత్, ఆమె పేరు అజూబా,
32 అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచి తన తండిర్యైన
ఆసామారగ్మందు నడచుచు దానిలోనుండి
తొలగిపోకుండెను. 33 అయితే అపప్టికింకను
జనులు తమ పితరుల దేవుని వెదకుటకు తమ
హృదయములను సిథ్రపరచుకొనలేదు, అతడు
ఉనన్తసథ్లములను తీసివేయలేదు. 34

యెహోషాపాతు చేసిన
కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ
కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు,
ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు కన
బడుచునన్ది. 35 ఇది యయిన తరువాత యూదా
రాజైన యెహోషాపాతు మికిక్లి
దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచిన ఇశార్యేలు
రాజైన అహజాయ్తో సేన్హము చేసెను. 36

తరీష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని
యెహోషాపాతు అతనితో సేన్హము చేయగా
వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి.
37 అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు
కుమారుడునగు ఎలీయెజెరునీవు అహజాయ్తో
సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ
పనులను భంగము చేయునని యెహోషాపాతుమీద
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పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీష్షునకు
వెళల్జాల కుండ బదద్లైపోయెను.

యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ
నిదిర్ంచి...తన పితరులచెంతను దావీదు
పురమందు పాతిపెటట్ బడెను, అతని

కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా
రాజాయెను. 2 యెహోషాపాతు కుమారులైన
అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్
మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి
సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన
యెహోషాపాతు కుమారులు. 3 వారి తండిర్
వెండి బంగారములను బహుమానములుగా
పర్శసత్వసుత్వులనేక ములను యూదా
దేశములో పార్కారముగల పటట్ణములను
వారికిచెచ్ను; అయితే యెహోరాము
జేయ్షుఠ్డు గనుక అతనికి రాజయ్మును
ఇచెచ్ను. 4 యెహోరాము తన తండిర్
రాజయ్మును ఏలనారంభించినపుప్డు తనున్
సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని
ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని
హతముచేసెను. 5 యెహోరాము ఏలనారంభించి
నపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడు. అతడు
యెరూష లేములో ఎనిమిది సంవతస్రములు
ఏలెను. 6 అతడు అహాబు కుమారెత్ను
పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతి వారు నడచిన
పర్కారముగా ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు
నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి
పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 7 అయినను
యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన
నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును
నితయ్ము దీప మిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము
నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు
మనసుస్లేక యుండెను. 8 అతని దినములలో
ఎదోమీయులు తిరుగబడి యూదావారి అధి కారము
తోర్సివేసి తమకు ఒకరాజును చేసికొనగా 9

యెహోరాము తన చేతికిర్ందనునన్ అధి
కారులను వెంట బెటుట్కొని, తన
రథములనిన్టితో బయలుదేరి రాతిర్వేళ లేచి
తనున్ చుటుట్కొనిన ఎదోమీయులను
రథాధిపతులను హతముచేసెను. 10 కాగా
నేటివరకును జరుగుచునన్టుట్ ఎదోమీయులు
యూదావారి చేతికిర్ంద నుండక తిరుగ బడిరి.
యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను
విసరిజ్ంచినందున ఆ కాలమందు లిబాన్యును
అతని చేతికిర్ందనుండి తిరుగబడెను. 11 మరియు
అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను
కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని
విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని
విగర్హపూజకు లోపరచెను. 12 అంతట
పర్వకత్యైన ఏలీయా యొక పతిర్క వార్సి
అతనియొదద్కు పంపెనునీ పితరుడగు దావీదునకు
దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగానీవు
నీ తండిర్యైన యెహోషాపాతు
మారగ్ములందైనను యూదారాజైన ఆసా
మారగ్ములందైనను నడువక 13 ఇశార్యేలు
రాజుల మారగ్మందు నడచి అహాబు సంతతివారు
చేసిన వయ్భిచారముల చొపుప్న యూదాను
యెరూషలేము కాపురసుథ్లను
వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటె యోగుయ్లైన నీ
తండిర్ సంతతి వారగు నీ సహోదరులను నీవు
చంపియునాన్వు. 14 కాబటిట్ గొపప్
తెగులుచేత యెహోవా నీ జనులను నీ పిలల్లను నీ
భారయ్లను నీ వసుత్వాహనములనిన్టిని

మొతుత్ను. 15 నీవు ఉదరమున వాయ్ధి కలిగి
మికిక్లి రోగివై యుందువు; దిన కర్మేణ ఆ
వాయ్ధిచేత నీ పేగులు పడిపోవును. 16 మరియు
యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను
కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 17

వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో
చొరబడి రాజ నగరునందు దొరకిన సమసత్
పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను
పటుట్కొనిపోయిరి; అతని కుమారులలో
కనిషుఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి
ఒకక్ కుమారు డైనను విడువబడలేదు. 18

ఇదియంతయు అయినతరువాత యెహోవా
కుదరచాలని వాయ్ధిచేత అతనిని ఉదరమున
మొతిత్నందున 19 రెండు సంవతస్రములు
వాయ్ధి బలమగుచు వచిచ్ ఆ వాయ్ధిచేత అతని
పేగులు పడిపోయి బహు వేదన నొందుచు అతడు
మరణమాయెను. అతని జనులు అతని పితరులకు
చేసిన ఉతత్రకిర్యలు అతనికి చేయలేదు. 20

అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్ది
రెండేండల్వాడు; యెరూషలేములో ఎనిమిది
సంవతస్రములు ఏలి యెవరికిని ఇషట్ము
లేనివాడై అతడు చనిపోయెను; రాజుల
సమాధులలో గాక దావీదు పురమందు వేరుచోట
జనులు అతని పాతిపెటిట్రి.

అరబీయులతో కూడ దండు
విడియుచోటికివచిచ్న వారు
పెదద్వారినందరిని చంపిరి గనుక

యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్
కుమారుడైన అహజాయ్ను అతనికి బదులుగా
రాజునుచేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు
యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్
రాజయ్ము బొందెను. 2 అహజాయ్
యేలనారంభించినపుప్డు నలువది
రెండేండల్వాడై యెరూషలేములో ఒక
సంవతస్రము ఏలెను; అతని తలిల్ ఒమీ
కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 3

దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని
తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను గనుక అతడును
అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 4

అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా
దృషిట్కి చెడునడత నడచెను; అతని తండిర్
మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై
అతని నాశమునకు కారుకులైరి. 5 వారి ఆలోచన
చొపుప్న అతడు పర్వరిత్ంచి,
రామోతిగ్లాదులో సిరియారాజైన
హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుటకై అహాబు
కుమారుడైన ఇశార్యేలు రాజగు
యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత
యెహోరామునకు గాయములు తగిలెను. 6

సిరియారాజైన హజాయేలుతో తాను రామాలో
చేసిన యుదధ్మునందు తనకు తగిలిన గాయములను
బాగుచేసి కొనుటకై అతడు యెజెర్యేలునకు
మరల వచెచ్ను. అహాబు కుమారుడైన
యెహోరాము రోగియైయునాన్డని విని యూదా
రాజైన యెహోరాము కుమారుడగు అహజాయ్
అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలునకు
పోయెను. 7 యెహోరాము నొదద్కు అతడు
వచుచ్టచేత దేవునివలన అతనికి నాశము కలిగెను;
ఎటల్నగా అతడు వచిచ్నపుప్డు అహాబు
సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయుటకై
యెహోవా అభిషేకించిన నింషీకుమారుడైన
యెహూమీదికి అతడు యెహోరాముతోకూడ పోగా
8 యెహూ అహాబు సంతతి వారిమీద తీరుప్
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తీరుచ్టకై వచిచ్నపుప్డు అతడు యూదావారి
అధిపతులను, అహజాయ్కు పరిచారకులుగా నునన్
అహజాయ్ సహోదరుల కుమారులను చూచి వారిని
హతముచేసెను. 9 అతడు అహజాయ్ను వెదకెను.
అతడు షోమోర్నులో దాగియుండగా వారు అతని
పటుట్కొని యెహూనొదద్కు
తీసికొనివచిచ్రి; వారు అతని చంపిన తరువాత
ఇతడు యెహోవాను హృదయపూరవ్కముగా వెదకిన
యెహోషాపాతు కుమారుడు గదా అనుకొని అతని
పాతిపెటిట్రి; కాగా రాజయ్మేలుటకు
అహజాయ్ యింటి వారు ఇక నెవరును
లేకపోయిరి. 10 అహజాయ్ తలిల్యైన
అతలాయ్ తన కుమారుడు చనిపోయె నని
వినినపుప్డు ఆమె లేచి యూదావారి సంబంధులగు
రాజవంశజులనందరిని హతము చేసెను. 11 అయితే
రాజునకు కుమారెత్యైన యెహోషబతు
అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషును హతులైన
రాజకుమారులలోనుండి దొంగిలించి, అతనిని అతని
దాదిని ఒక పడకటింటిలో ఉంచెను. యెహోరాము
రాజు కుమారెత్యును యెహోయాదా అను
యాజకుని భారయ్యునైన యెహోషబతు
అతలాయ్కు కనబడకుండ అతని దాచిపెటెట్ను
గనుక ఆమె అతని చంపలేకపోయెను; ఈ
యెహోషబతు అహజాయ్కు సహోదరి. 12 ఆరు
సంవతస్రములు అతడు వారితోకూడ దేవుని
మందిర ములో దాచబడియుండెను; ఆ కాలమున
అతలాయ్ దేశమును పాలించెను.

అంతట ఏడవ సంవతస్రమందు
యెహోయాదా... ధైరయ్ము
తెచుచ్కొని, శతాధిపతులతోను

యెరోహాము కుమారుడైన అజరాయ్తోను
యెహోహానాను కుమారుడైన
ఇషామ్యేలుతోను ఓబేదు కుమారుడైన
అజరాయ్తోను అదాయాకుమారుడైన
మయశేయాతోను జిఖీర్ కుమారుడైన
ఎలీషాపాతుతోను నిబంధనచేయగా 2 వారు
యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి
పటట్ణము లనిన్టిలోనుండి లేవీయులను
ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను
సమకూరిచ్ యెరూషలేమునకు తోడుకొని
వచిచ్రి. 3 జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని
మందిరములో రాజుతో నిబంధన
చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--
యెహోవా దావీదు కుమారులను గూరిచ్ యిచిచ్న
సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్
మేలవలెను. 4 కాబటిట్ మీరు చేయవలసిన
దేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి
లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతి దినమున లోపల
పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము
దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 5 ఒక భాగము
రాజనగరునొదద్ ఉండవలెను. ఒక భాగము పునాది
గుమమ్ము నొదద్ ఉండవలెను, జనులందరు
యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలో ఉండవలెను. 6

యాజకులును లేవీయులలో పరిచారము
చేయువారును తపప్ యెహోవా మందిరము
లోపలికి మరి ఎవరును రాకూడదు, వారు
పర్తిషిఠ్ంపబడిన వారు గనుక వారు లోపలికి
రావచుచ్నుగాని జనులందరు యెహోవా ఇచిచ్న
ఆజఞ్చొపుప్న బయట ఉండవలెను. 7

లేవీయులందరు తమ తమ ఆయుధములను
చేతపటుట్కొని రాజుచుటుట్ను ఉండవలెను,
మందిరము లోపలికి మరి ఎవరైనను వచిచ్నయెడల
ఆ వచిచ్నవారికి మరణశికష్ విధించుడి; రాజు

లోపలికి వచిచ్నపుప్డేమి బయటికి వెళుల్
నపుప్డేమి మీరు అతనితోకూడ ఉండవలెను. 8

కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును
యాజకుడైన యెహో యాదా ఆజఞ్ యంతటి
పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా
వంతులవారికి సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తి
వాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్ వలసిన
తనవారిని ఆ దినమున లోపలికి రావలసిన
తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 9 మరియు
యాజకుడైన యెహోయాదా దేవుని మందిర
మందు రాజైన దావీదు ఉంచిన బలెల్ములను
కేడెములను డాళల్ను శతాధిపతులకు
అపప్గించెను. 10 అతడు ఆయుధము చేత
పటుట్కొనిన జనులందరిని మందిరపు
కుడివైపునుండి యెడమవైపువరకు బలిపీఠము
పర్కక్ను మందిరముపర్కక్ను రాజుచుటుట్ను
ఉంచెను. 11 అపుప్డు వారు రాజకుమారుని
బయటికి తోడుకొని వచిచ్, అతనిమీద
కిరీటముంచి, ధరమ్ శాసత్ర్ గర్ంథమును అతని
చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి;
యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని
అభిషేకించిరాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 12

పరుగులెతుత్చు రాజును కొనియాడుచు ఉనన్
జనులు చేయు ధవ్ని అతలాయ్ విని యెహోవా
మందిరమందునన్ జనులయొదద్కు వచిచ్ 13

పర్వేశసథ్లముదగగ్ర నునన్ అతనికి
ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు
నిలువబడియుండుటయు, అధిపతులును బూరలు
ఊదువారును రాజునొదద్నుండుటయు, దేశపు
జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు
చేయుచుండుటయు, గాయకులును వాదయ్ములతో
సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి
వసత్ర్ములు చింపుకొనిదోర్హము దోర్హమని
అరచెను. 14 అపుప్డు యాజకుడైన
యెహోయాదాయెహోవా మందిరములో ఆమెను
చంపవలదు, ఆమెను పంకుత్ల అవతలకు వెళల్వేసి
ఆమె పకష్ము పూనువారిని కతిత్చేత చంపుడని
సైనయ్ముమీదనునన్ శతాధిపతులకు ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. 15 కాబటిట్ వారు ఆమెకు
దారియిచిచ్, రాజనగరునొదద్నునన్ గుఱఱ్పు
గుమమ్ముయొకక్ పర్వేశసథ్లమునకు ఆమె
వచిచ్ నపుప్డు వారు ఆమెను అకక్డ
చంపివేసిరి. 16 అపుప్డు యెహోయాదా
జనులందరు యెహోవావారై యుండవలెనని
జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 17

అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి
పోయి దాని పడగొటిట్, బలిపీఠములను
విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్,
బయలు యాజకుడైన మతాత్నును బలిపీఠముల
ముందర చంపిరి. 18 మరియు మోషే యిచిచ్న
ధరమ్శాసత్ర్ మందు
వార్యబడినదానినిబటిట్ ఉతాస్హముతోను
గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన
దహనబలులను దావీదు నియమించిన పర్కారముగా
అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల
చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా
మందిర మందు దావీదు పనులు
పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు
కావలివారికి యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 19

యెహోవా మందిరములోనికి దేనిచేతనైనను
అంటుతగిలిన వారు పర్వేశింపకుండునటుల్ అతడు
దావ్రములయొదద్ దావ్ర పాలకులను ఉంచెను.
20 మరియు అతడు శతాధిపతులను పర్ధానులను

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 22:9

366



24

జనుల అధికారులను దేశపు జనులనందరిని
వెంటబెటుట్కొని యెహోవా
మందిరములోనుండి రాజును తోడుకొని వచెచ్ను;
వారు ఎతత్యిన దావ్రముగుండ
రాజనగరుచొచిచ్ రాజయ్సింహాసనముమీద
రాజును ఆసీనుని చేయగా 21 దేశజనులందరు
సంతోషించిరి. వారు అతలాయ్ను చంపిన తరువాత
పటట్ణము నెమమ్దిగా ఉండెను.

యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు ఏడు
సంవతస్... రముల యీడుగలవాడై
యెరూషలేములో నలువది ఏండుల్

ఏలెను; అతని తలిల్ బెయేరెష్బా
కాపురసుథ్రాలైన జిబాయ్. 2 యాజకుడైన
యెహోయాదా బర్దికిన దినములనిన్యు
యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచెను. 3 యెహోయాదా అతనికి
యిదద్రు భారయ్లను పెండిల్ చేసెను; అతడు
కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 4 అంతట
యెహోవా మందిరమును బాగుచేయవలెనని
యోవాషునకు తాతప్రయ్ము పుటెట్ను గనుక 5

అతడు యాజకులను లేవీయులను సమకూరిచ్మీరు
యూదా పటట్ణములకు పోయి మీ దేవుని
మందిరము బాగు చేయుటకై ఇశార్
యేలీయులందరియొదద్నుండి ధనమును ఏటేట
సమకూరుచ్చు, ఈ కారయ్మును మీరు
తవ్రపెటట్వలెనని వారికాజఞ్ ఇచెచ్ను.
వారు దానిని తవ్రగా చేయకపోయినందున 6

రాజు పర్ధానయాజకుడగు యెహోయాదాను
పిలిచిఆ దురామ్రుగ్రాలైన
అతలాయ్కుమారులు దేవుని మందిర మును
పాడుచేసి, యెహోవా మందిర సంబంధమైన
పర్తిషోఠ్పకరణముల ననిన్టిని
బయలుదేవతపూజకు ఉప యోగించిరి. 7

సాకష్య్పు గుడారమును
బాగుచేయుటకైయూదాలో నుండియు
యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల
సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే
నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీ వెందుకు
చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 8

కాబటిట్ రాజు ఆజఞ్ చొపుప్న వారు ఒక
పెటెట్ను చేయించి యెహోవా
మందిరదావ్రము బయట ఉంచిరి. 9 మరియు
దేవుని సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు
ఇశార్యేలీయులకు నిరణ్ యించిన కానుకను
యెహోవాయొదద్కు జనులు తేవలెనని
యూదాలోను యెరూషలేములోను వారు
చాటించిరి. 10 కాగా అధిపతులందరును
జనులందరును సంతోషముగా కానుకలను తీసికొని
వచిచ్ చాలినంతమటుట్కు పెటెట్లో వేసిరి.
11 లేవీయులు ఆ పెటెట్ను రాజు విమరిశ్ంచు
సథ్లము నకు తెచుచ్చు వచిచ్రి; అందులో
దర్వయ్ము విసాత్రముగా నునన్టుట్
కనబడినపుప్డెలల్, రాజుయొకక్ పర్ధాన
మంతిర్యు పర్ధాన యాజకుడు నియమించిన పై
విచా రణకరత్యు వచిచ్, పెటెట్లోనునన్
దర్వయ్మును తీసి యథా సాథ్నమందు దానిని
ఉంచుచు వచిచ్రి; వారీచొపుప్న పలు మారు
చేయుటచేత విసాత్రమైన దర్వయ్ము
సమకూరచ్బడెను. 12 అపుప్డు రాజును
యెహోయాదాయును యెహోవా మందిరపు
పనిచేయువారికి దానినిచిచ్, యెహోవా
మందిరమును బాగుచేయుటకై కాసెవారిని
వడల్వారిని, యెహోవా మందిరమును

బలపరచుటకు ఇనుపపని యితత్డిపని చేయువారిని
కూలికి కుదిరిచ్రి. 13 ఈలాగున పనివారు పని
జరిగించి సంపూరిత్ చేసిరి. వారు దేవుని
మందిరమును దాని యథాసిథ్తికి తెచిచ్ దాని
బలపరచిరి. 14 అది సిదధ్మైన తరువాత మిగిలిన
దర్వయ్మును రాజునొదద్కును యెహోయాదా
యొదద్కును తీసికొనిరాగా వారు దాని చేత
యెహోవా మందిరపు సేవయందు ఉపయోగపడు
నటుల్ను, దహనబలుల నరిప్ంచుటయందు
ఉపయోగపడు నటుల్ను, ఉపకరణములను గరిటెలను
వెండి బంగారముల ఉపకరణములను చేయించిరి.
యెహోయాదాయునన్ యనిన్దినములు
యెహోవా మందిరములో దహనబలులు
నితయ్మును అరిప్ంపబడెను. 15 యెహోయాదా
దినములు గడచిన వృదుధ్డై చని పోయెను; అతడు
చనిపోయినపుప్డు నూట ముపప్ది ఏండల్ వాడు.
16 అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని
దృషిట్కిని తన యింటివారి దృషిట్కిని
మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు
పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని పాతి
పెటిట్రి. 17 యెహోయాదాచని పోయిన
తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ రాజునకు
నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు
సమమ్తించెను. 18 జనులు తమ పితరుల దేవుడైన
యెహోవా మందిరమును విడచి,
దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును
పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యప రాధము
నిమితత్ము యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము
కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 19 తన
వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా
వారియొదద్కు పర్వకత్ లను పంపగా ఆ
పర్వకత్లు వారిమీద సాకష్య్ము పలికిరిగాని
వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 20 అపుప్డు
దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా
కుమారుడైన జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు
జనులయెదుట నిలువబడిమీరెందుకు యెహోవా
ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? మీరు వరిధ్లల్రు;
మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన
మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని దేవుడు
సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 21 అందుకు
వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్
యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్
రువి◌్వ అతని చావగొటిట్రి. 22 ఈ పర్కారము
రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన
యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును
మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు
చనిపోవునపుప్డుయెహోవా దీని దృషిట్ంచి
దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 23

ఆ సంవతస్రాంతమందు సిరియా సైనయ్ము
యోవాషు మీదికి వచెచ్ను; వారు
యూదాదేశముమీదికిని యెరూష లేముమీదికిని
వచిచ్, శేషములేకుండ జనుల అధిపతులనందరిని
హతముచేసి, తాము పటుట్కొనిన
కొలల్సొమమ్ంతయు దమసుక్ రాజునొదద్కు
పంపిరి. 24 సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను
యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను
విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారి చేతికి
అతివిసాత్ర మైన ఆ సైనయ్మును అపప్గింపగా
యోవాషుకు శికష్ కలిగెను. 25 వారు యోవాషును
విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి రోగియై
యుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా
కుమారుల పార్ణహతయ్దోషము నిమితత్ము
అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు
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పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి.అతడు చనిపోయిన
తరు వాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని
పాతి పెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని
పాతిపెటట్లేదు. 26 అతనిమీద
కుటర్చేసినవారు అమోమ్నీయురాలైన షిమాతు
కుమారుడగు జాబాదు, మోయాబురాలైన షిమీతు
కుమారుడగు యెహోజాబాదు అనువారు. 27 అతని
కుమారులను గూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన
అనేకమైన దేవోకుత్లను గూరిచ్యు, అతడు
దేవుని మందిరమును బాగుచేయు టను గూరిచ్యు
రాజుల సటీక గర్ంథములో వార్యబడి
యునన్ది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన
అమజాయ్ రాజాయెను.

అమజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు
ఇరువది యయి... దేండల్వాడై
యిరువది తొమి◌్మది సంవతస్రములు

యెరూష లేములో ఏలెను; అతని తలిల్
యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలు, ఆమె పేరు
యెహో యదాద్ను. 2 అతడు యెహోవా
దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెనుగాని
పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 3

రాజయ్ము తనకు సిథ్ర మైనపుప్డు అతడు
రాజైన తన తండిర్ని చంపిన రాజసేవకు లను
చంపించెను. 4 అయితేతండుర్లు
పిలల్లకొరకును పిలల్లు తండుర్లకొరకును
చావకూడదు, పర్తి మనిషి తన పాపముకొరకు తానే
చావవలెనని మోషే గర్ంథ మందలి
ధరమ్శాసత్ర్మునందు వార్యబడియునన్
యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ అతడు వారి
పిలల్లను చంపక మానెను. 5 అమజాయ్
యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యూదా
దేశమంతటను బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటను
వారివారి పితరుల యిండల్నుబటిట్
సహసార్ధిపతులను శతాధిపతులను నియమించెను.
అతడు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు
పై పార్యముగల వారిని లెకిక్ంపగా, ఈటెను
డాళల్ను పటుట్కొని యుదధ్మునకు
పోదగినటిట్ యోధులు మూడులకష్లమంది
కనబడిరి. 6 మరియు అతడు
ఇశార్యేలువారిలోనుండి లకష్మంది
పరాకర్మశాలులను రెండువందల మణుగుల వెండికి
కుదిరెచ్ను. 7 దైవజనుడైన యొకడు
అతనియొదద్కు వచిచ్రాజా, ఇశార్యేలువారి
సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్,
యెహోవా ఇశార్యేలువారగు
ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని తోడుగా ఉండడు.
8 ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్,
యుదధ్ము బలముగా చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు
ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు
పడవేయుటయు దేవునివశమేగదా అని
పర్కటింపగా 9 అమజాయ్ దైవజనుని
చూచిఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు
నేనిచిచ్న రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి
చేసెదమని అడిగి నందుకుదీనికంటె మరి
యధికముగా యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ
దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 10

అపుప్డు అమజాయ్ ఎఫార్యిములోనుండి
తనయొదద్కు వచిచ్న సైనయ్మును
వేరుపరచిమీ యిండల్కు తిరిగి వెళుల్డని
వారికి సెలవిచెచ్ను; అందుకు వారి కోపము
యూదా వారి మీద బహుగా రగులుకొనెను, వారు
ఉగుర్లై తమ యిండల్కు తిరిగి పోయిరి. 11

అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన

జనులతో కూడ బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు
సథ్లమునకు పోయి శేయీరువారిలో
పదివేలమందిని హతము చేసెను. 12

పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని
యూదావారు చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక
పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి
వారిని పడవేయగా వారు
తుతుత్నియలైపోయిరి. 13 అయితే తనతోకూడ
యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి
పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను మొదలుకొని
బేత్ోహరోనువరకు ఉనన్
యూదాపటట్ణములమీద పడివారిలో మూడు
వేలమందిని హతముచేసి విసాత్ర మైన
కొలల్సొముమ్ పటుట్కొని పోయిరి. 14

అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగి వచిచ్న
తరువాత అతడు శేయీరువారి దేవతలను
తీసికొనివచిచ్ తనకు దేవతలుగా నిలిపి వాటికి
నమసక్రించి ధూపము వేసెను. 15 అందుకొరకు
యెహోవా కోపము అమజాయ్ మీద
రగులుకొనెను. ఆయన అతనియొదద్కు
పర్వకత్ను ఒకని పంపగా అతడునీ చేతిలోనుండి
తమ జనులను విడిపింప శకిత్లేని
దేవతలయొదద్ నీవెందుకు విచారణ చేయుదువని
అమజాయ్తో ననెను. 16 అతడు అమజాయ్తో
మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచినీవు
రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా?
ఊరకొనుము;నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా
ఆ పర్వకత్నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను
అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్
నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు
తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 17 అపుప్డు
యూదారాజైన అమజాయ్
ఆలోచనచేసికొనిరముమ్ మనము ఒకరి ముఖమును
ఒకరము చూచుకొంద మని యెహూకు పుటిట్న
యెహోయాహాజు కుమారుడును ఇశార్యేలు
రాజునైన యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము
పంపెను. 18 కాగా ఇశార్యేలురాజైన
యెహోయాషు యూదారాజైన అమజాయ్కు
ఈలాగు తిరుగ వరత్మానము పంపెనునీ
కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని
లెబానోనులో నునన్ ముండల్చెటుట్
లెబానోనులోనునన్ దేవదారువృకష్ మునకు
వరత్మానము పంపగా లెబానోనులో సంచరించు
ఒక దుషట్మృగము ఆ ముండల్చెటుట్ను
తొర్కిక్వేసెను. 19 నేను ఎదోమీయులను
ఓడించితిని గదా యని నీవను కొనుచునాన్వు; నీ
హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ము
లాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్
నిలిచి యుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు
తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ
యూదావారును అపజయ మొందుట యెందుకు? 20

జనులు ఎదోమీయుల దేవతల యొదద్ విచారణ
చేయుచు వచిచ్రి గనుక వారి శతుర్వుల చేతికి
వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన
అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును అంగీకరింపక
పోయెను. 21 ఇశార్ యేలు రాజైన
యెహోయాషు బయలుదేరగా యూదా దేశమునకు
చేరిన బేతెష్మెషులో అతడును యూదా రాజైన
అమజాయ్యును ఒకరి ముఖము ఒకరు చూచు కొనిరి.
22 యూదావారు ఇశార్యేలువారియెదుట నిలువ
లేక ఓడిపోగా పర్తివాడును తన తన గుడారమునకు
పారిపోయెను. 23 అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన
యెహో యాషు యెహోయాహాజునకు పుటిట్న

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 24:26
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యోవాషు కుమారు డును యూదారాజునైన
అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని
యెరూషలేమునకు తీసికొని వచిచ్,
యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము
గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్మువరకు
నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడ గొటెట్ను. 24

అతడు దేవుని మందిరములో ఓబేదెదోము
నొదద్నునన్ వెండియంతయు బంగారమంతయు
ఉపకర ణములనిన్యు రాజు నగరునందునన్
సొముమ్ను కుదవపెటట్ బడినవారిని తీసికొని
షోమోర్నునకు తిరిగి వెళెల్ను. 25

ఇశార్యేలు రాజును యెహోయాహాజు
కుమారుడు నైన యెహోయాషు మరణమైన
తరువాత యూదా రాజును యోవాషు కుమారుడునైన
అమజాయ్ పదునయిదు సంవతస్రములు
బర్దికెను. 26 అమజాయ్ చేసిన యితర
కారయ్ములు యూదా ఇశార్యేలురాజుల
గర్ంథమందు వార్యబడియునన్వి. 27

అమజాయ్ యెహోవాను అనుస రించుట
మానివేసిన తరువాత జనులు యెరూషలేములో
అతనిమీద కుటర్చేయగా అతడు లాకీషునకు పారి
పోయెను. 28 అయితే వారు అతని వెనుక
లాకీషునకు మను షుయ్లను పంపి అతని అకక్డ
చంపి, గుఱఱ్ములమీద అతని శవము ఎకిక్ంచి
తీసికొనివచిచ్ యూదాపటట్ణమందు అతని
తండుర్లయొదద్ అతని పాతిపెటిట్రి.

అంతట యూదా జనులందరును
పదునారేండల్ వాడైన ఉజిజ్యాను
తీసికొని అతని తండిర్యైన

అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 2

అతడు ఎలతును కటిట్ంచి, రాజగు తన తండిర్
అతని పితరులతోకూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అది
యూదావారికి తిరిగి వచుచ్నటుల్ చేసెను. 3

ఉజిజ్యా యేలనారంభించినపుప్డు పదునా
రేండల్వాడై యెరూషలేములో ఏబది రెండు
సంవతస్ర ములు ఏలెను; అతని తలిల్
యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలు, ఆమె పేరు
యెకొలాయ్. 4 అతడు తన తండిర్యైన
అమజాయ్ చరయ్ యంతటి పర్కారము
యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచెను. 5 దేవుని పర్తయ్కష్త
విషయమందు తెలివి కలిగిన జెకరాయ్
దినములలో అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు
యెహోవాను ఆశర్యించినంతకాలము దేవుడు
అతని వరిధ్లల్ జేసెను. 6 అతడు బయలుదేరి
ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు
పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును
అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్,
అషోడ్దు దేశములోను ఫిలిషీత్యుల
పర్దేశములలోను పార్కారపురములను
కటిట్ంచెను. 7 ఫిలిషీత్యులతోను
గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను
మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా
దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 8 అమోమ్నీ
యులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు
అధికముగా బలాభివృదిధ్ నొందెను గనుక అతని
కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను
వాయ్పించెను. 9 మరియు ఉజిజ్యా
యెరూషలేములో మూలగుమమ్ము దగగ్రను,
పలల్పుసథ్లముల గుమమ్ము దగగ్రను,
పార్కారపు మూల దగగ్రను, దురగ్ములను
కటిట్ంచి గుమమ్ములు దిటట్పరచెను. 10

అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన

పర్దేశములోను అతనికి విసాత్రమైన
పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు
కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు తర్వివ్ంచెను.
వయ్వసాయమందు అతడు అపేకష్గలవాడు గనుక
పరవ్త ములలోను కరెమ్లులోను అతనికి
వయ్వసాయకులును దార్కష్ తోట పనివారును
కలిగియుండిరి. 11 యుదధ్మునకు ఉజిజ్యాకు
సైనయ్ము కలిగియుండెను; అందులోని యోధులు
రాజు అధిపతులలో హననాయ్ అనువాని
చేతికిర్ందనుండిరి. ఖజానాదారుడగు మయ
శేయాయు పర్ధానమంతిర్యగు యెహీయేలును
వారి లెకక్ ఎంతైనది చూచి వారిని పటాలముగా
ఏరప్రచువారై యుండిరి. 12 వారి పితరుల
యిండల్ పెదద్ల సంఖయ్ను బటిట్
పరాకర్మశాలులు రెండు వేల ఆరువందల మంది
యెరి. 13 రాజునకు సహాయము చేయుటకై
శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటయందు
పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులకష్ల
ఏడు వేల ఐదువందలమందిగల సైనయ్ము వారి
చేతికిర్ంద ఉండెను. 14 ఉజిజ్యా యీ
సైనయ్మంతటికి డాళల్ను ఈటెలను
శిరసాత్ర్ణములను కవచములను విలుల్లను
వడిసెలలను చేయించెను. 15 మరియు అతడు
అంబుల నేమి పెదద్రాళల్నేమి
పర్యోగించుటకై ఉపాయ శాలులు కలిప్ంచిన
యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి
దురగ్ములలోను బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు
సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కర మైన
సహాయము కలిగెను గనుక అతని కీరిత్ దూరముగా
వాయ్పించెను. 16 అయితే అతడు సిథ్రపడిన
తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి
చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద
ధూపమువేయుటకై యెహోవా మందిరములో
పర్వేశించి తన దేవుడైన యెహోవామీద
దోర్హము చేయగా 17 యాజకుడైన
ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన
యెహోవా యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని
వెంబడి లోపలికి పోయిరి. 18 వారు రాజైన
ఉజిజ్యాను ఎదిరించిఉజిజ్యా, యెహోవాకు
ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై
పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన
యాజకుల పనియేగాని నీ పని కాదు;
పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్,
నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, దేవుడైన
యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగ
జేయదని చెపప్గా 19 ఉజిజ్యా ధూపము
వేయుటకు ధూపారిత్ని చేత పటుట్కొని
రౌదుర్డై, యాజకులమీద కోపము చూపెను.
యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్
నతడు ఉండగా యాజకులు చూచుచునే
యునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము
పుటెట్ను. 20 పర్ధానయాజకుడైన
అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు
చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై
యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి
అతనిని బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా
తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికి
వెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 21 రాజైన
ఉజిజ్యా తన మరణదినమువరకు కుషఠ్రోగియై
యుండెను. కుషఠ్రోగియై యెహోవా
మందిరములోనికి పోకుండ పర్తేయ్కింపబడెను
గనుక అతడు పర్తేయ్కముగా ఒక యింటిలో
నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము
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రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు జనులకు
నాయ్యము తీరుచ్చుండెను. 22 ఉజిజ్యా
చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్ ఆమోజు
కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా
వార్సెను. 23 ఉజిజ్యా తన పితరులతో కూడ
నిదిర్ంచెను. అతడు కుషఠ్రోగియని రాజుల
సంబంధ మైన శమ్శానభూమిలో అతని
పితరులదగగ్ర అతని పాతి పెటిట్రి. అతని
కుమారుడైన యోతాము అతనికి బదులుగా
రాజాయెను.

యోతాము ఏలనారంభించినపుప్డు
ఇరువది... యయిదేండల్వాడై
యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్ర

ములు ఏలెను; అతని తలిల్ సాదోకు కుమారెత్;
ఆమె పేరు యెరూషా. 2 యెహోవా మందిరములో
పర్వేశించుట తపప్ అతడు తన తండిర్యైన
ఉజిజ్యాయొకక్ చరయ్ యంతటి
పర్కారముచేయుచు యెహోవా దృషిట్కి
యధారథ్ముగానే పర్వరిత్ంచెను; అతని
కాలములో జనులు మరింత దురామ్రగ్ముగా
పర్వరిత్ంచుచుండిరి. 3 అతడు యెహోవా
మందిరపు ఎతుత్ దావ్రమును కటిట్ంచి ఓపెలు
దగగ్రనునన్ గోడ చాలమటుట్కు కటిట్ంచెను.
4 మరియు అతడు యూదా పరవ్తములలో
పార్కారపురములను కటిట్ంచి అరణయ్ములలో
కోటలను దురగ్ములను కటిట్ంచెను. 5 అతడు
అమోమ్నీయుల రాజుతో యుదధ్ముచేసి
జయించెను గనుక అమోమ్నీయులు ఆ
సంవతస్రము అతనికి రెండు వందల మణుగుల
వెండిని పదివేల కొలల గోధుమలను పదివేల
కొలల యవలను ఇచిచ్రి; ఈ పర్కారముగా
అమోమ్నీయులు మరు సంవతస్రమును మూడవ
సంవతస్రమును అతనికి చెలిల్ంచిరి. 6 ఈలాగున
యోతాము తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి
యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి బలపరచ బడెను. 7

యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములను
గూరిచ్యు, అతడు చేసిన యుదధ్ములనిన్టిని
గూరిచ్యు, అతని చరయ్ను గూరిచ్యు
ఇశార్యేలు యూదారాజుల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 8 అతడు ఏలనారం
భించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై
యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు
ఏలెను. 9 యోతాము తన పితరులతో కూడ
నిదిర్ంచెను; అతడు దావీదు పటట్ణమందు
పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు
అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది
సంవతస్ర ములవాడై యెరూషలేములో
పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు

తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి
యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంపలేదు. 2 అతడు
ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి,
బయలు దేవతా రూపములుగా పోత విగర్హములను
చేయించెను. 3 మరియు అతడు బెన్ హినోన్ము
లోయయందు ధూపము వేసి ఇశార్యేలీయుల
యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల
హేయకిర్యలచొపుప్న తన కుమారులను
అగిన్లో దహించెను. 4 అతడు
ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి
పచచ్నిచెటుట్ కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు
ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 5 అందుచేత అతని
దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజుచేతి
కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని

జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని
దమసుక్నకు తీసికొనిపోయిరి. అతడును
ఇశార్యేలు రాజుచేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ
రాజు అతని లెసస్గా ఓడించెను. 6 రెమలాయ్
కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో
పరాకర్మశాలులైన లకష్ ఇరువది వేలమందిని
ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల
దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందున
వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 7 పరాకర్మ
శాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్
రాజసంతతివాడైన మయశేయాను
సభాముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన
మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 8

ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన
వీరిలోనుండి సీత్ర్లనేమి కుమారుల నేమి
కుమారెత్ల నేమి రెండు లకష్ల మందిని
చెరతీసికొని పోయిరి. మరియు
వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన
కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని
షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 9 యెహోవా
పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట
ఉండెను. అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న
సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు
చెపెప్నుఆల కించుడి, మీ పితరుల దేవుడైన
యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత
ఆయన వారిని మీ చేతికి అపప్ గించెను; మీరు
ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని
సంహరించితిరి. 10 ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని
యెరూషలేము కాపురసుథ్లను మీకొరకు
దాసులుగాను దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొన
దలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా
దృషిట్కి మీరు మాతర్ము అపరాధులు
కాకయునాన్రా? 11 యెహోవా మహోగర్త
మీమీద రేగియునన్ది గనుక నా మాట ఆలకించి మీ
సహోదరులలోనుండి మీరు చెరపటిట్న వీరిని
విడచి పెటుట్డి. 12 అపుప్డు
ఎఫార్యిమీయుల పెదద్లలో యోహానాను
కుమారుడైన అజరాయ్ మెషిలేల్మోతు
కుమారుడైన బెరెకాయ్ షలూల్ము కుమారుడైన
యెహిజిక్యా హదాల్యి కుమారుడైన అమాశా
అనువారు యుదధ్మునుండి వచిచ్నవారికి
ఎదురుగా నిలువబడి వారితో ఇటల్నిరి 13

యెహోవా మన మీదికి అపరాధశికష్
రపిప్ంచునటుల్ మీరు చేసియునాన్రు.
చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి
రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను
పెంపు జేయుటకు మీరు పూనుకొని యునాన్రు;
మన అపరాధము అధికమై యునన్ది.
ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త
రేగియునన్ది. 14 కాగా అధిపతులును సమాజముగా
కూడినవారును కనున్లార చూచుచుండగా
ఆయుధసుథ్లు చెరపటిట్నవారిని
కొలల్సొముమ్ను విడచిపెటిట్రి. 15 పేళుల్
ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి
చెరపటట్బడిన వారిని చేపటిట్
దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్ర్హీనులైన
వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి
వసత్ర్ములను పాదరకష్లను ధరింపజేసి
అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి
వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద
ఎకిక్ంచి ఖరూజ్రవృకష్ములుగల పటట్ణమగు
యెరికోకు వారి సహో దరులయొదద్కు వారిని
తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు
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షోమోర్నునకు మరల వెళిల్రి. 16 ఆ కాలమందు
ఎదోమీయులు మరల వచిచ్ యూదా దేశమును
పాడుచేసి కొందరిని చెరపటుట్కొని పోగా 17

రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని
అషూష్రు రాజులయొదద్కు వరత్మానము
పంపెను. 18 ఫిలిషీత్యులు షెఫేలా
పర్దేశములోని పటట్ణములమీదను యూదా
దేశమునకు దకిష్ణపు దికుక్ననునన్
పటట్ణములమీదను పడి బేతెష్మెషును
అయాయ్లోనును గెదెరోతును శోకోను దాని
గార్మములను, తిమాన్ను దాని గార్మములను,
గివూెజ్నును దాని గార్మములను
ఆకర్మించుకొని అకక్డ కాపురముండిరి. 19

ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి
యెహోవాకు దోర్హము చేసియుండెను గనుక
యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసిన
దానిని బటిట్ యూదావారిని హీనపరచెను. 20

అషూష్రురాజైన తిగల్తిప్లేసెరు
అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని బాధపరచెనే గాని
అతని బలపరచలేదు. 21 ఆహాజు భాగము లేరప్రచి,
యెహోవా మందిరములోనుండి యొక భాగమును,
రాజనగరులోనుండి యొక భాగమును, అధిపతుల
యొదద్ నుండి యొక భాగమును తీసి అషూష్రు
రాజున కిచెచ్ను గాని అతడు అతనికి సహాయము
చేయలేదు. 22 ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా
దృషిట్కి మరి యధిక ముగా అతికర్మములు
జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు
రాజే. 23 ఎటల్నగాసిరియా రాజుల దేవతలు
వారికి సహాయము చేయుచునన్వి గనుక వాటి
సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి
బలులు అరిప్ంచెదనను కొని, తనున్ ఓడించిన
దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను;
అయితే అవి అతనికిని ఇశార్యేలువారికిని
నషట్మునకే హేతువులాయెను. 24 ఆహాజు
దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్
వాటిని తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు
తలుపులను మూసివేయించి యెరూష
లేమునందంతట బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 25

యూదా దేశములోని పటట్ణములనిన్టిలోను
అతడు అనుయ్ల దేవతలకు ధూపము వేయుటకై
బలిపీఠములను కటిట్ంచి, తన పితరుల దేవుడైన
యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 26

అతడుచేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు,
అతని చరయ్ యంతటిని గూరిచ్యు యూదా
ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 27 ఆహాజు తన పితరులతో
కూడ నిదిర్ంచి యెరూషలేము పటట్ణమునందు
పాతి పెటట్బడెనుగాని ఇశార్యేలీయుల
రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని
కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి బదులుగా
రాజాయెను.

హిజిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు
ఇరువది యయిదేండల్వాడై
యిరువదితొమి◌్మది సంవతస్రములు

యెరూషలేములో ఏలెను. అతని తలిల్
జెకరాయ్ కుమారెత్, ఆమె పేరు అబీయా. 2

అతడు తన పితరుడగు దావీదు చరయ్యంతటి
పర్కారము యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచెను. 3 అతడు తన యేలుబడియందు
మొదటి సంవతస్రము మొదటి నెలను యెహోవా
మందిరపు తలుపులను తెరచి వాటిని బాగుచేసి, 4

యాజకులను లేవీయులను పిలువనంపి,
తూరుప్గానునన్ రాజవీధిలో వారిని సమకూరిచ్

5 వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్నులేవీయు లారా, నా
మాట ఆలకించుడి; ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు
పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన
యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి
పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వుల
ననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 6 మన పితరులు
దోర్హులైమన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి
చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, ఆయన
నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని
అలకష్య్ముచేసిరి. 7 మరియు వారు
మంటపముయొకక్ దావ్రములను మూసివేసి దీప
ములను ఆరిప్వేసి, పరిశుదధ్సథ్లమందు
ఇశార్యేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు
దహనబలులను అరిప్ంపకయు ఉండిరి. 8 అందుచేత
యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూ షలేము
కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార
చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని
విసమ్య మునకును నిందకును
ఆసప్దముగాచేసెను. 9 కాబటిట్ మన
తండుర్లు కతిత్చేత పడిరి; మన కుమారులును
కుమారెత్లును భారయ్లును చెరలోనికి
కొనపోబడిరి. 10 ఇపుప్డు మనమీదనునన్
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము
నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష
పుటెట్ను. 11 నా కుమారులారా, తనకు
పరిచారకులైయుండి ధూపము వేయుచుండుటకును,
తన సనిన్ధిని నిలుచుటకును, తనకు పరిచరయ్
చేయుటకును యెహోవా మిముమ్ను
ఏరప్రచుకొనెను గనుక మీరు అశర్దధ్చేయకుడి.
12 అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన
మహతు అజరాయ్ కుమారుడైన యోవేలు,
మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు
యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్,
గెరోష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన
యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 13

ఎలీషాపాను సంతతి వారిలో షిమీ యెహీయేలు,
ఆసాపు కుమారులలో జెకరాయ్ మతత్నాయ్ 14

హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ,
యెదూతూను సంతతివారిలో షెమయా
ఉజీజ్యేలు అను లేవీయులు నియమించబడిరి. 15

వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను
పర్తిషిఠ్ంచుకొని యెహోవా మాటలనుబటిట్
రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా
మందిరమును పవితర్పరచుటకు వచిచ్రి. 16

పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు
లోపలి భాగమునకు పోయి యెహోవా
మందిరములో తమకు కనబడిన
నిషిదధ్వసుత్వులనిన్టిని యెహోవా
మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా
లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో
పారవేసిరి. 17 మొదటి నెల మొదటి దినమున
వారు పర్తిషఠ్చేయ నారంభించి, ఆ నెల
యెనిమిదవ దినమున యెహోవా మంటపమునకు
వచిచ్రి. ఈ పర్కారము వారు ఎనిమిది దినములు
యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుచు
మొదటి నెల పదునారవ దినమున సమాపిత్
చేసిరి. 18 అపుప్డు వారు రాజైన
హిజిక్యాయొదద్కు పోయిమేము యెహోవా
మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును
ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు
బలల్ను పవితర్పరచి యునాన్ము. 19 మరియు
రాజైన ఆహాజు ఏలిన కాలమున అతడు

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 29:19

371



30

దోర్హముచేసి పారవేసిన ఉపకరణములనిన్టిని
మేము సిదధ్పరచి పర్తిషిట్ంచియునాన్ము,
అవి యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట ఉనన్వని
చెపిప్రి. 20 అపుప్డు రాజైన హిజిక్యా
పెందలకడలేచి, పటట్ణపు అధికారులను
సమకూరుచ్కొని యెహోవా మందిరమునకు
పోయెను. 21 రాజయ్ముకొరకును
పరిశుదధ్సథ్లముకొరకును యూదావారికొరకును
పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై యేడు
కోడెలను ఏడు పొటేట్ళల్ను ఏడు
గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు మేకపోతులను వారు
తెచిచ్యుంచిరి గనుక అతడుయెహోవా
బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని అహరోను
సంతతివారగు యాజకులకు ఆజాఞ్పించెను. 22

పరిచార కులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు
యాజకులు వాటి రకత్మును తీసికొని
బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము
వారు పొటేల్ళల్ను వధించినపుప్డు యాజకులు
ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి.
వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ
రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 23

పాపపరిహారారథ్బలికై రాజు ఎదుటికిని
సమాజము ఎదుటికిని మేకపోతులను
తీసికొనిరాగా, వారు తమ చేతులను వాటిమీద
ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని వధించి 24

ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు
పాపపరిహారారథ్ బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు
ఆజాఞ్పించి యుండెను గనుక,
ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము పార్య
శిచ్ తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి
రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి
అరిప్ంచిరి. 25 మరియు దావీదును దావీదు
రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును
పర్వకత్యైన నాతా నును చేసిన
నిరణ్యముచొపుప్న యెహోవా మందిరములో
తాళములను సవ్రమండలములను సితారాలను
వాయించుటకై అతడు లేవీయులను
ఏరాప్టుచేసెను. ఆలాగు జరుగవలెనని
యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించి
యుండెను. 26 దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను
వాయించు టకు లేవీయులును బూరలు ఊదుటకు
యాజకులును నియ మింపబడిరి. 27 బలిపీఠముమీద
దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా
ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభ
మగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు
రాజైన దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను
వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము
ఆరంభమాయెను. 28 అంత సేపును సరవ్సమాజము
ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు పాడుచుండిరి,
బూరలు ఊదు వారు
నాదముచేయుచుండిరి,దహనబలియరప్ణ
సమాపత్మగువరకు ఇదియంతయు జరుగుచుండెను.
29 వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును
అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి
ఆరాధించిరి. 30 దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు
ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్
యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన
హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు
ఆజాఞ్ పింపగా వారు సంతోషముతో
సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 31

అంతట హిజిక్యామీరిపుప్డు యెహోవాకు
మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు
వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి

బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసి
కొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు
బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను
తీసికొని వచిచ్రి, దహనబలుల నరిప్ంచుటకు
ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి
దర్వయ్ములను తీసికొని వచిచ్రి. 32

సమాజపువారు తీసికొని వచిచ్న దహనబలి
పశువులెనిన్యనగా, డెబబ్ది కోడెలును నూరు
పొటేట్ళుల్ను రెండువందల
గొఱఱ్పిలల్లును; ఇవి యనిన్యు యెహోవాకు
దహనబలులుగా తేబడెను. 33 పర్తిషిఠ్ంపబడినవి
ఆరువందల ఎదుద్లును మూడువేల గొఱఱ్లును. 34

యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ
దహనబలి పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని
సంపూరణ్ మగువరకు కడమయాజకులు తముమ్ను
పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు
లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను
పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె
లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 35

సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి
పశువులును దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును
సమృదిధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా
మందిరసేవ కర్మముగా జరిగెను. 36 ఈ
కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున
దేవుడు జనులకు సిదధ్పరచినదానిని చూచి
హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి.

మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన... యెహోవాకు పసాక్పండుగ
ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్

యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని
ఇశార్యేలువారికందరికిని
యూదావారికందరికిని వరత్మాన ములను,
ఎఫార్యిమీయులకును మనషేష్వారికిని
పతిర్కలను పంపెను. 2 సేవకు చాలినంతమంది
యాజకులు తముమ్ను తాము
పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను, జనులు
యెరూష లేములో కూడుకొనకుండుట చేతను,
మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 3

రాజును అతని అధిపతులును
యెరూషలేములోనునన్ సమాజపువారందరును
దానిని రెండవ నెలలో ఆచరింపవలెనని
యోచనచేసిరి. 4 ఈ సంగతి రాజుకును
సమాజపువారికందరికిని అనుకూల మాయెను. 5

కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్య బడిన
పర్కారము ఇంత ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి,
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు
యెరూషలేములో పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై
రావలసినదని బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను
వరకు ఇశార్ యేలీయులుండు దేశమంతటను
చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యముచేసిరి. 6

కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని
అధిపతులయొదద్ను తాకీదులు తీసికొని, యూదా
ఇశార్యేలు దేశములందంతట సంచరించి
రాజాజఞ్ను ఈలాగు పర్చురము
చేసిరిఇశార్యేలువారలారా, అబార్ హాము
ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన
యెహోవావైపు తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల
మీలో అషూష్రురాజుల చేతిలోనుండి
తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు ఆయన
తిరుగును. 7 తమ పితరుల దేవుడైన
యెహోవాయెడల దోర్హముగా పర్వరిత్ంచిన
మీ పితరులవలెను మీ సహో దరులవలెను మీరు
పర్వరిత్ంపకుడి. వారి పర్వరత్న
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ఎటిట్దొమీకు అగపరచవలెనని ఆయన వారిని
వినాశమునకు అపప్ గించెను. 8 మీ పితరులవలె
మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి,
ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన
పరిశుదధ్మందిరములో పర్వేశించి, మీ
దేవుడైన యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి
తొలగి పోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 9 మీరు
యెహోవావైపు తిరిగినయెడల మీ
సహోదరులయెడలను మీ పిలల్ల యెడలను
చెరతీసికొని పోయిన వారికి కనికరము
పుటుట్ను, వారు ఈ దేశమునకు తిరిగి
వచెచ్దరు. మీ దేవుడైన యెహోవా
కరుణాకటాకష్ములు గలవాడు గనుక మీరు
ఆయనవైపు తిరిగినయెడల ఆయన మీయందు
పర్సనున్ డగును. 10 అంచెవాండుర్ జెబూలూను
దేశమువరకును, ఎఫార్ యిము మనషేష్ల
దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును
పోయిరి గాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని
అపహ సించిరి. 11 అయినను ఆషేరు మనషేష్
జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి కొందరు
కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి.
12 యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును
అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును
నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్
ఏకముచేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి
తోడప్డెను. 13 కావున రెండవ నెలయందు
పులియని రొటెట్లపండుగ ఆచరించుటకై
అతివిసాత్రమైన సమాజముగా బహు జనులు
యెరూషలేములో కూడిరి. 14 వారు దాని
చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను
ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో
వాటిని పారవేసిరి. 15 రెండవ నెల పదునాలగ్వ
దినమున వారు పసాక్పశువును వధించిరి;
యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది,
తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి
పశువులను యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొని
వచిచ్రి. 16 దైవజనుడైన మోషే నియమించిన
ధరమ్శాసత్ర్ములోని విధినిబటిట్ వారు తమ
సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల
చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని
పోర్కిష్ంచిరి. 17 సమాజకులలో తముమ్ను
పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకు లుండుటచేత
యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై
పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము
పసాక్పశువులను వధించుపని లేవీయుల
కపప్గింపబడెను. 18 ఎఫార్యిము మనషేష్
ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి వచిచ్న
జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము
పర్తిషిఠ్ంచు కొనకయే విధివిరుదధ్ముగా
పసాక్ను భుజింపగా హిజిక్యా 19

పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్
శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్
పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన
యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన
పర్తి వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా
పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని
పార్రిథ్ంపగా 20 యెహోవా హిజిక్యా
చేసిన పార్రథ్న అంగీకరించి జనులను
సవ్సథ్పరచెను. 21 యెరూషలేములోనునన్
ఇశార్యేలువారు బహు సంతోష భరితులై
పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు
దినములుఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును
యెహోవాను ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల

వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను
సుత్తించుచు ఉండిరి. 22 యెహోవా సేవ యందు
మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో
హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు
సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల
దేవుడైన యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు
ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 23 యూదా
రాజైన హిజిక్యా సమాజపువారికి
బలియరప్ణల నిమితత్ము వెయియ్ కోడెలను
ఏడువేల గొఱఱ్ల నిచుచ్టయు, అధిపతులు
వెయియ్ కోడెలను పదివేల గొఱఱ్ల నిచుచ్
టయు, బహుమంది యాజకులు తముమ్ను తాము
పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయు 24 సమాజపు
వారందరును చూచి నపుప్డు, మరి ఏడు దినములు
పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచనచేసికొని మరి
ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 25

అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును
యూదావారిలోనుండియు
ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న
సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు
దేశములోనుండి వచిచ్ యూదాలో కాపురమునన్
అనుయ్లును సంతో షించిరి. 26 యెరూషలేము
కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను.
ఇశార్యేలురాజును దావీదు కుమారుడునైన
సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి
యుండలేదు. 27 అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు
లేచి జనులను దీవింపగా వారిమాటలు వినబడెను;
వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్
నివాసమునకు చేరెను.

ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత
అకక్డనునన్... ఇశార్యేలువారందరును
యూదా పటట్ణములకు పోయి,

యూదాదేశమంతటను, బెనాయ్మీను
ఎఫార్యిము మనషేష్ దేశముల యందంతటను
ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి,
దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి,
ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి;
తరువాత ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ
పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ
సావ్సథ్య్ములకు తిరిగి వెళిల్రి 2 అంతట
హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు
జరుపుకొనునటుల్గా యాజకులను వరుసల
పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల
పర్కారముగాను నియమించెను; దహనబలులను
సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను
జరిగించుటకును కృతజఞ్తా సుత్తులు
చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు
దావ్రముల యొదద్సుత్తులు చేయుటకును
యాజకులను లేవీయులను నియ మించెను. 3

మరియు యెహోవాధరమ్శాసత్ర్మునందు
వార్య బడియునన్ విధినిబటిట్ జరుగు
ఉదయాసత్మయముల దహన బలులను
విశార్ంతిదినములకును అమావాసయ్లకును
నియా మకకాలములకును ఏరప్డియునన్
దహనబలులను అరిప్ం చుటకై తనకు కలిగిన
ఆసిత్లోనుండి రాజు ఒక భాగమును
ఏరాప్టుచేసెను. 4 మరియు యెహోవా
ధరమ్శాసత్ర్మును బటిట్ యాజకులును
లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని
జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి
ఇయయ్ వలసినదని యెరూషలేములో
కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 5 ఆ
యాజఞ్ వెలల్డియగుటతోడనే
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ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన ధానయ్
దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను
ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొని
వచిచ్రి. సమసత్మైన వాటిలోనుండియు
పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొని
వచిచ్రి. 6 యూదా పటట్ణములలో
కాపురమునన్ ఇశార్యేలు వారును యూదా
వారును ఎదుద్లలోను గొఱఱ్లలోను
పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వులలో పదియవ
వంతును తీసికొని వచిచ్ కుపప్లుగా కూరిచ్రి. 7

వారు మూడవ మాసమందు కుపప్లువేయ
నారంభించి ఏడవ మాసమందు ముగించిరి. 8

హిజిక్యాయును అధి పతులును వచిచ్ ఆ
కుపప్లను చూచి యెహోవాను సుత్తించి ఆయన
జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 9

హిజిక్యా ఆ కుపప్లనుగూరిచ్ యాజకులను
లేవీయులను ఆలోచన యడిగినందుకు సాదోకు
సంతతివాడును పర్ధానయాజ కుడునగు అజరాయ్
10 యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను
తెచుచ్ట మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము
సమృదిధ్గా భోజనముచేసినను చాలా
మిగులుచునన్ది; యెహోవా తన జనులను
ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి
మిగిలినదని రాజుతోననగా 11 హిజిక్యా
యెహోవా మందిరములో కొటల్ను
సిదధ్పరచవలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 12 వారు
వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ
కానుకలను పదియవ భాగములను పర్తి
షిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల
చేరిచ్రి; లేవీయు డైన కొననాయ్ వాటిమీద
విచారణకరత్గా నియమింపబడెను; అతని
సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను.
13 మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు
అశాహేలు యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు
ఇసమ్ కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు
రాజైన హిజిక్యా వలనను, దేవుని మందిరమునకు
అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన
ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను,
అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను
కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 14 తూరుప్తటుట్
దావ్రమునొదద్ పాల కుడును ఇమాన్
కుమారుడునగు లేవీయుడైన కోరే యెహోవా
కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచి
పెటుట్టకు దేవునికి అరిప్ంపబడిన
సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 15

అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను
యేషూవ షెమయా అమరాయ్ షెకనాయ్
అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల
పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ
సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు
నియమింపబడిరి. 16 ఇదియుగాక గోతర్ములలో
మూడు సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు
పైవయసుస్ గలవారై జనసంఖయ్ సరిచూడబడిన
మగవారికందరికిని, వంతులచొపుప్న
సేవచేయుటకై పర్తిదినము యెహోవా
మందిరములోనికి వచుచ్వారందరికిని, 17 ఇరువది
సంవతస్ర ములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్
గలవారై వంతుల చొపుప్న సేవచేయుటకు తమ
తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో
సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 18 అనగా
నమమ్కమైనవారై తముమ్ను
పర్తిషిఠ్ంచుకొనిన లేవీ యులకును, తమ

పిలల్లతోను భారయ్లతోను కుమారులతోను
కుమారెత్లతోను 19 సమాజమంతటను
సరిచూడబడిన వారికిని, ఆయా పటట్ణములకు
చేరిన గార్మములలో నునన్ అహరోను
వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు
ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి.
పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో
పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో
వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరి కిని
వంతులు ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 20

హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున
జరిగించి, తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి
అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను
నమమ్కముగాను పనిచేయుచు వచెచ్ను. 21 తన
దేవుని ఆశర్ యించుటకై దేవుని మందిర
సేవవిషయమందేమి ధరమ్శాసత్ర్
విషయమందేమి ధరమ్మంతటివిషయమందేమి
తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు
హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను.

రాజు ఇటిట్ నమమ్కమైన చరయ్
చూపిన తరువాత... అషూష్రురాజైన
సనెహ్రీబు వచిచ్, యూదాదేశములో

చొరబడి పార్కారపురములయెదుట దిగి వాటిని
లోపరచుకొన జూచెను. 2 సనెహ్రీబు దండెతిత్
వచిచ్ యెరూషలేముమీద యుదధ్ము
చేయనుదేద్శించి యునాన్డని
హిజిక్యాచూచి 3 పటట్ణముబయటనునన్
ఊటల నీళల్ను అడడ్వలెనని తలచి,తన
యధిపతులతోను పరాకర్మశాలులతోను
యోచనచేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి. 4

బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల?
విసాత్రమైనజలము వారికి దొరుక నేల?
అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ
పారు చునన్ కాలువను అడిడ్రి. 5 మరియు రాజు
ధైరయ్ము తెచుచ్ కొని, పాడైన గోడ
యావతుత్ కటిట్ంచి, గోపురములవరకు దానిని
ఎతుత్ చేయించి, బయట మరియొక గోడను
కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో మిలోల్
దురగ్మును బాగు చేయించెను. మరియు ఈటెలను
డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 6

జనులమీద సైనాయ్ధిపతులను నియమించి
పటట్ణపు గుమమ్ములకు పోవు రాజవీధిలోనికి
వారిని తన యొదద్కు రపిప్ంచి వారిని ఈలాగు
హెచచ్రికచేసెను 7 మీరు దిగులుపడకుడి,
ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను
అతనితో కూడనునన్ సైనయ్మంతటికైనను మీరు
భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి
కలిగియునన్ సహాయముకంటె ఎకుక్వ సహాయము
మనకు కలదు. 8 మాంససంబంధమైన బాహువే
అతనికి అండ, మనకు సహాయము చేయుటకును మన
యుదధ్ములను జరిగించుట కును మన దేవుడైన
యెహోవా మనకు తోడుగా ఉనాన్డని చెపప్గా
జనులు యూదారాజైన హిజిక్యా చెపిప్న
మాటలయందు నమి◌్మకయుంచిరి. 9 ఇదియైన
తరువాత అషూష్రురాజైన సనెహ్రీబు తన బలగ
మంతటితో లాకీషును ముటట్డివేయుచుండి,
యెరూషలేమునకు యూదారాజైన హిజిక్యా
యొదద్కును, యెరూషలేమునందునన్
యూదావారందరియొదద్కును తన సేవకులను పంపి
ఈలాగు పర్కటన చేయించెను 10

అషూష్రురాజైన సనెహ్రీబు
సెలవిచుచ్నదేమనగా దేని నమి◌్మ మీరు
ముటిట్డివేయబడియునన్ యెరూషలేములో
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నిలుచు చునాన్రు? 11 కరవుచేతను దాహముచేతను
మిముమ్ను చంపు టకైమన దేవుడైన యెహోవా
అషూష్రురాజు చేతిలో నుండి మనలను
విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను
పేర్రేపించుచునాన్డు గదా? 12 ఆ హిజిక్యా,
మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి
దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని
యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా
ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను తీసి
వేసినవాడుకాడా? 13 నేనును నా పితరులును
ఇతరదేశముల జనుల కందరికిని ఏమేమి చేసితిమో
మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి
దేశములను నా చేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను
రకిష్ంప చాలియుండెనా? 14 మీ దేవుడు
మిముమ్ను నా చేతిలోనుండి
విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొతిత్గా
నిరూమ్లము చేసిన ఆ యా దేశసుథ్ల సకల
దేవతలలోను తన జనులను నా చేతిలోనుండి
విడిపింప గలిగిన దేవుడొకడైన యుండెనా? 15

కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు
మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ పేర్రేపణకు
లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి,యే జనుల
దేవు డైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన
జనులను నా చేతిలో నుండి గాని నా పితరుల
చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ
దేవుడు నా చేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే
విడిపింపలేక పోవునుగదా అనెను. 16 అతని
సేవకులు దేవు డైన యెహోవామీదను ఆయన
సేవకుడైన హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు
పేలిరి. 17 అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల
దేవతలు తమ జనులను నా చేతిలోనుండి యేలాగున
విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా
సేవించు దేవుడును తన జనులను నా చేతిలోనుండి
విడిపింప లేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన
యెహోవాను నిందించుటకును, ఆయనమీద
అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు
వార్సి పంపెను. 18 అపుప్డు వారు పటట్ణమును
పటుట్కొనవలెననన్ యోచనతో, పార్కారము
మీదనునన్ యెరూషలేము కాపురసుథ్లను
బెదరించుటకును నొపిప్ంచుటకును,
యూదాభాషలో బిగగ్రగా వారితో ఆ మాటలు
పలికిరి. 19 మరియు వారు మనుషుయ్ల
చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద తాము పలికిన
దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవునిమీద
కూడను పలికిరి. 20 రాజైన హిజిక్యాయును
ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను
పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి
ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 21

యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు
రాజు దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా
నాయకులను అధికారులను నాశనముచేయగా
అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన
దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన
దేవునిగుడిలో చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున
పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి.
22 ఈ పర్కారము యెహోవా హిజిక్యాను
యెరూషలేము కాపురసుథ్లను అషూష్రు రాజైన
సనెహ్రీబు చేతిలోనుండియు
అందరిచేతిలోనుండియు రకిష్ంచి,
అనిన్వైపులను వారిని కాపాడినందున 23

అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు
అరప్ణలను యూదా రాజైన హిజిక్యాకు
కానుకలను తెచిచ్ యిచిచ్రి. అందు వలన అతడు

అపప్టినుండి సకల జనముల దృషిట్కి ఘనత
నొందిన వాడాయెను. 24 ఆ దినములలో
హిజిక్యా రోగియై మరణదశలో నుండెను.
అతడు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన
అతనికి తన చితత్మును తెలియపరచి అతనికి
సూచన యొకటి దయచేసెను. 25 అయితే
హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన
మేలుకు తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని
మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని
కోపము రాగా 26 హిజిక్యా హృదయగరవ్ము
విడచి, తానును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును
తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక
హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము జనుల
మీదికి రాలేదు. 27 హిజిక్యాకు
అతివిసాత్రమైన ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు
కలిగెను. అతడు వెండి బంగార ములను రతన్ములను
సుగంధదర్వయ్ములను డాళల్ను నానా విధములగు
శేర్షఠ్మైన ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి
బొకక్సములను కటిట్ంచెను. 28 ధానయ్మును
దార్కాష్ రసమును తైలమును ఉంచుటకు
కొటల్ను, పలువిధముల పశువులకు శాలలను
మందలకు దొడల్ను కటిట్ంచెను. 29 మరియు
దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి
దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన
గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు
సంపాదించెను. 30 ఈ హిజిక్యా గిహోను
కాలువకు ఎగువను కటట్వేయించి దావీదు
పటట్ణపు పడమటి వైపునకు దాని తెపిప్ంచెను,
హిజిక్యా తాను పూనుకొనిన
సరవ్పర్యతన్ములయందును వృదిధ్పొందెను.
31 అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా
వృదిధ్నొందుటను గూరిచ్ విచారించి
తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు
అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో
అతని శోధించి, అతని హృద యములోని
ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని
విడచిపెటెట్ను. 32 హిజిక్యా చేసిన యితర
కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన
భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్ యును ఆమోజు
కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల
గర్ంథము నందును యూదా ఇశార్యేలుల రాజుల
గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 33

హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా
జనులు దావీదు సంతతివారి శమ్శానభూమి యందు
కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని
పాతిపెటిట్రి. అతడు మరణ మొందినపుప్డు
యూదావారందరును యెరూషలేము
కాపురసుథ్లందరును అతనికి ఉతత్ర కిర్య లను
ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన
మనషేష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను.

మనషేష్ యేలనారంభించినపుప్డు
పండెర్ండేండల్వాడై
యెరూషలేములో ఏబది యయిదు

సంవతస్రములు ఏలెను. 2 ఇతడు ఇశార్యేలీయుల
యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్ గొటిట్న
అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను
అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత
నడచెను. 3 ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా
పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను తిరిగి
కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి,
దేవతాసత్ంభములను చేయించి,
ఆకాశనకష్తర్ము లనిన్టిని పూజించి
కొలిచెను. 4 మరియునా నామము
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ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని యెరూషలేమునందు ఏ
సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో
అకక్డనునన్ యెహోవా మందిరమందు అతడు
బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 5 మరియు
యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు
ఆకాశనకష్తర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను
కటిట్ంచెను. 6 బెన్ిహనోన్ము లోయయందు
అతడు తన కుమారులను అగిన్లోగుండ దాటించి,
ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను
చిలల్ంగితనమును వాడుకచేయు కరణ్పిశాచ
ములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము
చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడునడత
నడచుచు ఆయ నకు కోపము పుటిట్ంచెను. 7

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ సాథ్నములనిన్టిలో
నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా నామము
నితయ్ము ఉంచెదను, 8 నేను మోషేదావ్రా
నియమించిన కటట్డలను విధులను
ధరమ్శాసత్ర్మంతటిని అను సరించి
నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ
పితరులకు నేను ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్
యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను
అతని కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు
సెలవిచిచ్న మాటను లకష్య్పెటట్క, ఆ
మందిరమునందు మనషేష్ తాను చేయించిన
చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 9 ఈ
పర్కారము మనషేష్ యూదావారిని
యెరూషలేము కాపురసుథ్లను మోసపుచిచ్న
వాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ
యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను
వారు మరింత అకర్మ ముగా పర్వరిత్ంచునటుల్
చేయుటకు కారకుడాయెను. 10 యెహోవా
మనషేష్కును అతని జనులకును వరత్మాన ములు
పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 11

కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రురాజుయొకక్
సైనాయ్ధిపతులను వారి మీదికి రపిప్ంచెను.
మనషేష్ తపిప్ంచుకొని పోకుండ వారు అతని
పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి అతనిని
బబులోనునకు తీసికొని పోయిరి. 12 అతడు
శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన
యెహోవాను బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని
సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచు కొని.
13 ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని
వినన్పములను ఆలకించి యెరూషలేమునకు అతని
రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని
వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై యునాన్డని
మనషేష్ తెలిసికొనెను. 14 ఇదియైన తరువాత
అతడు దావీదు పటట్ణము బయట గిహోనుకు
పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము
వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను
కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని
బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను
సేనాధిపతులను ఉంచెను. 15 మరియు యెహోవా
మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను విగర్హమును
తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా
మందిర పరవ్తము నందును తాను కటిట్ంచిన
బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి
వాటిని లాగివేయించెను. 16 ఇదియుగాక అతడు
యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద
సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను
అరిప్ంచుచుఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవాను సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. 17 అయినను జనులు ఉనన్త
సథ్లములయందు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు

వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన
యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 18 మనషేష్
చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు
దేవునికి పెటిట్న మొరలను గూరిచ్యు,
ఇశార్యేలీ యుల దేవుడైన యెహోవా పేరట
అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు చెపిప్న
మాటలను గూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల
గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 19 అతడు
చేసిన పార్రథ్నను గూరిచ్యు, అతని మనవి
వినబడుటను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన
పాపదోర్హములనిన్టిని గూరిచ్యు, తాను గుణ
పడకముందు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి
దేవతాసత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను
అచచ్ట నిలుపుటను గూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు
రచించిన గర్ంథములలో వార్య బడియునన్ది.
20 మనషేష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన
నగరునందు పాతిపెటట్బడెను; అతని
కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా
రాజాయెను. 21 ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు
ఇరువది రెండేండల్ వాడై యెరూషలేములో
రెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 22 అతడు తన
తండిర్యైన మనషేష్ నడచినటుల్ యెహోవా
దృషిట్కి చెడునడత నడచెను;తన తండిర్యైన
మనషేష్ చేయిం చిన చెకుక్డు
విగర్హములనిన్టికి బలులు అరిప్ంచుచు
పూజించుచు 23 తన తండిర్యైన మనషేష్
గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని
పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను
అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను
చేయుచు వచెచ్ను. 24 అతని సేవకులు అతనిమీద
కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని చంపగా 25

దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్
చేసినవారినందరిని హతముచేసి అతని
కుమారుడైన యోషీయాను అతని సాథ్నమందు
రాజుగా నియమించిరి.

యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు
ఎనిమిదేండల్... వాడై
యెరూషలేములో ముపప్ది యొక

సంవతస్రము ఏలెను. 2 అతడు యెహోవా
దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను
ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు
చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 3

తన యేలుబడి యందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున
తానింకను బాలుడై యుండగానే అతడు తన
పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవునియొదద్
విచారించుటకు పూనుకొనినవాడై,
పండెర్ండవయేట ఉనన్తసథ్లములను
దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న
విగర్హములను పోతవిగర్హములను తీసివేసి,
యూదాదేశమును యెరూషలేమును
పవితర్ముచేయ నారంభించెను. 4 అతడు
చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను
పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల
విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి,
దేవతా సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను
పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్
చూరణ్ముచేసి, వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి
సమాధులమీద చలిల్ వేసిరి. 5 బయలుదేవత
యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు
కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును
పవితర్పరచెను. 6 ఆ పర్కారము అతడు మనషేష్
ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి
పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును,
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చుటుట్పటల్నునన్ పాడుసథ్లములనిన్టను
బలిపీఠములను పడ గొటెట్ను. 7 బలిపీఠములను
దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న
విగర్హములను చూరణ్ముచేసి,
ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్
సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని నరికి
వేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 8

అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ
సంవతస్రమున, దేశమును మందిరమును
పవితర్పరచుటయైన తరువాత, అతడు అజలాయ్
కుమారుడైన షాఫానును, పటాట్ణాధిపతి యైన
మయశేయాను, రాజయ్పు
దసాత్వేజులమీదనునన్ యోహాహాజు
కుమారుడగు యోవాహాజును, తన దేవుడైన
యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను.
9 వారు పర్ధానయాజకుడైన
హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, దావ్రపాలకులైన
లేవీయులు మనషేష్ ఎఫార్యిమీయుల
దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో
శేషించియునన్
వారందరియొదద్నుండియు,యూదా
బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్ నుండియు
కూరిచ్,దేవుని మందిరములోనికి తీసికొని
వచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 10

వారు దానిని యెహోవా మందిరపు పనిమీదనునన్
పైవిచారణకరత్ల కియయ్గా, దాని
బాగుచేయుటకును, యూదా రాజులు పాడుచేసిన
యిండల్కు దూలములను అమరుచ్టకును 11

చెకిక్న రాళల్ను జోడింపుపనికి మార్నులను
కొనుటకై యెహోవా మందిరమునందు
పనిచేయువారికిని శిలప్కారుల కును దాని
నిచిచ్రి. 12 ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని
నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది
పైవిచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరా రీయులైన
లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని
నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్
మెషు లాల్ము అనువారును, లేవీయులలో
వాదయ్పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి.
13 మరియు బరువులు మోయు వారిమీదను,
పర్తివిధమైన పని జరిగించువారిమీదను ఆ
లేవీయులు పైవిచారణకరత్ లుగా
నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో
లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులు
నైనవారు ఆయా పనులమీద నియమింపబడిరి. 14

యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన
దర్వయ్మును బయటికి తీసికొని
వచిచ్నపుప్డు,మోషేదావ్రా యెహోవా
దయచేసిన ధరమ్ శాసత్ర్ముగల గర్ంథము
యాజకుడైన హిలీక్యాకు కన బడెను. 15

అపుప్డు హిలీక్యాయెహోవా మందిరమందు
ధరమ్శాసత్ర్ముగల గర్ంథము నాకు
దొరికెనని శాసిత్ర్యగు షాఫానుతో చెపిప్
ఆ గర్ంథమును షాఫానుకు అపప్ గించెను. 16

షాఫాను ఆ గర్ంథమును రాజునొదద్కు తీసికొని
పోయి రాజుతో ఇటల్నెనునీ సేవకులకు నీవు
ఆజాఞ్పించిన దంతయు వారు చేయుచునాన్రు.
17 యెహోవా మందిరము నందు దొరికిన
దర్వయ్మును వారు పోగుచేసి పైవిచారణ
కరత్ల చేతికిని పనివారి చేతికిని దాని
అపప్గించియునాన్రు. 18 మరియు యాజకుడైన
హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము ఇచెచ్నని రాజు
ఎదుట మనవిచేసికొని, శాసిత్ర్యగు షాఫాను
రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను.

19 అతడు ధరమ్శాసత్ర్పు మాటలు చదివి
వినిపింపగా రాజు విని తన వసత్ర్ములను
చింపుకొని 20 హిలీక్యాకును, షాఫాను
కుమారుడైన అహీకాముకును, మీకా కుమారుడైన
అబోద్నుకును, శాసిత్ర్యగు షాఫానుకును,
రాజు సేవకుడైన ఆశాయాకును ఈలాగున ఆజఞ్
ఇచెచ్ను 21 మీరు వెళిల్ దొరకిన యీ
గర్ంథములోని మాటలవిషయమై నాకొరకును,
ఇశార్యేలు యూదావారిలో శేషించి
యునన్వారికొరకును యెహోవాయొదద్
విచారించుడి. మన పితరులు ఈ గర్ంథమునందు
వార్యబడియునన్ సమసత్మును అనుసరింపకయు,
యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొన కయు నుండిరి గనుక
యెహోవా కోపము మనమీదికి అతయ్ధికముగా
వచిచ్యునన్ది. 22 అపుప్డు హిలీక్యాయును
రాజు నియమించినవారును సంగతినిగూరిచ్
విచారణచేయుటకై హరహ్షుకు పుటిట్న
తికావ్ కుమారుడును వసత్ర్శాలకు
పైవిచారణకరత్యునగు షలూల్ముయొకక్
భారయ్యైన హులాద్ అను
పర్వకిత్ర్యొదద్కు పోయిరి. ఆమె
అపుప్డు యెరూషలేమునకు చేరిన యుప
భాగములో కాపురముండెను. వారు ఆమెతో సంగతి
చెపప్గా 23 ఆమె వారితో
ఇటల్నెనుఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 24 ఆల కించుడి,
నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని
కాపురసుథ్లమీదికిని యూదారాజు సముఖమున
చదివి వినిపింపబడిన గర్ంథమునందు
వార్యబడియునన్ శాపములనిన్టిని రపిప్ం
చెదను. 25 వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యితర
దేవతలకు ధూపము వేసి, తమ చేతిపనులవలన నాకు
కోపము పుటిట్ంచి యునాన్రు గనుక నా కోపము
ఈ సథ్లముమీద మితి లేకుండ
కుమమ్రింపబడును. నాయొదద్కు మిముమ్ను
పంపిన వానికి ఈ వారత్ తెలుపుడి. 26 మరియు
యెహోవాయొదద్ విచారించుడని మిముమ్ను
పంపిన యూదారాజుకు మీరు ఈ మాట
తెలియజెపుప్డినీవు ఎవనిమాటలు విని
యునాన్వో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన ఆ
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 27 నీ మనసుస్
మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని
కాపురసుథ్లమీదను దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు
వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు
తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్ర్ములు చింపుకొని నా
సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని
నేను ఆలకించితిని. 28 నేను నీ పితరులయొదద్
నినున్ చేరుచ్దును;నెమమ్దిగలవాడవై నీవు నీ
సమాధిలోనికి చేరచ్బడుదువు; ఈ
సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని
నేను రపిప్ంచు అపాయము నీవు కనున్లార
చూడవు. 29 వారు రాజునొదద్కు ఈ వరత్మానము
తీసికొనిరాగా రాజు యూదా యెరూషలేములోని
పెదద్లనందరిని పిలువ నంపించి 30 వారిని
సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును,
యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజ కులును,
లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును
యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా
మందిర మందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు
మాటలనిన్యు వారికి వినిపింపబడెను. 31

పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను
యెహోవాను అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న
ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను

దినవృతాత్ంతములు రెండవ గర్ంథము 34:31
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పూరణ్మనసుస్తోను పూరణ్హృదయముతోను
గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన
నిబంధన మాటల పర్కారముగా
పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని
నిబంధన చేసికొనెను. 32 మరియు అతడు
యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని
బెనాయ్మీనీ యులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు
ఒపుప్కొన జేసెను గనుక యెరూషలేము
కాపురసుథ్లు తమ పితరుల దేవుడైన దేవుని
నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 33 మరియు
యోషీయా ఇశార్యేలీయులకు చెందిన
దేశములనిన్టిలోనుండి హేయ మైన
విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి,
ఇశార్యేలీయులందరును తమ దేవుడైన
యెహోవాను సేవించునటుల్ చేసెను. అతని
దినములనిన్యు వారు తమ పితరుల దేవుడైన
యెహోవాను అనుసరించుట మానలేదు.

మరియు యోషీయా యెరూషలేమునందు
యెహో వాకు పసాక్పండుగ ఆచరించెను.
మొదటి నెల పదునాలగ్వ దినమున

జనులు పసాక్పశువును వధించిరి. 2 అతడు
యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి,
యెహోవా మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని
ధైరయ్పరచి 3 ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ
చేయువారును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తులునైన
లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్
ఇచెచ్నుపరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ
భుజముల మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన
దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన
మందిరములో దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన
యెహోవాకును ఆయన జనులైన
ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 4

ఇశార్యేలీ యుల రాజైన దావీదు
వార్సియిచిచ్న కర్మముచొపుప్నను అతని
కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న
కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు
ఏరాప్టైన వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను
సిదధ్పరచుకొనుడి. 5 జనుల ఆ యా భాగములకు
లేవీయులకు కుటుంబములలో ఆ యా భాగములు
ఏరాప్టగునటుల్గా మీరు పరిశుదధ్ సథ్లమందు
నిలిచి, వారి వారి పితరుల కుటుంబముల వరుసలను
బటిట్ జనులైన మీ సహోదరులకొరకు
సేవచేయుడి. 6 ఆపర్కారము పసాక్ పశువును
వధించి మిముమ్ను పర్తి షిఠ్ంచుకొని,
మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను
అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు
సిదధ్పరచుడి. 7 మరియు యోషీయా తన సవ్ంత
మందలో ముపప్ది వేల గొఱఱ్పిలల్లను
మేకపిలల్లను మూడువేల కోడెలను అకక్డ
నునన్ జనులకందరికి పసాక్పశువులుగా ఇచెచ్ను.
8 అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును
లేవీయుల కును మనః పూరవ్కముగా పశువులు
ఇచిచ్రి. యెహోవా మంది రపు అధికారులైన
హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, యెహీయేలును
పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల
ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల కోడెలను
ఇచిచ్రి. 9 కొననాయ్యు, అతని సహోదరులైన
షెమయాయు, నెత నేలును, లేవీయులలో
నధిపతులగు హషబాయ్యు, యెహీ యేలును
యోజాబాదును పసాక్పశువులుగా లేవీయులకు
అయిదువేల గొఱఱ్లను ఐదువందల కోడెలను
ఇచిచ్రి. 10 ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా
రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు తమ

సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను
నిలువబడిరి. 11 లేవీయులు పసాక్పశువులను
వధించి రకత్మును యాజకుల కియయ్గా వారు
దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను
ఒలువగా 12 మోషే గర్ంథములో వార్యబడిన
పర్కారము జనుల కుటుంబముల విభాగము చొపుప్న
యెహోవాకు అరప్ణగా ఇచుచ్టకు దహనబలి
పశుమాంసమును యాజకులు తీసికొనిరి. 13 వారు
ఎడల్నుకూడ ఆ పర్కారముగానే చేసిరి. వారు
విధిపర్కారము పసాక్పశు మాంసమును
నిపుప్మీద కాలిచ్రిగాని యితరమైన
పర్తిషాఠ్రప్ణలను కుండలలోను బొరుసులలోను
పెనములలోను ఉడికించి జనులకందరికి తవ్రగా
వడిడ్ంచిరి. 14 తరువాత లేవీయులు తమకొరకును
యాజకులకొరకును సిదధ్ముచేసిరి. అహరోను
సంతతివారగు యాజకులు దహనబలి పశుమాంసమును
కొర్వువ్ను రాతిర్వరకు
అరిప్ంపవలసివచెచ్ను గనుక లేవీయులు తమ
కొరకును అహరోను సంతతివారగు
యాజకులకొరకును సిదధ్పరచిరి. 15 మరియు
ఆసాపు సంతతివారగు గాయకు లును, ఆసాపు
హేమానులును, రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు
యెదూతూనును దావీదు నియమించిన
పర్కారముగా తమ సథ్లమందుండిరి;
దావ్రములనిన్టియొదద్ను దావ్ర పాలకులు
కనిపెటుట్చుండిరి. వారు తమ చేతిలో పని
విడిచి అవతలికి వెళిల్పోకుండునటుల్ వారి
సహోదరులగు లేవీయులు వారికొరకు
సిదధ్పరచిరి. 16 ఈ పర్కారము రాజైన
యోషీయా యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ వారు
పసాక్పండుగ ఆచరించి, యెహోవా బలిపీఠముమీద
దహన బలులను అరిప్ంచుటచేత ఆ దినమున ఏమియు
లోపము లేకుండ యెహోవా సేవ జరిగెను. 17

అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులు, ఆ కాలమందు
పసాక్ను పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు
దినములు ఆచరించిరి. 18 పర్వకత్ యగు
సమూయేలు దినములు మొదలుకొని ఇశార్యేలీ
యులలో పసాక్పండుగ అంత ఘనముగా ఆచరింపబడి
యుండలేదు. యోషీయాయు, యాజకులును,
లేవీయు లును, అకక్డ నునన్ యూదా
ఇశార్యేలువారందరును, యెరూ షలేము
కాపురసుథ్లును ఆచరించిన పర్కారము
ఇశార్యేలు రాజులందరిలో ఒకక్డైనను
పసాక్పండు గను ఆచరించి యుండలేదు. 19

యోషీయా యేలుబడి యందు పదునెనిమిదవ
సంవతస్రమున ఈ పసాక్పండుగ జరిగెను. 20

ఇదంతయు అయిన తరువాత యోషీయా మందిర
మును సిదధ్పరచినపుప్డు ఐగుపుత్రాజైన నెకో
యూఫర్టీసు నదియొదద్నునన్
కరెక్మీషుమీదికి దండెతిత్ వెళుల్చుండగా
యోషీయా అతనిమీదికి బయలు దేరెను. 21

అయితే రాజైన నెకో అతనియొదద్కు రాయ
బారులను పంపి-- యూదారాజా నీతో నాకేమి?
పూరవ్మునుండి నాకు
శతుర్వులగువారిమీదికేగాని నేడు నీమీదికి
నేను రాలేదు. దేవుడు తవ్రచేయుమని నాకు
ఆజాఞ్పించెను గనుక దేవుడు నాతోకూడ ఉండి
నినున్ నశింపజేయ కుండునటుల్ ఆయన జోలికి
నీవు రావదద్ని చెపప్ నాజాఞ్ పించెను. 22

అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము
చేయగోరి, అతనియొదద్నుండి తిరిగి పోక
మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి
మాటలుగా పలుకబడిన నెకో మాటలను వినక
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మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయ
వచెచ్ను. 23 విలుకాండుర్రాజైన
యోషీయామీద బాణములు వేయగా రాజు తన
సేవకులను చూచి--నాకు గొపప్ గాయము తగిలెను,
ఇకక్డనుండి ననున్కొని పోవుడని చెపెప్ను. 24

కావున అతని సేవకులు రథము మీదనుండి అతని
దింపి, అతనికునన్ వేరు రథముమీద అతని ఉంచి
యెరూషలేమునకు అతని తీసికొని వచిచ్రి. అతడు
మృతిబొంది తన పితరుల సమాధులలో ఒకదాని
యందు పాతిపెటట్బడెను. యూదా
యెరూషలేము వారందరును యోషీయా
చనిపోయెనని పర్లాపము చేసిరి. 25

యిరీమ్యాయు యోషీయానుగూరిచ్ పర్లాప
వాకయ్ము చేసెను, గాయకులందరును
గాయకురాండర్ంద రును తమ
పర్లాపవాకయ్ములలో అతని గూరిచ్ పలికిరి;
నేటివరకు యోషీయానుగూరిచ్
ఇశార్యేలీయులలో ఆలాగు చేయుట వాడుక
ఆయెను. పర్లాపవాకయ్ములలో అటిట్వి
వార్యబడియునన్వి. 26 యోషీయా చేసిన
యితర కారయ్ములనిన్టిని గూరిచ్యు,
యెహోవా ధరమ్ శాసత్ర్విధుల ననుసరించి
అతడు చూపిన భయభకుత్లను గూరిచ్యు,ఒ అతడు
చేసిన సమసత్ కిర్యలను గూరిచ్యు
ఇశార్యేలు యూదారాజుల గర్ంథమందు
వార్యబడి యునన్ది.

అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా
కుమారుడైన యెహోయాహాజును
సీవ్కరించి యెరూషలేములో అతని

తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా
నియమించిరి. 2 యెహోయాహాజు
ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది
మూడేండల్వాడై యెరూషలేములో మూడు
నెలలు ఏలెను. 3 ఐగుపుత్రాజు యెరూషలేమునకు
వచిచ్ అతని తొలగించి, ఆ దేశమునకు
రెండువందల మణుగుల వెండిని రెండు మణుగుల
బంగారమును జులామ్నాగా నిరణ్యించి 4 అతని
సహోదరుడైన ఎలాయ్కీమును యూదామీదను
యెరూషలేముమీదను రాజుగా నియమించి, అతనికి
యెహోయాకీము అను మారు పేరుపెటెట్ను.
నెకో అతని సహోదరుడైన యెహోయాహాజును
పటుట్కొని ఐగుపుత్నకు తీసికొని పోయెను. 5

యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది
యయిదేండల్వాడై యెరూషలేములో పదకొండు
సంవతస్ర ములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన
యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుటచేత 6

అతని మీదికి బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు
వచిచ్ అతని బబులోనునకు తీసికొని పోవుటకై
గొలుసులతో బంధించెను. 7 మరియు
నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు
ఉపకరణములలో కొనిన్టిని బబు లోనునకు
తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో
ఉంచెను. 8 యెహోయాకీము చేసిన యితర
కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు హేయదేవతలను
పెటుట్కొనుటను గూరిచ్యు, అతని సకల
పర్వరత్నను గూరిచ్యు ఇశార్యేలు
యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడి
యునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను
అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 9 యెహోయాకీను
ఏలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్ వాడై
యెరూషలేములో మూడు నెలల పది దినములు
ఏలెను. అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత
నడిచెను 10 ఏడాదినాటికి, రాజైన

నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి యెహోయాకీనును
బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహో దరుడైన
సిదిక్యాను యూదామీదను యెరూషలేము మీదను
రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట
యెహోవా మందిరములోని పర్శసత్మైన
ఉపకరణ ములను తెపిప్ంచెను. 11 సిదిక్యా
యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యొక
టేండల్వాడై యెరూషలేములో పదకొండు
సంవతస్రములు ఏలెను. 12 అతడు తన దేవుడైన
యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడచుచు, ఆయన
నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట
వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు
ఉండెను. 13 మరియు దేవుని నామమునుబటిట్
తనచేత పర్మాణముచేయించిన నెబుకదెన్జరు
రాజుమీద అతడు తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు
మొండితనము వహించి ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరుగక తన మనసుస్ను
కఠినపరచుకొనెను. 14 అదియుగాక యాజ కులలోను
జనులలోను అధిపతులగువారు, అనయ్జనులు
పూజించు హేయమైన విగర్హములను
పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా
యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును
అపవితర్పరచిరి. 15 వారి పితరుల దేవుడైన
యెహోవా తన జనులయందును తన
నివాససథ్లమందును కటాకష్ము గలవాడై
వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము
పంపుచు వచెచ్ను. ఆయన 16 పెందలకడ లేచి
పంపుచువచిచ్ననుఒ వారు దేవుని దూత లను
ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరిం
చుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా,
నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము
ఆయన జనుల మీదికి వచెచ్ను. 17 ఆయన
వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా
అతడు వారికి పరిశుదధ్సథ్లముగానునన్ మంది
రములోనే వారి ¸°వనులను ఖడగ్ము చేత
సంహరించెను. అతడు
¸°వనులయందైనను,యువతులయందైనను, ముసలి
వారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల
వారియందైనను కనికరింపలేదు.దేవుడు
వారినందరిని అతనిచేతి కపప్ గించెను. 18

మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి
దేవుని మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని,
యెహోవా మంది రపు నిధులలోనిదేమి రాజు
నిధులలోనిదేమి అధిపతుల నిధులలోనిదేమి,
దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు
తీసికొనిపోయెను. 19 అదియుగాక కలీద్యులు
దేవుని మందిరమును తగులబెటిట్,
యెరూషలేము పార్కారమును పడగొటిట్,
దానియొకక్ నగరులనిన్టిని కాలిచ్వేసిరి.
దానిలోని పర్శసత్మైన వసుత్వులనిన్టిని
బొతిత్గా పాడు చేసిరి. 20 ఖడగ్ముచేత
హతులు కాకుండ తపిప్ంచుకొనిన వారిని అతడు
బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. రాజయ్ము
పారసీకులదగువరకు వారు అకక్డనే యుండి
అతనికిని అతని కుమారులకును దాసులైరి. 21

యిరీమ్యాదావ్రా పలుక బడిన యెహోవా
మాట నెర వేరుటకై విశార్ంతిదినములను
దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము
పాడుగానునన్ డెబబ్ది సంవతస్రములకాలము
అది విశార్ంతి దినముల ననుభవించెను. 22

పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడియందు
మొదటి సంవతస్రమున యిరీమ్యాదావ్రా
పలుకబడిన తన వాకయ్ మును నెరవేరుచ్టకై
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యెహోవా పారసీకదేశపురాజైన కోరెషు
మనసుస్ను పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మం
దంతటను చాటించి వార్తమూలముగా ఇటుల్
పర్కటన చేయించెను 23 పారసీకదేశపు రాజైన
కోరెషు ఆజాఞ్ పించునదేమనగాఆకాశమందలి
దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్
సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు
మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్
యునాన్డు; కావున మీలో ఎవరు ఆయన
జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేర వచుచ్ను;
వారి దేవుడైన యెహోవా వారికి తోడుగా
నుండునుగాక.
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1
2

ఎజార్ఎజార్

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో
మొదటి సంవతస్రమందు
యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన తన

వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా
పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను
పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట
చాటింపుచేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్
పర్కటన చేయించెను 2 --పారసీకదేశపు రాజైన
కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా--పరమందలి
దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకల
జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్
యెరూషలేములో తనకు మందిరమును
కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 3

కావున ఆయన జనులలో చేరికైనవారై మీ మధయ్
నివసించు వారెవరో వారు యూదాదేశమందునన్
యెరూషలేమునకు పోయి, యెరూషలేములోని
దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కటట్వలెను;
వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండునుగాక. 4

మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని
మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను
గాక ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్
నివసించువారికి వెండి బంగారములను
వసుత్వులను పశువులను ఇచిచ్ సహాయము
చేయవలెను. 5 అపుప్డు యూదా పెదద్లును,
బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును
లేవీయులును ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు
పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని
వచిచ్, యెరూషలేములో ఉండు యెహోవా
మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 6

మరియు వారి చుటుట్నునన్వారందరును
సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచినవి గాక, వెండి
ఉపకరణములను బంగారును పశువులను పర్శసత్మైన
వసుత్వులను ఇచిచ్ వారికి సహాయము చేసిరి. 7

మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుండి
తీసికొని వచిచ్ తన దేవతలయొకక్
గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు
ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి
తెపిప్ంచెను. 8 పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు
తన ఖజానాదారుడైన మితిర్దాతు దావ్రా
వాటిని బయటికి తెపిప్ంచి లెకక్చేయించి,
యూదులకు అధిపతియగు షేషబ్జజ్రుచేతికి
అపప్గించెను. 9 వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది
బంగారపు పళెల్ములును వెయియ్ వెండి
పళెల్ములును ఇరువది తొమిమ్ది కతుత్లును 10

ముపప్ది బంగారు గినెన్లును ననూన్ట పది
వెండితో చేయబడిన రెండవ రకమైన
గినెన్లును, మరి యితరమైన ఉపకరణములును
వెయియ్యై యుండెను. 11 బంగారు
వసుత్వులును వెండి వసుత్వులును అనిన్యు
అయిదువేల ననూన్రు. షేషబ్జజ్రు బాబెలు
చెరలోనుండి విడిపింపబడినవారితోకూడ కలిసి

వీటనిన్టిని యెరూషలేముకు తీసికొని
వచెచ్ను.

బాబెలురాజైన నెబుకదెన్జరుచేత
బాబెలు దేశమునకు చెరగా తీసికొని
పోబడినవారికి ఆ దేశమందు పుటిట్

చెరలోనుండి విడిపింపబడి 2 యెరూషలేముకును
యూదాదేశమునకును తమ తమ పటట్ణములకు
పోవునటుల్గా సెలవుపొంది, జెరుబాబ్బెలు
యేషూవ నెహెమాయ్ శెరాయా రెయేలాయా
మొరెద్కై బిలాష్ను మిసెప్రేతు బిగవ్యి
రెహూము బయనా అనువారితోకూడ వచిచ్న
ఇశార్యేలీయులయొకక్ లెకక్ యిది. 3

పరోషు వంశసుథ్లు రెండు వేల నూట డెబబ్ది
యిదద్రు, 4 షెఫటయ్ వంశసుథ్లు మునూన్ట
డెబబ్ది యిదద్రు, 5 ఆరహు వంశసుథ్లు
ఏడునూట డెబబ్ది యయిదుగురు, 6 పహతోమ్
యాబు వంశసుథ్లు యేషూవ యోవాబు
వంశసుథ్లతోకూడ రెండు వేల ఎనమనూన్ట
పనెన్ండుగురు, 7 ఏలాము వంశసుథ్లు
వెయియ్నిన్ ఇనూన్ట ఏబది నలుగురు, 8

జతూత్ వంశసుథ్లు తొమమ్నూన్ట నలువది
యయిదుగురు, 9 జకక్యి వంశసుథ్లు ఏడునూట
అరువది మంది, 10 బానీ వంశసుథ్లు ఆరూన్ట
నలువది యిదద్రు, 11 బేబైవంశసుథ్లు
ఆరూన్ట ఇరువది ముగుగ్రు, 12 అజాగ్దు
వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఇనూన్ట ఇరువది
యిదద్రు, 13 అదొనీకాము వంశసుథ్లు ఆరూన్ట
అరువది ఆరుగురు, 14 బిగవ్యి వంశసుథ్లు రెండు
వేల ఏబది ఆరుగురు; 15 ఆదీను వంశసుథ్లు
ననూన్ట ఏబది నలుగురు, 16 అటేరు వంశసుథ్లు
హిజిక్యాతోకూడ తొంబది ఎనమండుగురు, 17

బెజయి వంశసుథ్లు మునూన్ట ఇరువది ముగుగ్రు,
18 యోరా వంశసుథ్లు నూటపనెన్ండుగురు, 19

హాషుము వంశసుథ్లు ఇనూన్ట ఇరువది ముగుగ్రు,
20 గిబాబ్రు వంశసుథ్లు తొంబది యయిదుగురు,
21 బేతెల్హేము వంశసుథ్లు నూట ఇరువది
ముగుగ్రు, 22 నెటోపా వంశసుథ్లు ఏబది
ఆరుగురు, 23 అనాతోతు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది
యెనమండుగురు, 24 అజామ్వెతు వంశసుథ్లు
నలువది యిదద్రు, 25 కిరాయ్తారీము కెఫీరా
బెయేరోతు అనువారి వంశసుథ్లు ఏడునూట
నలువది ముగుగ్రు, 26 రామా గెబ అనువారి
వంశసుథ్లు ఆరునూన్ట ఇరువది యొకక్రు, 27

మికమ్షు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది ముగుగ్రు, 28

బేతేలు హాయి మనుషుయ్లు ఇనూన్ట ఇరువది
యిదద్రు, 29 నెబో వంశసుథ్లు ఏబది ఇదద్రు,
30 మగీబ్షు వంశసుథ్లు నూట ఏబది ఆరుగురు, 31

ఇంకొక ఏలాము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్
యినూన్ట ఏబది నలుగురు, 32 హారీము
వంశసుథ్లు మునూన్ట ఇరువదిమంది, 33 లోదు
హదీదు ఓనో అనువారి వంశసుథ్లు ఏడునూట
ఇరువది యయిదుగురు, 34 యెరికో వంశసుథ్లు
మునూన్ట నలువది యయిదుగురు, 35 సెనాయా
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వంశసుథ్లు మూడు వేల ఆరునూన్ట
ముపప్దిమంది, 36 యాజకులలో యేషూవ
యింటివారైన యెదాయా వంశసుథ్లు
తొమమ్నూన్ట ఏబది ముగుగ్రు 37 ఇమేమ్రు
వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఏబది ఇదద్రు, 38

పషూరు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఇనూన్ట
నలువది యేడుగురు, 39 హారీము వంశసుథ్లు
వెయియ్నిన్ పదునేడుగురు, 40 లేవీయులలో
యేషూవ కదీమ్యేలు హోదవాయ్ అనువారి
వంశసుథ్లు కలిసి డెబబ్ది నలుగురు, 41

గాయకులలో ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది
యెనమండుగురు, 42 దావ్రపాలకులలో షలూల్ము
అటేరు టలోమ్ను అకూక్బు హటీటా షోబయి
అనువారందరి వంశసుథ్లు నూట ముపప్ది
తొమమ్ండుగురు, 43 నెతీనీయులలో జీహా
వంశసుథ్లు హశూపా వంశసుథ్లు టబాబ్యోతు
వంశసుథ్లు, 44 కేరోసువంశసుథ్లు, సీయహా
వంశసుథ్లు, పాదోను వంశసుథ్లు, 45 లెబానా
వంశసుథ్లు, హగాబా వంశసుథ్లు, అకూక్బు
వంశసుథ్లు, 46 హాగాబు వంశసుథ్లు, షలమ్యి
వంశసుథ్లు, హానాను వంశసుథ్లు, 47 గిదేద్లు
వంశసుథ్లు, గహరు వంశసుథ్లు, రెవాయా
వంశసుథ్లు, 48 రెజీను వంశసుథ్లు, నెకోదా
వంశసుథ్లు, గజాజ్ము వంశసుథ్లు, 49 ఉజాజ్
వంశసుథ్లు, పాసెయ వంశసుథ్లు, బేసాయి
వంశసుథ్లు, 50 అసాన్ వంశ సుథ్లు, మెహూనీము
వంశసుథ్లు, నెపూసీము వంశసుథ్లు, 51 బకూబ్కు
వంశసుథ్లు, హకూపా వంశసుథ్లు, హరూహ్రు
వంశసుథ్లు, 52 బజీల్తు వంశసుథ్లు, మెహీదా
వంశసుథ్లు, హరాష్ వంశసుథ్లు, 53 బరోక్సు
వంశసుథ్లు, సీసెరా వంశసుథ్లు, తెమహు
వంశసుథ్లు, 54 నెజీయహు వంశసుథ్లు, హటీపా
వంశసుథ్లు, 55 సొలొమోను సేవకుల వంశసుథ్లు,
సొటయి వంశసుథ్లు, సోపెరెతు వంశసుథ్లు,
పెరూదా వంశసుథ్లు, 56 యహలా వంశసుథ్లు,
దరోక్ను వంశసుథ్లు, గిదేద్లు వంశసుథ్లు, 57

షెఫటయ్ వంశసుథ్లు, హటీట్లు వంశసుథ్లు,
జెబాయీము సంబంధమైన పొకెరెతు వంశసుథ్లు,
ఆమీ వంశసుథ్లు, 58 నెతీనీయులును సొలొమోను
సేవకుల వంశసుథ్లును అందరును కలిసి మునూన్ట
తొంబది యిదద్రు. 59 మరియు తేలెమ్లహు
తేలహ్రాష్ కెరూబు అదాద్ను ఇమేమ్రు అను
సథ్లములలోనుండి కొందరు వచిచ్రి. అయితే
వీరు తమ పితరులయొకక్ యింటినైనను
వంశావళినైనను చూపింపలేకపోయినందున వారు
ఇశార్యేలీయులో కారో తెలియకపోయెను. 60

వారు ఎవరనగా దెలాయాయ్ వంశసుథ్లు,
టోబీయా వంశసుథ్లు, నెకోదా వంశసుథ్లు,
వీరు ఆరునూట ఏబది యిదద్రు. 61 మరియు
యాజకులలో హబాయాయ్ వంశసుథ్లు,
హాకోక్జు వంశసుథ్లు, గిలాదీయుడైన
బరిజ్లల్యియొకక్ కుమారెత్లలో ఒకతెను
పెండిల్చేసికొని వారి పేళల్ను బటిట్
బరిజ్లల్యి అని పిలువబడినవాని వంశసుథ్లు.
62 వీరు వంశావళి లెకక్లో తమ తమ పేరులను
వెదకినపుప్డు అవి కనబడకపోయినందున యాజక
ధరమ్ములోనుండి పర్తేయ్కింపబడి
అపవితుర్లుగా ఎంచబడిరి. 63 మరియు పారసీకుల
అధికారి--ఊరీమును తుమీమ్మును ధరించుకొనగల
యొక యాజకుడు ఏరప్డు పరయ్ంతము మీరు
పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని
వారి కాజాఞ్పించెను. 64 సమాజముయొకక్
లెకక్ మొతత్ము నలువది రెండు వేల

మునూన్ట అరువదిమంది యాయెను. 65 వీరుగాక
వీరి దాసులును దాసురాండుర్ను ఏడు వేల
మునూన్ట ముపప్ది యేడుగురు. మరియు వారిలో
గాయకులును గాయకురాండుర్ను ఇనూన్రుమంది
యుండిరి. 66 వారి గురర్ములు ఏడు నూట
ముపప్ది యారు, వారి కంచరగాడిదలు ఇనూన్ట
నలువది యయిదు, 67 వారి ఒంటెలు ననూన్ట
ముపప్ది యయిదు, గాడి దలు ఆరువేల ఏడు నూట
ఇరువదియు ఉండెను. 68 కుటుంబ పర్ధానులు
కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా
మందిరమునకు వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని
సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను
సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 69 పని
నెరవేరుచ్టకు తమ శకిత్కొలది ఖజానాకు
పదునారు వేల మునూన్రు తులముల బంగారమును
రెండు లకష్ల యేబది వేల తులముల వెండిని
యాజకులకొరకు నూరు వసత్ర్ములను ఇచిచ్రి.
70 యాజకులును లేవీయులును జనులలో కొందరును
గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును
తమ పటట్ణములకు వచిచ్ కాపురముచేసిరి.
మరియు ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ
పటట్ణములందు కాపురము చేసిరి.

ఇశార్యేలీయులు తమ తమ
పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత ఏడవ
నెలలో జనులు ఏకమనసుస్ కలిగినవారై

యెరూషలేములో కూడి, 2 యోజాదాకు
కుమారుడైన యేషూవయును యాజకులైన అతని
సంబంధులును షయలీత్యేలు కుమారుడైన
జెరుబాబ్బెలును అతని సంబంధులును లేచి,
దైవజనుడైన మోషే నియమించిన
ధరమ్శాసత్ర్మునందు వార్యబడిన
పర్కారముగా దహనబలులు అరిప్ంచుటకై
ఇశార్యేలీయుల దేవుని బలిపీఠమును కటిట్రి.
3 వారు దేశమందు కాపురసుథ్లైనవారికి
భయపడుచు, ఆ బలిపీఠమును దాని పురాతన
సథ్లమున నిలిపి, దానిమీద ఉదయమునను
అసత్మయమునను యెహోవాకు దహనబలులు
అరిప్ంచుచు వచిచ్రి 4 మరియు
గర్ంథమునుబటిట్ వారు పరణ్శాలల పండుగను
నడిపించి,ఏ దినమునకు నియమింపబడిన
లెకక్చొపుప్న ఆ దినపు దహనబలిని
విధిచొపుప్న అరిప్ంపసాగిరి. 5 తరువాత
నితయ్మైన దహనబలిని, అమావాసయ్లకును
యెహోవాయొకక్ నియామకమైన పండుగలకును
పర్తిషిఠ్తమైన దహనబలులను, ఒకొక్కక్డు
తెచిచ్న సేవ్చాఛ్రప్ణలను అరిప్ంచుచు
వచిచ్రి. 6 ఏడవ నెల మొదటి దినమునుండి
యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంప
మొదలుపెటిట్రి. అయితే యెహోవా
మందిరముయొకక్ పునాది అపప్టికి ఇంకను
వేయబడలేదు. 7 మరియు వారు కాసెవారికిని
వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి.
అదియుగాక పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు తమకు
సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను
లెబానోనునుండి సముదర్ముమీద
యొపేప్పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు
సీదోనీయులకును తూరువారికిని
భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి.

8 యెరూషలేములోనుండి దేవునియొకక్
మందిరమును కటుట్టకై వారు వచిచ్న రెండవ
సంవతస్రము రెండవ నెలలో షయలీత్యేలు
కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును, యోజాదాకు
కుమారుడైన యేషూవయును, చెరలోనుండి
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విడిపింపబడి యెరూషలేముకు వచిచ్నవారందరును
పని ఆరంభించి, యిరువది సంవతస్రములు
మొదలుకొని పై యీడుగల లేవీయులను యెహోవా
మందిరముయొకక్ పనికి నిరణ్యించిరి. 9

యేషూవయు అతని కుమారులును అతని
సహోదరులును, కదీమ్యేలును అతని కుమారులును,
హోదవాయ్ కుమారులును, హేనాదాదు
కుమారులును, వారి కుమారులును, లేవీయులైనవారి
బంధువులును, దేవుని మందిరములో పనివారిచేత
పనిచేయించుటకు నియమింపబడిరి. 10

శిలప్కారులు యెహోవా మందిరముయొకక్
పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు రాజైన
దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ
వసత్ర్ములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు
బాకాలతోను, ఆసాపు వంశసుథ్లగు లేవీయులు
చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను
సోత్తర్ము చేసిరి 11 వీరు వంతుచొపుప్న
కూడి – యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల
విషయమై ఆయనకు కృప నిరంతరము నిలుచునని
పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు
యెహోవా మందిరముయొకక్ పునాది వేయబడుట
చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో
యెహోవాను సోత్తర్ము చేసిరి. 12 మునుపటి
మందిరమును చూచిన యాజకులలోను
లేవీయులలోను కుటుంబ పర్ధానులలోను
వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ
మందిరముయొకక్ పునాదిని చూచి గొపప్
శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు
సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 13 ఏది సంతోష
శబద్మో యేది దుఃఖశబద్మో జనులు
తెలిసికొనలేక పోయిరి. జనులు గొపప్ ధవ్ని
చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను.

అంతట యూదావంశసుథ్లకును
బెనాయ్మీనీయులకును విరోధులైనవారు,
చెరనివారణ యయినవారు

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు
ఆలయమును కటుట్చునన్ సంగతి విని 2

జరుబాబ్బెలు నొదద్కును పెదద్లలో పర్ధా
నులయొదద్కును వచిచ్--మీరు
ఆశర్యించునటుల్ మేమును మీ దేవుని
ఆశర్యించువారము. ఇచచ్టికి మముమ్ను
రపిప్ంచిన అషూష్రు రాజైన
ఏసరహ్దోద్నుయొకక్ కాలము మొదలుకొని
మేము యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచువారము,
మేమును మీతో కలిసి కటెట్దమని చెపిప్రి. 3

అందుకు జెరుబాబ్బెలును యేషూవయు
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో తకిక్న
పర్ధానులును--మీరు మాతో కలిసి మా దేవునికి
మందిరమును కటుట్టకు నిమితత్ము లేదు;
మేమే కూడుకొని పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు
మాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవాకు మందిరమును
కటుట్దుమని వారితో చెపప్గా. 4 దేశపుజనులు
యూదావంశసుథ్లకు ఇబబ్ంది కలుగజేసి
కటుట్చునన్వారిని బాధపరచిరి. 5 మరియు
పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషుయొకక్
దినములనిన్టిలోను పారసీకదేశపు రాజైన
దరాయ్వేషుయొకక్ పరిపాలన
కాలముపరయ్ంతము వారి ఉదేద్శమును
భంగపరచుటకై వారు మంతుర్లకు
లంచములిచిచ్రి. 6 మరియు అహషేవ్రోషు
ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదాదేశసుథ్లను
గూరిచ్యు యెరూషలేము పటట్ణపువారిని

గూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద
తపుప్మోపిరి.

7 అరత్హషసత్యొకక్ దినములలో
బిషాల్మును మితిర్ దాతును టాబెయేలును
వారి పకష్ముగానునన్ తకిక్న వారును
పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్కు ఉతత్రము
వార్సి పంపిరి. ఆ యుతత్రము ఆరాముభాషలో
వార్యబడి ఆరాముభాషలోనే తాతప్రయ్ము
చేయబడినది. 8 మరియు మంతిర్యగు
రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు ఈ
పర్కారముగా యెరూషలేము సంగతినిగూరిచ్
ఉతత్రము వార్సి రాజైన
అరత్హషసత్యొదద్కు పంపిరి. 9 అంతట
మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు
షివుష్యియు వారి పకష్ ముగానునన్
తకిక్నవారైన దీనాయీయులును
అపరస్తాక్యుయ్లును టరెప్లాయేలును
అపారాస్యులును అరెక్వాయులును
బాబెలువారును షూషనాక్యులును
దెహావేయులును ఏలామీయులును 10 ఘనుడును,
శేర్షుఠ్డునైన ఆసన్పప్రు నది యివతలకు
రపిప్ంచి షోమోర్ను పటట్ణములందును నది
యవతలనునన్ పర్దేశమందును ఉంచిన తకిక్న
జనములును, నది యివతలనునన్ తకిక్నవారును
ఉతత్రము ఒకటి వార్సిరి. 11 వీరు రాజైన
అరత్హషసత్కు వార్సి పంపించిన ఉతత్రము
నకలు. నది యివతలనునన్ తమ దాసులమైన మేము
రాజైన తమకు తెలియ జేయునదేమనగా 12 తమ
సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు
యెరూషలేముకు వచిచ్, తిరుగుబాటుచేసిన ఆ
చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని
పార్కారములను నిలిపి దాని పునాదులను
మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 13 కావున రాజవైన
తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును
కటిట్ దాని పార్కారములను
నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని
సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్కయుందురు,
అపుప్డు రాజుకు రావలసిన పైకము నషట్మగును.
14 మేము రాజుచేత జీవనోపాధి పొందువారము
గనుక రాజుకు నషట్మురాకుండ మేము చూడవలెనని
ఈ యుతత్రమును పంపి రాజవైన తమకు ఈ సంగతి
తెలియ జేసితివిు. 15 మరియు తమ పూరివ్కులు
వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను
చూచినయెడల, ఈ పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు
చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని
చేయువారుగాను, కలహకారులుగాను
కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము
నాశనముపొందెననియు రాజయ్పు
దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 16

కావున రాజవైన తమకు మేము
రూఢిపరచునదేమనగా, ఈ పటట్ణము కటట్బడి
దాని పార్కారములు నిలువబెటట్బడినయెడల
నది యివతల తమకు హకుక్ ఎంతమాతర్ము ఉండదు.
17 అపుప్డు రాజు--మంతిర్యగు రెహూముకును
లేఖకుడగు షివుష్యికిని షోమోర్నులో
నివసించువారి పకష్ముగానునన్ మిగిలిన
వారికిని నది యవతలనుండు తకిక్నవారికిని--మీకు
కేష్మసంపార్పిత్యగును గాక అని యీ
మొదలగు మాటలు వార్యించి సెలవిచిచ్న
దేమనగా 18 -- మీరు మాకు పంపిన ఉతత్రమును
శాంతముగా చదివించుకొనాన్ము. 19

అందువిషయమై మా యాజఞ్నుబటిట్ వెదకగా,
ఆదినుండి ఆ పటట్ణపువారు రాజులమీద
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కలహమును తిరుగుబాటును చేయువారని మాకు
అగుపడినది. 20 మరియు
యెరూషలేముపటట్ణమందు బలమైనరాజులు
పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు నది యవతలి
దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను
సుంకమును పనున్ను చెలుల్చుండెను. 21

కాబటిట్ యిపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు ఆ పని
చాలించి, మేము సెలవిచుచ్ పరయ్ంతము ఆ
పటట్ణమును కటట్క మానవలెనని
ఆజాఞ్పించుడి. 22 ఇది తపప్కుండ చేయుటకు
మీరు జాగర్తత్పడుడి. రాజులకు నషట్ము
కలుగునటుల్ దోర్హము పెరుగకుండ చూడుడి అని
సెలవిచెచ్ను. 23 రాజైన అరత్హషసత్
పంపించిన యుతత్రముయొకక్ పర్తి
రెహూముకును షివుష్యికిని వీరి పకష్ముగా
నునన్వారికిని వినిపింపబడినపుప్డు వారు
తవ్రగా యెరూషలేములోనునన్
యూదులయొదద్కు వచిచ్, బలవంతము చేతను
అధికారము చేతను వారు పని ఆపునటుల్ చేయగా
24 యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పని
నిలిచిపోయెను. ఈలాగున పారసీకదేశపు రాజైన
దరాయ్వెషు ఏలుబడియందు రెండవ
సంవతస్రమువరకు ఆ పని నిలిచిపోయెను.

పర్వకత్లైన హగగ్యియు ఇదోద్
కుమారుడైన జెకరాయ్యు
యూదాదేశమందును యెరూషలేమునందును

ఉనన్ యూదులకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా నామమున పర్కటింపగా 2

షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును
యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును లేచి
యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును
కటట్నారంభించిరి. మరియు దేవునియొకక్
పర్వకత్లు వారితోకూడనుండి సహాయము
చేయుచువచిచ్రి. 3 అంతట నది యివతల
అధికారియైన తతెత్నైయును
షెతరోబ్జన్యియును వారి పకష్ముననునన్
వారును యూదులయొదద్కు వచిచ్--ఈ
మందిరమును కటుట్టకును ఈ పార్కారమును
నిలుపుటకును ఎవరు మీకు సెలవిచిచ్రని అడుగగా 4

ఈ కటట్డమును చేయించినవారి పేరులు
మొదలౖౖ◌ెన సంగతులను మేము వారితో
చెపిప్తివిు. 5 యూదుల దేవుడు వారి
పెదద్లమీద తన దృషిట్యుంచినందున ఆ
సంతినిగూరిచ్ దరాయ్వేషు ఎదుటికి
వచుచ్వారు ఆజఞ్నొందు పరయ్ంతము
అధికారులు వారిని పని మానిప్ంపలేకపోయిరి. 6

నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును
షెతరోబ్జన్యియును, నది యివతల నుండువారి
పకష్ముగానునన్ అపరెస్కాయులును, రాజైన
దరాయ్వెషునకు పంపిన ఉతత్ రము నకలు 7

రాజైన దరాయ్వేషునకు సకల
కేష్మపార్పిత్యగునుగాక. 8 రాజవైన తమకు
తెలియవలసిన దేమనగా, మేము యూదా
పర్దేశములోకి వెళిల్తివిు, అకక్డ మహా
దేవునియొకక్ మందిరము ఉనన్ది; అది గొపప్
రాళల్చేత కటట్బడినది, గోడలలో మార్నులు
వేయబడినవి మరియు ఈ పని తవ్రగా జరుగుచు
వారిచేతిలో వృదిధ్యగుచునన్ది. 9 ఈ
మందిరమును కటుట్టకును ఈ పార్కారములను
నిలుపుటకును ఎవరు మీకు సెలవిచిచ్రని మేము
అకక్డనునన్ పెదద్లను అడిగితివిు. 10 వారిలో
అధికారులైనవారి పేళుల్ వార్సి తమకు
తెలియజేయుటకై వారి పేళల్ను అడుగగా 11

వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి--
మేము భూమాయ్కాశముల దేవునియొకక్
సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట
ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు
కటిట్ంచి నిలిపిన మందిరమును (మరల)
కటుట్చునాన్ము. 12 మా పితరులు ఆకాశమందలి
దేవునికి కోపము పుటిట్ంచినందున ఆయన
వారిని కలీద్యు డైన నెబుకదెన్జరను బాబెలు
రాజుచేతికి అపప్గించెను. అతడు ఈ మందిరమును
నాశనముచేసి జనులను బాబెలు దేశములోకి
చెరపటుట్కొని పోయెను. 13 అయితే బాబెలు
రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి
సంవతస్రమందు రాజైన కోరెషు దేవుని
మందిరమును తిరిగి కటుట్టకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.
14 మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్
దేవాలయములోనుండి తీసి బాబెలు
పటట్ణమందునన్ గుడిలోకి కొనిపోయిన
దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను
రాజైన కోరెషు బాబెలు పటట్ణపు
మందిరములోనుండి తెపిప్ంచి 15 తాను
అధికారిగా చేసిన షేషబ్జజ్రు అను నతనికి
అపప్గించి--నీవు ఈ ఉపకరణములను తీసికొని
యెరూషలేము పటట్ణమందుండు
దేవాలయమునకు పోయి దేవుని మందిరమును దాని
సథ్లమందు కటిట్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. 16 కాబటిట్ ఆ షేషబ్జజ్రు వచిచ్
యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరపు
పునాదిని వేయించెను. అపప్టినుండి నేటివరకు
అది కటట్బడుచునన్ను ఇంకను సమాపిత్కాకుండ
ఉనన్ది. 17 కాబటిట్ రాజవైన తమకు
అనుకూలమైతే బాబెలు పటట్ణమందునన్
రాజుయొకక్ ఖజానాలో వెదకించి,
యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును
కటుట్టకు రాజైన కోరెషు
నిరణ్యముచేసెనో లేదో అది తెలిసికొని,
రాజవైన తమరు ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ
సంగతినిగూరిచ్ తమ చితత్ము తెలియజేయ
గోరుచునాన్ము.

అపుప్డు రాజైన దరాయ్వెషు ఆజఞ్
ఇచిచ్నందున బాబెలులో ఖజానాలోని
దసాత్వేజుకొటుట్లో వెదకగా 2

మాదీయుల పర్దేశమందు ఎగబ్తానా యను
పురములో ఒక గర్ంథము దొరికెను. దానిలో
వార్యబడియునన్ యీ సంగతి కనబడెను.

3 --రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి
సంవతస్రమందు అతడు యెరూషలేములో ఉండు
దేవుని మందిరమును గూరిచ్ నిరణ్యించినది--
బలులు అరిప్ంపతగిన సథ్లముగామందిరము
కటిట్ంపబడవలెను; దాని పునాదులు గటిట్గా
వేయబడవలెను; దాని నిడివి అరువది మూరలును
దాని వెడలుప్ అరువది మూరలును ఉండవలెను; 4

మూడు వరుసలు గొపప్ రాళల్చేతను ఒక వరుస
కొర్తత్ మార్నులచేతను కటిట్ంపబడవలెను;
దాని వర్యమును రాజుయొకక్ ఖజానాలోనుండి
యియయ్వలెను. 5 మరియు
యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి
నెబుకదెన్జరు బాబెలుకు తీసికొని వచిచ్న
దేవుని మందిర సంబంధమైన వెండి బంగారు
ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి,
యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి,
దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు
పెటట్బడవలెను.

ఎజార్ 4:20
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6 కావున రాజైన దరాయ్వెషు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను--నది యవతల అధికారియైన
తతెత్నై అను నీవును, షెతరోబ్జన్యి అను
నీవును నది యవతల మీతోకూడ నునన్
అపరెస్కాయులును యూదులజోలికి పోక 7

దేవుని మందిరపు పని జరుగనిచిచ్, వారి
అధికారిని పెదద్లను దేవుని మందిరమును దాని
సథ్లమందు కటిట్ంప నియుయ్డి. 8 మరియు
దేవుని మందిరమును కటిట్ంచునటుల్గా
యూదులయొకక్ పెదద్లకు మీరు చేయవలసిన
సహాయమునుగూరిచ్ మేము
నిరణ్యించినదేమనగా- రాజుయొకక్
సొముమ్లోనుండి, అనగా నది యవతలనుండి
వచిచ్న పనున్లోనుండి వారు చేయు
పనినిమితత్ము తడవు ఏమాతర్ మును చేయక
వారి వర్యమునకు కావలసినదాని ఇయయ్వలెను.
9 మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు
అరిప్ంచుటకై కోడెలేగాని
గొరెర్పొటేట్ళేల్ గాని గొరెర్పిలల్లే
గాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని
దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని,
యెరూషలేములోనునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి
దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి,
రాజును అతని కుమారులును జీవించునటుల్
పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు
చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును
తపప్కుండ 10 వారికి కావలసినదంతయు
ఇయయ్వలెను. 11 ఇంకను మేము
నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను
భంగపరచినయెడల వాని యింటివెనున్గాడి
ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు
ఉరితీయింపబడును, ఆ తపుప్నుబటిట్ వాని
యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 12 ఏ రాజులే
గాని యే జనులే గాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి
యెరూషలేములోనునన్ దేవుని మందిరమును
నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన
నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు వారిని
నశింపజేయును. దరాయ్వెషు అను నేనే యీ
ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా
జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా
పంపించెను.

13 అపుప్డు నది యివతల అధికారియైన
తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి
పకష్మున నునన్వారును రాజైన దరాయ్వెషు
ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వేగముగా పని
జరిపించిరి. 14 యూదుల పెదద్లు కటిట్ంచుచు,
పర్వకత్యైన హగగ్యియు ఇదోద్
కుమారుడైన జెకరాయ్యు
హెచచ్రించుచునన్ందున పని బాగుగా జరిపిరి. ఈ
పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుని ఆజఞ్
ననుసరించి వారు కటిట్ంచుచు, కోరెషు
దరాయ్వెషు అరత్హషసత్ అను పారసీకదేశపు
రాజుల ఆజఞ్చొపుప్న ఆ పని సమాపిత్ చేసిరి.
15 రాజైన దరాయ్వెషు ఏలుబడియందు ఆరవ
సంవతస్రము అదారు నెల మూడవనాటికి
మందిరము సమాపిత్ చేయబడెను. 16 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును
చెరలోనుండి విడుదలనొందిన తకిక్నవారును
దేవుని మందిరమును ఆనందముతో
పర్తిషిఠ్ంచిరి. 17 దేవుని మందిరమును
పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను ఇనూన్రు
పొటేట్ళల్ను ననూన్రు గొరెర్పిలల్లను
ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్

బలిగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల
లెకక్చొపుప్న పనెన్ండు మేకపోతులను
అరిప్ంచిరి. 18 మరియు వారు
యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ
జరిపించుటకై మోషేయొకక్ గర్ంథమందు
వార్సిన దానినిబటిట్ తరగతులచొపుప్న
యాజకులను వరుసలచొపుప్న లేవీయులను
నిరణ్యించిరి.

19 చెరలోనుండి విడుదలనొందినవారు మొదటి
నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్పండుగ
ఆచరించిరి. 20 యాజకులును లేవీయులును
తముమ్నుతాము పవితర్పరచుకొని పవితుర్లైన
తరువాత, చెరలోనుండి
విడుదలనొందినవారందరికొరకును తమ
బంధువులైన యాజకులకొరకును తమకొరకును
పసాక్పశువును వధించిరి. 21 కావున చెరలోనుండి
విడుదలనొంది తిరిగివచిచ్న
ఇశార్యేలీయులును, ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకై
దేశమందుండు అనయ్జనులలో అపవితర్తనుండి
తముమ్నుతాము పర్తేయ్కించుకొనిన
వారందరును వచిచ్, తిని పులియని రొటెట్ల
పండుగను ఏడు దినములు ఆనంద ముతో ఆచరించిరి.
22 ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు
పనివిషయమై వారి చేతులను బలపరచుటకు
యెహోవా అషూష్రురాజు హృదయమును
వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను.

ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట
పారసీకదేశపు రాజైన
అరత్హషసత్యొకక్ యేలుబడిలో

ఎజార్ బాబెలు దేశమునుండి
(యెరూషలేముపటట్ణమునకు) వచెచ్ను. ఇతడు
శెరాయా కుమారుడైయుండెను, శెరాయా
అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా
కుమారుడు 2 హిలీక్యా షలూల్ము కుమారుడు
షలూల్ము సాదోకు కుమారుడు సాదోకు అహీటూబు
కుమారుడు 3 అహీటూబు అమరాయ్ కుమారుడు
అమరాయ్ అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్
మెరాయోతు కుమారుడు 4 మెరాయోతు
జెరహాయ్ కుమారుడు జెరహాయ్ ఉజీజ్
కుమారుడు ఉజీజ్ బుకీక్ కుమారుడు 5 బుకీక్
అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు
ఫీనెహాసు ఎలాజారు కుమారుడు ఎలాజారు
పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 6 ఈ
ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా
అనుగర్హించిన మోషేయొకక్
ధరమ్శాసత్ర్మందు పర్వీణతగల శాసిత్ర్
మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము
అతనికి తోడుగా ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి
చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 7 మరియు
రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడియందు ఏడవ
సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయులు కొందరును
యాజకులు కొందరును లేవీయులును
దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును బయలుదేరి
యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 8 రాజు
ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ
మాసమున ఎజార్ యెరూషలేముకు వచెచ్ను. 9

మొదటి నెల మొదటి దినమందు అతడు బాబెలు
దేశమునుండి బయలుదేరి, తన దేవుని బలము తనకు
తోడుగానునన్ందున అయిదవ నెల మొదటి
దినమున యెరూషలేముకు చేరెను. 10 ఎజార్
యెహోవా ధరమ్శాసత్ర్మును పరిశోధించి
దానిచొపుప్న నడచుకొనుటకును,
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ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను
నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను.

11 యెహోవా ఆజఞ్ల వాకయ్ములయందును,
ఆయన ఇశార్యేలీయులకు విధించిన
కటట్డలయందును శాసిత్ర్యు యాజకుడునైన
ఎజార్కు రాజైన అరత్హషసత్ యిచిచ్న
తాకీదు నకలు 12 --రాజైన అరత్హషసత్,
ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్ర్మందు
శాసిత్ర్యు యాజకుడునైన ఎజార్కు
కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 13 --నీకు తెలిసియునన్నీ దేవుని
ధరమ్శాసత్ర్మునుబటిట్
యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు
విమరశ్చేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని
యేడుగురు మంతుర్లచేతను పంపబడితివి గనుక
మేము చేసిన నిరణ్యమేమనగా, 14 మా
రాజయ్మందుండు ఇశార్యేలీయులలోను వారి
యాజకులలోను లేవీయులలోను యెరూషలేము
పటట్ణమునకు వెళుల్టకు మనఃపూరవ్కముగా
ఇషట్పడువారెవరో వారందరు నీతోకూడ
వెళల్వచుచ్ను. 15 మరియు యెరూషలేములో
నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును
అతనియొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా
అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు
తీసికొనిపోవలెను. 16 మరియు బాబెలు
పర్దేశమందంతట నీకు దొరుకు వెండి
బంగారములంతయును, జనులును యాజకులును
యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని
మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు
వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 17 తడవు
చేయక నీవు ఆ దర్వయ్ముచేత ఎడల్ను
పొటేల్ళల్ను గొరెర్ పిలల్లను,
వాటితోకూడ ఉండవలసిన భోజనారప్ణలను
పానారప్ణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ
దేవుని మందిరపు బలిపీఠముమీద వాటిని
అరిప్ంచుము. 18 మిగిలిన వెండి బంగారములతో
మీ దేవుని చితాత్నుసారముగా నీకును నీ
వారికిని యుకత్మని తోచినదానిని
చేయవచుచ్ను. 19 మరియు నీ దేవుని మందిరపు
సేవకొరకు నీకియయ్బడిన ఉపకరణములను నీవు
యెరూషలేములోని దేవునియెదుట
అపప్గింపవలెను. 20 నీ దేవుని
మందిరవిషయములో దానమిచుచ్టకై మరి
ఏదైనను నీకు కావలసినయెడల అది రాజుయొకక్
ఖజానాలోనుండి నీకియయ్బడును. 21 మరియు--
రాజునైన అరత్హషసత్ అను నేనే నది
యవతలనునన్ ఖజానాదారులైన మీకు ఇచుచ్
ఆజఞ్ యేమనగా, ఆకాశమందలి దేవుని
ధరమ్శాసత్ర్ములో శాసిత్ర్యు
యాజకుడునైన ఎజార్ మిముమ్ను ఏదైన
అడిగినయెడల ఆలసయ్ముకాకుండ మీరు దాని
చేయవలెను. 22 వెయియ్ తూముల గోధుమలు
ఇనూన్రు మణుగుల వెండి మునూన్రు తూముల
దార్కాష్రసము మునూన్రు తూముల నూనె
లెకక్లేకుండ ఉపుప్ను ఇయయ్వలెను. 23

ఆకాశమందలి దేవునిచేత ఏది
నిరణ్యమాయెనో దాని ఆకాశమందలి దేవుని
మందిరమునకు జాగర్తత్గా చేయింపవలసినది.
రాజుయొకక్ రాజయ్ముమీదికిని అతని
కుమారుల మీదికిని కోపమెందుకు రావలెను? 24

మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును
దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును, దేవుని
మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము

మీకు నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్
గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట
కటట్డపు నాయ్యము కాదని తెలిసికొనుడి. 25

మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు
తీరుప్చేయుటకై నీ దేవుడు నీకు దయచేసిన
జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవునియొకక్
ధరమ్శాసత్ర్విధులను తెలిసికొనినవారిలో
కొందరిని అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను
ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్ర్ విషయములో
తెలియని వారెవరో వారికి నేరప్వలెను. 26 నీ
దేవుని ధరమ్శాసత్ర్ముగాని, రాజుయొకక్
చటట్ముగాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా
విచారణచేసి, మరణ శికష్యైనను
సవ్దేశతాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను
ఖైదునైనను వానికి విధింపవలెను.

27 యెరూషలేములోనుండు యెహోవా
మందిరమును అలంకరించుటకు రాజుకు బుదిధ్
పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును
రాజుయొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ
అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల
దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగుగాక.
28 నా దేవుడైన యెహోవా బాహుబలము నాకు
తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, నాతోకూడ
వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను
సమకూరిచ్తిని.

రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడి కాలమందు
బాబెలు దేశమునుండి నాతోకూడ వచిచ్న
యింటి పెదద్ల వంశావళి. 2 --ఫీనెహాసు

వంశములో గెరోష్మును, ఈతామారు వంశములో
దానియేలును, దావీదు వంశములో హటూట్షును,
3 షెకనాయ్ పరోషుల వంశములలో జెకరాయ్యు
వంశావళికి నూట ఏబదిమంది పురుషులును
లెకిక్ంపబడిరి. 4 పహతోమ్యాబు వంశములో
జెరహయ్ కుమారుడైన ఎలోయ్యేనైయు
ఇనూన్రుమంది పురుషులును 5 షెకనాయ్
వంశములో యహజీయేలు కుమారుడును
మునూన్రుమంది పురుషులును 6 ఆదీను వంశములో
యోనాతాను కుమారుడైన ఎబెదును ఏబదిమంది
పురుషులును 7 ఏలాము వంశములో అతలాయ్
కుమారుడైన యెషయాయు డెబబ్దిమంది
పురుషులును 8 షెఫటయ్ వంశములో మిఖాయేలు
కుమారుడైన జెబదాయ్యు ఎనుబదిమంది
పురుషులును 9 యోవాబు వంశములో యెహీయేలు
కుమారుడైన ఓబ దాయ్యు ఇనూన్ట
పదునెనిమిదిమంది పురుషులును 10 షెలోమీతు
వంశములో యోసిపాయ్ కుమారుడును నూట
అరువదిమంది పురుషులును 11 బేబై వంశములో
బేబై కుమారుడైన జెకరాయ్యు ఇరువది
ఎనిమిదిమంది పురుషులును 12 అజాగ్దు
వంశములో హకాక్టాను కుమారుడైన
యోహానానును నూట పదిమంది పురుషులును 13

అదోనీ కాముయొకక్ చినన్ కుమారులలో
ఎలీపేలెటును యెహీయేలును షెమయాయు
అరువదిమంది పురుషులును 14 బిగవ్యి వంశములో
ఊతైయును జబూబ్దును డెబబ్దిమంది
పురుషులును.

15 వీరిని నేను అహవా వైపుకు పారు
నదియొదద్కు సమకూరిచ్తిని. అచచ్ట మేము
మూడు దినములు గుడారములలో ఉంటిమి. అంతలో
నేను జనులను యాజకులను తనికీ చూడగా
లేవీయుడొకడును నాకు కనబడలేదు. 16 అపుప్డు
నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు
షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు ఎలాన్తాను
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నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని,
ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను
పిలువనంపించి 17 --కాసిపాయ్ అను
సథ్లమందుండు అధికారియైన
ఇదోద్యొదద్కు వారిని పంపి, మా దేవుని
మందిరమునకు పరిచారకులను మాయొదద్కు
తీసికొని వచుచ్నటుల్గా కాసిపాయ్ అను
సథ్లమందుండు ఇదోద్తోను అతని బంధువులైన
నెతీనీయులతోను చెపప్వలసిన మాటలను వారికి
తెలియజెపిప్తిని. 18 మా దేవుని కరుణా
హసత్ము మాకు తోడుగా ఉనన్ందున వారు
పర్జాఞ్వంతుడైన షేరేబాయ్ అను ఒకనిని,
అతని కుమారులను సహోదరులను,
పదునెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచిచ్రి. ఆ
పర్జాఞ్వంతుడు మహలి కుమారులలో ఒకడు; ఈ
మహలి ఇశార్యేలుకు పుటిట్న లేవి
వంశసుథ్డు. 19 హషబాయ్ను అతనితోకూడ
మెరారీయుడగు యెషయాను అతని బంధువులును
వారి కుమారులునైన యిరువదిమందిని వారు
తోడుకొని వచిచ్రి. 20 మరియు లేవీయులు
చేయవలసిన సేవలో తోడప్డుటకై దావీదును
అధిపతులును నిరణ్యించిన నెతీనీయులలో
ఇనూన్ట ఇరువదిమంది వచిచ్రి. వీరందరును
పేరుల్ ఉదాహరింపబడి నియమింపబడినవారు. 21

అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము
దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా చినన్ వారికిని మా
ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా
ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నదిదగెగ్ర
ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 22 --మేలు
కలుగజేయుటకై ఆయనను
ఆశర్యించువారికందరికి మా దేవుని హసత్ము
తోడుగా ఉండునుగాని, ఆయన హసత్మును ఆయన
ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచువారందరిమీదికి
వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి
గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై
మాకు సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును
రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి
చేయుటకు సిగుగ్ నాకు తోచెను. 23 మేము
ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని
వేడుకొనగా ఆయన మా మనవిని అంగీకరించెను 24

గనుక నేను యాజకులలోనుండి పర్ధానులైన
పనెన్ండు మందిని, అనగా షేరేబాయ్ను
హషబాయ్ను వీరి బంధువులలో పదిమందిని
ఏరప్రచి 25 మా దేవుని మందిరమును
పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని
మంతుర్లును అధిపతులును అకక్డనునన్
ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన
వెండిబంగారములను ఉపకరణములను తూచి వారికి
అపప్గించితిని. 26 వెయియ్నిన్ మునూన్రు
మణుగుల వెండిని ఇనూన్రు మణుగుల వెండి
ఉపకరణములను, ఇనూన్రు మణుగుల బంగారమును, 27

ఏడు వేల తులములుగల యిరువది బంగారపు
గినెన్లను, బంగారమంత వెలగల పరిశుదధ్మైన
రెండు రాగి పాతర్లను తూచి 28 వారిచేతికి
అపప్గించి--మీరు యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును
పర్తిషిఠ్తములైనవి. ఈ వెండి బంగారములును
మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు
సేవ్చాఛ్రప్ణలై యునన్వి. 29 కాబటిట్
మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు
ఖజానాగదులలో, యాజకులయొకక్యు లేవీయుల
యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్లయొకక్యు
పర్ధానులైనవారియెదుట, వాటిని తూచి

అపప్గించు పరయ్ంతము వాటిని భదర్ముగా
ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 30 కాబటిట్
యాజకులును లేవీయులును వాటి యెతుత్ ఎంతో
తెలిసికొని, యెరూషలేములోనునన్ మన దేవుని
మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి
బంగారములను పాతర్లను తీసికొనిరి.

31 మేము మొదటి నెల పనెన్ండవ దినమందు
యెరూషలేముకు వచుచ్టకై అహవా నదినుండి
బయలుదేరగా, మా దేవుని బాహుబలము మాకు
తోడుగానుండి, శతుర్వుల చేతిలోనుండియు
మారగ్మందు
పొంచియునన్వారిచేతిలోనుండియు మముమ్ను
తపిప్ంచినందున 32 మేము
యెరూషలేముకువచిచ్ మూడుదినములు అకక్డ
బసచేసితివిు. 33 నాలుగవ దినమున వెండి
బంగారములును పాతర్లును మా దేవుని
మందిరమందు యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన
మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో
కూడ ఫీనెహాసు కుమారుడైన ఎలాజారు ఉండెను;
వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన
యోజాబాదును బినూన్యి కుమారుడైన
నోవదాయ్యును కూడనుండిరి. 34

సంఖయ్చొపుప్నను ఎతుత్చొపుప్నను
అనిన్టిని సరిచూచిన తరువాత వాటి యెతుత్
ఎంతైనది లెకక్లలో వార్సిరి. 35 మరియు
చెరలోకి కొనిపోబడినవారికి పుటిట్
చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి వచిచ్నవారు
ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహన బలులు
అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు
పనెన్ండు ఎడల్ను తొంబది యారు
పొటేట్ళల్ను డెబబ్ది యేడు
గొరెర్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా
పనెన్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని
దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 36 వారు
రాజుయొకక్ నిరణ్యములను రాజుయొకక్
సేనాధిపతులకును నది యివతలనునన్
అధికారులకును అపప్గించిన తరువాత వీరు
జనులకును దేవుని మందిరపు పనికిని
సహాయముచేసిరి.

ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత
పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ --
ఇశార్యేలీయులును యాజకులును

లేవీయులును, కనానీయులు హితీత్యులు
పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు అమోమ్నీయులు
మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను
దేశపు జనములలోనుండి తముమ్నుతాము
వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన
కారయ్ములను తామే చేయుచు, 2 వారి
కుమారెత్లను పెండిల్చేసికొనుచు, తమ
కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్సంతతిగా
ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో
కలిసికొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో
పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లై
యుండిరని చెపిప్రి. 3 నేను ఈ సంగతి విని నా
వసత్ర్మును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా
తలవెండుర్కలను నా గడడ్పు వెండుర్కలను
పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని.
4 చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి,
ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన
వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను
విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు
కూరుచ్ంటిని. 5 సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను
శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్ర్మును పై
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దుపప్టిని చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా
దేవుడైన యెహోవాతటుట్ చేతులెతి ◌్త 6 --
నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు
ఎతిత్కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై
యునాన్ను. మా దోషములు మా తలలకు పైగా
హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత
యెతుత్గా పెరిగియునన్ది. 7 మా పితరుల
దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము
మికిక్లి అపరాధులము; మా దోషములనుబటిట్
మేమును మా రాజులును మా యాజకులును
అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును ఖడగ్మునకును
చెరకును దోపుకును నేటిదినముననునన్టుల్
అపప్గింపబడుటచేత మిగుల
సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 8 అయితే ఇపుప్డు
మా దేవుడు మా నేతర్ములకు వెలుగిచిచ్, మా
దాసయ్ములో మముమ్ను కొంచెము
తెపప్రిలల్ జేయునటుల్గాను, మాలో ఒక
శేషము ఉండ నిచిచ్నటుల్గాను, తన
పరిశుదధ్సథ్లమందు మముమ్ను
సిథ్రపరచునటుల్గాను, మా దేవుడైన
యెహోవా కొంతమటుట్కు మాయెడల దయ
చూపియునాన్డు. 9 నిజముగా మేము
దాసులమైతివిు; అయితే మా దేవుడవైన నీవు మా
దాసయ్ములో మముమ్ను విడువక, పారసీకదేశపు
రాజులయెదుట మాకు దయ కనుపరచి, మేము
తెపప్రిలుల్నటుల్గా మా దేవుని మందిరమును
నిలిపి, దాని పాడైన సథ్లములను తిరిగి
బాగుచేయుటకును, యూదాదేశమందును
యెరూషలేము పటట్ణమందును మాకు ఒక
ఆశర్యము నిచుచ్టకును కృప చూపించితివి. 10

మా దేవా, యింత కృపనొందిన తరువాత మేమేమి
చెపప్గలము? నిజముగా పర్వకత్లైన నీ
దాసులదావ్రా నీవిచిచ్న ఆజఞ్లను మేము
అనుసరింపక పోతివిు గదా. 11 వారు--మీరు
సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల
అపవితర్తచేతను వారు చేయు అసహయ్మైన
వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన
అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము నలుదికుక్ల
నిండినదాయెను. 12 కాబటిట్ మీరు మీ
కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి
కుమారెత్లను మీ కుమారులకొరకు
పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి
కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు
ఎనన్టికిని కోరకుండినయెడల, మీరు
బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును
అనుభవించి, మీ పిలల్లకు నితయ్
సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని
చెపిప్రి. 13 అయితే మా దుషిక్ర్యలను
బటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములను బటిట్యు
ఈ శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత,
మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన
శికష్లో కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ
విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ
ఆజఞ్లను మీరి 14 ఈ అసహయ్కారయ్ములను
జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనిన
పకష్మున, మేము నాశనమగువరకు శేషమైనను
లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు
సాధనమైనను లేకుండునటుల్ను, నీవు
కోపపడుదువు గదా. 15 యెహోవా
ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై
యునాన్వు, అందువలననే నేటి దినమున
ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము.
చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు
అరుహ్లముకామని పార్రథ్నచేసితిని.

ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము
ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును
ఒపుప్కొని పార్రథ్నచేసెను.

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సీత్ర్లు
చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా
అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 2

ఏలామీయుడగు యెహీయేలు కుమారుడైన
షెకనాయ్ ఎజార్తో ఇటల్నెను -- మేము
దేశమందుండు అనయ్జనములలోని సీత్ర్లను
పెండిల్చేసికొని మా దేవుని దృషిట్కి పాపము
చేసితివిు; అయితే ఈ విషయములో
ఇశార్యేలీయులు (తమ నడవడి
దిదుద్కొందురను) నిరీకష్ణ కదుద్. 3

కాబటిట్ యీ పని ధరమ్ శాసాత్ర్నుసారముగా
జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ
యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి
యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి
పుటిట్నవారిని వెలివేయించెదమని మన
దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 4 లెముమ్
ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును
నీతోకూడ నుందుము, నీవు ధైరయ్ము
తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 5 ఎజార్
లేచి, పర్ధానయాజకులును లేవీయులును
ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాటపర్కారము
చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము
చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 6

ఎజార్ దేవుని మందిరము ఎదుటనుండి లేచి,
ఎలాయ్షీబు కుమారుడైన యోహానానుయొకక్
గదిలో పర్వేశించెను. అతడు అచచ్టికి వచిచ్,
చెరపటట్బడినవారి అపరాధమునుబటిట్
దుఃఖించుచు, భోజనమైనను పానమైనను
చేయకుండెను. 7 చెరనుండి విడుదల
నొందినవారందరు యెరూషలేముకు కూడి
రావలెనని యూదా దేశమంతటియందును
యెరూషలేము పటట్ణమందును
పర్కటనచేయబడెను. 8 మరియు మూడు
దినములలోగా పర్ధానులును పెదద్లును చేసిన
యోచనచొపుప్న ఎవడైనను రాకపోయినయెడల
వాని ఆసిత్ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమగుననియు,
వాడు విడుదలనొందినవారి సమాజములోనుండి
వెలివేయబడుననియు నిరణ్యించిరి. 9 యూదా
వంశసుథ్లందరును బెనాయ్మీనీయులందరును ఆ
మూడు దినములలోగా యెరూషలేముకు కూడి
వచిచ్రి. అది తొమి◌్మదవ నెల; ఆ నెల
యిరువదియవ దినమున జనులందరును దేవుని
మందిరపు వీధిలో కూరుచ్ని గొపప్ వరాష్లచేత
తడియుచు, ఆ సంగతిని తలంచుటవలన వణకుచుండిరి.

10 అపుప్డు యాజకుడైన ఎజార్ లేచి వారితో
ఇటల్నెను--మీరు ఆజఞ్ను మీరి
అనయ్సీత్ర్లను పెండిల్చేసికొని,
ఇశార్యేలీయుల అపరాధమును ఎకుక్వ చేసితిరి.
11 కాబటిట్ యిపుప్డు మీ పితరులయొకక్
దేవుడైన యెహోవాయెదుట మీ పాపమును
ఒపుప్కొని, ఆయన చితాత్నుసార ముగా
నడుచుకొనుటకు సిదధ్పడి, దేశపు జనులను అనయ్
సీత్ర్లను విసరిజ్ంచి మిముమ్ను మీరు
పర్తేయ్కపరచుకొని యుండుడి. 12 అందుకు
సమాజకులందరు ఎలుగెతిత్ అతనితో ఇటల్నిరి--
నీవు చెపిప్నటుల్గానే మేము
చేయవలసియునన్ది. 13 అయితే జనులు అనేకులై
యునాన్రు, మరియు ఇపుప్డు వరష్ము బలముగా
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వచుచ్చునన్ందున మేము బయట నిలువలేము, ఈ
పని యొకటి రెండు దినములలో జరుగునది కాదు;
ఈ విషయములో అనేకులము అపరాధులము;
కాబటిట్ సమాజపు పెదద్లనందరిని యీ పనిమీద
ఉంచవలెను, 14 మన పటట్ణములయందు ఎవరెవరు
అనయ్సీత్ర్లను పెండిల్చేసికొనిరో
వారందరును నిరణ్యకాలమందు రావలెను;
మరియు పర్తి పటట్ణముయొకక్ పెదద్లును
నాయ్యాధిపతులును ఈ సంగతినిబటిట్
మామీదికి వచిచ్న దేవుని కఠినమైన కోపము
మామీదికి రాకుండ తొలగి పోవునటుల్గా
వారితోకూడ రావలెను అనిచెపెప్ను. 15

అపుప్డు అశాహేలు కుమారుడైన యోనాతానును
తికావ్ కుమారుడైన యహజాయ్యును
మాతర్మే ఆ పనికి నిరణ్యింపబడిరి.
మెషులాల్మును లేవీయుడైన షబెబ్తైయును
వారికి సహాయులై యుండిరి. 16 చెరనుండి
విడుదలనొందినవారు అటుల్ చేయగా
యాజకుడైన ఎజార్యును పెదద్లలో కొందరు
పర్ధానులును వారి పితరుల
యింటిపేరులనుబటిట్ తమ తమ పేరుల
పర్కారము అందరిని వేరుగా ఉంచి, పదియవ నెల
మొదటి దినమున ఈ సంగతిని విమరిశ్ంచుటకు
కూరుచ్ండిరి. 17 మొదటి నెల మొదటి దినమున
అనయ్సీత్ర్లను పెండిల్ చేసికొనిన
వారందరి సంగతి వారు సమాపత్ము చేసిరి. 18

యాజకుల వంశములో అనయ్సీత్ర్లను
పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు
ఎవరనగా-- యేషూవ వంశములో యోజాదాకు
కుమారుడైన మయశేయాయును గాని సహోదరులైన
ఎలీయెజెరును యారీబును గెదలాయ్యును. 19

వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట
యిచిచ్రి. మరియు వారు అపరాధులై
యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక
పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 20 ఇమేమ్రు
వంశములో హనానీ జెబదాయ్ 21 హారీము
వంశములో మయశేయా ఏలీయా షెమయా
యెహీయేలు ఉజిజ్యా, 22 పషూరు వంశములో

ఎలోయ్ యేనై మయశేయా ఇషామ్యేలు
నెతనేలు యోజాబాదు ఎలాయ్శా, 23

లేవీయులలో యోజాబాదు షిమీ కెలిథా అను
కెలాయా పెతహయా యూదా ఎలీయెజెరు, 24

గాయకులలో ఎలాయ్షీబు, దావ్రపాలకులలో
షలూల్ము తెలెము ఊరి అనువారు. 25

ఇశార్యేలీయులలో ఎవరెవరనగా పరోషు
వంశములో రమాయ్ యిజీజ్యా మలీక్యా
మీయామిను ఎలాజారు మలీక్యా, బెనాయా, 26

ఏలాము వంశములో మతత్నాయ్ జెకరాయ్
యెహీయేలు అబీద్ యెరేమోతు ఏలీయాయ్.
27 జతూత్ వంశములో ఎలోయ్యేనై
ఎలాయ్షీబు మతత్నాయ్ యెరేమోతు
జాబాదు అజీజా. 28 బేబై వంశములో
యెహోహానాను హననాయ్ జబబ్యి అతాల్యి,
29 బానీ వంశములో మెషులాల్ము మలూల్కు
అదాయా యాషూబు షెయాలు 30 రామోతు,
పహతోమ్ యాబు వంశములో అదాన్ కెలాలు
బెనాయా మయశేయా మతత్నాయ్ బెసలేలు
బినూన్యి మనషేష్, 31 హారిము వంశములో
ఎలీయెజెరు ఇషీష్యా మలీక్యా షెమయా 32

షిమోయ్ను బెనాయ్మీను మలూల్కు
షెమరాయ్, 33 హాషుము వంశములో మతెత్నై
మతత్తాత్ జాబాదు ఎలీపేలెటు యెరేమై
మనషేష్ షిమీ, 34 బానీ వంశములో మయదై
అమార్ము ఊయేలు 35 బెనాయా బేదాయ్
కెలూహు 36 వనాయ్ మెరేమోతు ఎలాయ్షీబు
37 మతత్నాయ్ మతెత్నై యహశావు 38 బానీ
బినూన్యి షిమీ 39 షిలెమాయ్ నాతాను
అదాయా 40 మకన్దబ్యి షామై షారాయి 41

అజరేలు షెలెమాయ్ షెమరాయ్ 42 షలూల్ము
అమరాయ్ యోసేపు 43 నెబో వంశములో
యెహీయేలు మతిత్తాయ్ జాబాదు జెబీనా
యదద్యి యోవేలు బెనాయా అనువారు 44

వీరందరును అనయ్సీత్ర్లను
పెండిల్చేసికొని యుండిరి. ఈ సీత్ర్లలో
కొందరు పిలల్లు గలవారు.
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1 2

నెహెమాయ్నెహెమాయ్

హకలాయ్ కుమారుడైన
నెహెమాయ్యొకక్ చరయ్లు.
ఇరువదియవ సంవతస్రములో కిసేల్వు

మాసమున నేను షూషను కోటలో ఉండగా 2 నా
సహోదరులలో హనానీయను ఒకడును యూదులలో
కొందరును వచిచ్రి. చెరపటట్బడిన శేషములో
విడుదలనొందిన యూదులనుగూరిచ్యు,
యెరూషలేమునుగూరిచ్యు నేను వారి నడుగగా 3

వారు--చెరపటట్బడినవారిలో శేషించినవారు ఆ
దేశములో బహుగా శర్మను నిందను
పొందుచునాన్రు; మరియు యెరూషలేముయొకక్
పార్కారము పడిపోయినది; దాని గుమమ్ములును
అగిన్చేత కాలచ్బడినవని నాతో చెపిప్రి. 4

ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి
యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో
ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట
విజాఞ్పనచేసితిని. 5 ఎటల్నగా--
ఆకాశమందునన్ దేవా యెహోవా, భయంకరుడవైన
గొపప్ దేవా, నినున్ పేర్మించి నీ ఆజఞ్లను
అనుసరించి నడుచువారిని కటాకిష్ంచి వారితో
నిబంధనను సిథ్రపరచువాడా, 6 నీ చెవియొగిగ్
నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని
దివారాతర్ము నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయుల
పకష్ముగా నేను చేయు పార్రథ్న
అంగీకరించుము. నేనును నా తండిర్
యింటివారును నీకు విరోధముగా చేసిన
పాపములను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా
తండిర్ యింటివారును పాపము చేసియునాన్ము.
7 నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా
పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకు డైన మోషేచేత
నీవు నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను
కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనక
పోతివిు. 8 నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు
సెలవిచిచ్నమాటను జాఞ్పకము తెచుచ్
కొనుము; అదేదనగా -- మీరు అపరాధము
చేసినయెడల జనులలోకి మిముమ్ను చెదర
గొటుట్దును. 9 అయితే మీరు నావైపు తిరిగి నా
ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచినయెడల,
భూదిగంతములవరకు మీరు తోలివేయబడినను
అకక్డనుండి సహా మిముమ్ను కూరిచ్, నా
నామము ఉంచుటకు నేను ఏరప్రచుకొనిన
సథ్లమునకు మిముమ్ను రపిప్ం చెదనని నీవు
సెలవిచిచ్తివి గదా. 10 చితత్గించుము, నీవు నీ
మహా పర్భావమును చూపి, నీ బాహుబలముచేత
విడిపించిన నీ దాసులగు నీ జనులు వీరే. 11

యెహోవా చెవియొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా
మొరర్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో
ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొరర్ను
ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన
సఫలపరచి, ఈ మనుషుయ్డు నాయందు
దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్
బతిమాలుకొనుచునాన్ను, నేను రాజుకు గినెన్
అందించువాడనై యుంటిని.

అటుతరువాత అరత్హషసత్ రాజు
ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ
సంవతస్రములో నీసాను మాసమందు రాజు

దార్కాష్రసము తార్గవలెనని చూచుచుండగా
నేను దార్కాష్రసము తీసికొని రాజుకు
అందించితిని. అంతకు పూరవ్ము నేనెనన్డును
అతనియెదుట విచారముగా ఉండలేదు. 2 కాగా
రాజు--నీకు వాయ్ధిలేదు గదా, నీ ముఖము
విచారముగా ఉనన్దేమి? నీ
హృదయదుఃఖముచేతనే అది కలిగినదని నాతో
అనగా 3 నేను మిగుల భయపడి -- రాజు చిరంజీవి
యగునుగాక, నా పితరుల సమాధులుండు పటట్ణము
పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత
కాలచ్బడి యుండగా నాకు దుఃఖముఖము
లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 4 అపుప్డు
రాజు--ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని
ననన్డుగగా, నేను ఆకాశమందలి దేవునికి
పార్రథ్న చేసి 5 రాజుతో--నీ సముఖమందు
నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల
సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి
కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదాదేశమునకు
పంపుడని వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి
చేసితిని. 6 అందుకు రాజు రాణి తనయొదద్
కూరుచ్నియుండగా--నీ పర్యాణము
ఎనిన్దినములు పటుట్ను? నీవు ఎపుప్డు తిరిగి
వచెచ్దవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని
చెపిప్నపుప్డు రాజు ననున్ పంపుటకు చితత్ము
గలవాడాయెను. 7 ఇదియుగాక రాజుతో
నేనిటల్ంటిని-- రాజు కనుకూలమైతే
యూదాదేశమున నేను చేరుపరయ్ంతము ననున్
దాటించునటుల్గా నది యవతలనునన్
అధికారులకు తాకీదులను, 8

పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో
సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, నేను
పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు
ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు
ఆసాపుకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని;
ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప చూపుచునన్
నా దేవుని బలముకొలది రాజు నా మనవి
ఆలకించెను. 9 తరువాత నేను నది యవతలనునన్
అధికారులయొదద్కు వచిచ్ వారికి
రాజుయొకక్ తాకీదులను అపప్గించితిని. రాజు
నాతోకూడ సేనాధిపతులను గురర్పురౌతులను
పంపించెను.

10 హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును,
అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును
ఇశార్యేలీయులకు కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు
వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 11 అంతట
నేను యెరూషలేముకు వచిచ్ మూడు దినములు
అకక్డనే యుండి 12 రాతిర్యందు నేనును
నాతోకూడనునన్ కొందరును లేచితివిు.
యెరూషలేమునుగూరిచ్ దేవుడు నా హృదయమందు
పుటిట్ంచిన ఆలోచనను నేనెవరితోనైనను
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చెపప్లేదు. మరియు నేను ఎకిక్యునన్ పశువు
తపప్ మరి యే పశువును నాయొదద్ ఉండలేదు.
13 నేను రాతిర్కాలమందు లోయదావ్రముగుండ
భుజంగపు బావి యెదుటికిని పెంట దావ్రము
దగెగ్రకును పోయి, పడిపోయిన
యెరూషలేముయొకక్ పార్కారములను చూడగా
దాని గుమమ్ములు అగిన్చేత కాలచ్బడి
యుండెను. 14 తరువాత నేను బుగగ్గుమమ్మునకు
వచిచ్ రాజు కోనేటికిని వెళిల్తిని గాని, నేను
ఎకిక్యునన్ పశువు పోవుటకు ఎడము
లేకపోయెను. 15 మరియొకసారి నేను
రాతిర్యందు మడుగు దగెగ్రనుండి పోయి
పార్కారమును చూచినమీదట వెనుకకు మరలి లోయ
గుమమ్ములో బడి తిరిగి వచిచ్తిని. 16 అయితే
నేను ఎచచ్టికి వెళిల్నది యేమి చేసినది
అధికారులకు తెలియలేదు. యూదులకే గాని
యాజకులకే గాని యజమానులకే గాని
అధికారులకే గాని పనిచేయు ఇతరమైనవారికే
గాని నేను ఆ సంగతి చెపిప్యుండలేదు. 17

అయితే వారితో నేనిటల్ంటిని--మనకు కలిగిన
శర్మ మీకు తెలిసియునన్ది, యెరూషలేము
ఎటుల్ పాడైపోయెనో దాని గుమమ్ములు
అగిన్చేత ఎటుల్ కాలచ్బడెనో మీరు
చూచియునాన్రు, మనకు ఇకమీదట నింద రాకుండ
యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును మరల
కటుట్దము రండి. 18 ఇదియుగాక నాకు సహాయము
చేయు దేవుని బలమునుగూరిచ్యు, రాజు నాకు
సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు నేను వారితో
చెపిప్తిని. అందుకు వారు--మనము కటుట్టకు
పూనుకొందము రండని చెపిప్ యీ
మంచికారయ్ము చేయుటకై బలము
తెచుచ్కొనిరి. 19 అయితే హోరోనీయుడైన
సనబ్లల్టును, అమోమ్ నీయుడైన దాసుడగు
టోబీయా అనువాడును, అరబీయుడైన గెషెమును
ఆ మాట వినినపుప్డు మముమ్ను హేళన చేసి మా
పని తృణీకరించి--మీరు చేయు పనియేమిటి?
రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయుదురా అని
చెపిప్రి. 20 అందుకు నేను--ఆకాశమందు
నివాసియైన దేవుడు తానే మా యతన్మును
సఫలముచేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము
కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము,
యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను
సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పక సూచనయైనను లేదని
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని.

పర్ధానయాజకుడైన ఎలాయ్షీబును
అతని సహోదరులైన యాజకులును లేచి
గొరెర్ల గుమమ్మును కటిట్

పర్తిషిఠ్ంచి తలుపులు నిలిపిరి. హమేమ్యా
గోపురము వరకును హననేయ్లు గోపురమువరకును
పార్కారమును కటిట్ పర్తిషిఠ్ంచిరి. 2 అతని
ఆనుకొని యెరికో పటట్ణపువారు కటిట్రి;
వారిని ఆనుకొని ఇమీర్ కుమారుడైన జకూక్రు
కటెట్ను; 3 మతస్య్పు గుమమ్మును
హసెస్నాయా వంశసుథ్లు కటిట్రి; మరియు
వారు దానికి దూలములను ఎతిత్ తలుపులు నిలిపి
తాళములను గడియలను ఆమరిచ్రి. 4 వారిని
ఆనుకొని హకోక్జుకు పుటిట్న ఊరియా
కుమారుడైన మెరేమోతును, వారిని ఆనుకొని
మెషేజబెయేలుకు పుటిట్న బెరెకాయ్
కుమారుడైన మెషులాల్మును, వారిని ఆనుకొని
బయనా కుమారుడైన సాదోకును, 5 వారిని
ఆనుకొని తెకోవీయులును బాగుచేసిరి. అయితే
జనుల అధికారులు తమ పర్భువు పనిచేయ

నొపుప్కొనక పోయిరి. 6 పాత గుమమ్మును
బాగుచేయువారు ఎవరనగా పానెయ కుమారుడైన
యెహోయాదాయును బెసోదాయ్ కుమారుడైన
మెషులాల్మును దానికి దూలములను ఎతిత్
తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను అమరిచ్రి.
7 వారిని ఆనుకొని గిబియోనీయులును
మిసాప్వారును గిబియోనీయుడైన
మెలటాయ్యును మేరోనోతీయుడైన
యాదోనును ఏటి యివతలనునన్ అధికారి
నాయ్యపీఠముంచబడు సథ్లమువరకు
బాగుచేసిరి. 8 వారిని ఆనుకొని బంగారపు
పనివారి సంబంధియైన హరహ్యా కుమారుడైన
ఉజీజ్యేలు బాగుచేయువాడై యుండెను. అతని
ఆనుకొని ఔషధజాఞ్నియగు హననాయ్ పని
జరుపుచుండెను. కలీద్యులు
యెరూషలేముయొకక్ వెడలుప్గోడ నంతయు
కొటట్క దాని నుండనిచిచ్ యుండిరి. 9 వారిని
ఆనుకొని యెరూషలేములో సగము భాగమునకు
అధిపతియైన హూరు కుమారుడైన రెఫాయా
బాగుచేసెను. 10 వారిని ఆనుకొని తన యింటికి
ఎదురుగా హరూమపు కమారుడైన యెదాయా
బాగుచేసెను, అతని ఆనుకొని హషబెన్యా
కుమారుడైన హటూట్షు పని జరుపువాడై
యుండెను. 11 రెండవ భాగమును అగిన్గుండముల
గోపురమును హారిము కుమారుడైన
మలీక్యాయును పహతోమ్యాబు కుమారుడైన
హషూష్బును బాగుచేసిరి. 12 వారిని ఆనుకొని
యెరూషలేములో సగమునకు అధిపతియైన
హలోల్హెషు కుమారుడైన షలూల్మును ఆతని
కుమారెత్లును బాగుచేసిరి. 13

లోయదావ్రమును హానూనును జానోహ
కాపురసుథ్లును బాగుచేసి కటిట్నతరువాత
దానికి తలుపులను తాళములను గడియలను
అమరిచ్రి. ఇదియుగాక పెంట దావ్రమువరకుండు
గోడ వెయియ్ మూరలదనుక వారు కటిట్రి. 14

బేత్ హకెక్రెము పర్దేశమునకు అధిపతియైన
రేకాబు కుమారుడైన మలీక్యా
పెంటగుమమ్మును బాగుచేసెను, ఆతడు దాని
కటిట్న తరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి
తాళములను గడియలను అమరెచ్ను 15 అటు వెనుక
మిసాప్ పర్దేశమునకు అధిపతియైన
కొలోహ్జె కుమారుడైన షలూల్ము
ధారయొకక్ గుమమ్మును బాగుచేసి
కటిట్నతరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి
తాళములను గడియలను అమరెచ్ను. ఇదియుగాక
దావీదుపటట్ణమునుండి కిర్ందకుపోవు
మెటల్వరకు రాజు తోటయొదద్నునన్
సిలోయము మడుగుయొకక్ గోడను అతడు
కటెట్ను. 16 అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో
సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు
కుమారుడునైన నెహెమాయ్ బాగుచేసెను. అతడు
దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్
సథ్లములవరకును కటట్బడిన కోనేటివరకును
పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును
కటెట్ను. 17 అతని ఆనుకొని లేవీయులలో బానీ
కుమారుడైన రెహూము బాగుచేసెను; అతని
ఆనుకొని తన భాగములో కెయిలాయొకక్ సగము
భాగమునకు అధిపతియైన హషబాయ్
బాగుచేయువాడాయెను. 18 అతని ఆనుకొని వారి
సహోదరులైన హేనాదాదు కుమారుడైన బవెవ్ౖ
బాగుచేసెను. అతడు కెయీలాలో సగము భాగమునకు
అధిపతిగా ఉండెను. 19 అతని ఆనుకొని మిసాప్కు
అధిపతియు యేషూవకు కుమారుడునైన ఏజెరు
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ఆయుధముల కొటుట్ మారగ్మునకు
ఎదురుగానునన్ గోడ మలుపు పర్కక్ను మరియొక
భాగమును బాగుచేసెను. 20 అతని ఆనుకొని ఆ గోడ
మలుపునుండి పర్ధానయాజకుడైన ఎలాయ్షీబు
ఇంటి దావ్రమువరకు ఉనన్ మరియొక భాగమును
జబబ్యి కుమారుడైన బారూకు ఆసకిత్తో
బాగుచేసెను. 21 అతని ఆనుకొని ఎలాయ్షీబు
ఇంటి దావ్రమునుండి ఆ యింటి కొనవరకు
హకోక్జుకు పుటిట్న ఊరియా కుమారుడైన
మెరేమోతు బాగుచేసెను. 22 అతనిని ఆనుకొని
యొరాద్ను మైదానములో నివాసులైన
యాజకులు బాగుచేయువారైరి. 23 వారిని
ఆనుకొని తమ యింటి కెదురుగా బెనాయ్మీను
హషూష్బు అనువారు బాగుచేసిరి; వారిని
ఆనుకొని తన యింటియొదద్ అననాయ్కు
పుటిట్న మయశేయా కుమారుడైన అజరాయ్
బాగుచేసెను. 24 అతని ఆనుకొని అజరాయ్
యిలుల్ మొదలుకొని గోడ మలుపు మూలవరకును
హేనాదాదు కుమారుడైన బినూన్యి మరియొక
భాగమును బాగుచేసెను. 25 అతని ఆనుకొని గోడ
మళిల్న దికుక్న చెరసాలదగెగ్ర రాజు నగరులో
నిలుచు మహా గోపురమువరకు ఊజై కుమారుడైన
పాలాలు బాగుచేయు వాడాయెను; అతని ఆనుకొని
పరోషు కుమారుడైన పెదాయా బాగుచేసెను. 26

ఓపెలులోనునన్ నెతీనీయులు తూరుప్వైపు
నీటిగుమమ్ము పర్కక్ను దానికి సంబంధించిన
గోపురముదగెగ్రను బాగుచేసిరి. 27 అతని
ఆనుకొని ఓపెలు గోడవరకు గొపప్ గోపురమునకు
ఎదురుగానునన్ మరియొక భాగమును తెకోవీయులు
బాగుచేసిరి. 28 గురర్పు గుమమ్మునకు పైగా
యాజకులందరు తమ యిండల్కెదురుగా
బాగుచేసిరి. 29 వారిని ఆనుకొని తన యింటికి
ఎదురుగా ఇమేమ్రు కుమారుడైన సాదోకు
బాగుచేసెను; అతని ఆనుకొని తూరుప్
దావ్రమును కాయు షెకనాయ్ కుమారుడైన
షెమయా బాగుచేసెను. 30 అతని ఆనుకొని
షెలెమాయ్ కుమారుడైన హననాయ్యును
జాలాపు ఆరవ కుమారుడైన హానూనును మరియొక
భాగమును బాగుచేయువారైరి; వారిని ఆనుకొని
తన గదికి ఎదురుగా బెరెకాయ్ కుమారుడైన
మెషులాల్ము బాగుచేసెను. 31 అతని ఆనుకొని
నెతీనీయుల సథ్లమునకును మిపాక్దు
దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ వరత్కుల
సథ్లముయొకక్ మూలవరకును బంగారపు పనివాని
కుమారుడైన మలీక్యా బాగుచేసెను. 32 మరియు
మూలకును గొరెర్ల గుమమ్మునకును మధయ్ను
బంగారపు పనివారును వరత్కులును బాగుచేసిరి.

మేము గోడ కటుట్చునన్ సమాచారము
విని సనబ్లల్టు మిగుల కోపగించి
రౌదుర్డై యూదులను ఎగతాళిచేసి 2

షోమోర్ను దండువారి యెదుటను తన
సేన్హితుల యెదుటను ఇటల్నెను--
దురబ్లులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు?
తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు
అరిప్ంచి (బలపరచుకొందురా?) ఒక దినమందే
ముగింతురా? కాలచ్బడిన చెతత్ను
కుపప్లుగాపడిన రాళల్ను మరల బలమైనవిగా
చేయుదురా? 3 మరియు అమోమ్నీయుడైన
టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండి--వారు
కటిట్నదానిపైకి ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన
వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 4 -- మా దేవా
ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందిన
వారము; వారి నింద వారి తలలమీదికి

వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై
వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపుకు
అపప్గించుము. 5 వారు కటుట్వారిని బటిట్
నీకు కోపము పుటిట్ంచి యుండిరి గనుక వారి
దోషమును పరిహరింపకుము, నీయెదుట వారి
పాపమును తుడిచివేయకుము. 6 అయినను పని
చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక
మేము గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్
కటట్బడి యుండెను.

7 సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును
అమోమ్ నీయులును అషోడ్దీయులును,
యెరూషలేముయొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు,
బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు వినినపుప్డు 8

మిగుల కోపపడి యెరూషలేముమీదికి
యుదధ్మునకు వచిచ్, పని ఆటంకపరచవలెనని
వారందరు కటుట్కటిట్ మముమ్ను కలతపరచగా,
9 మేము మా దేవునికి పార్రథ్నచేసి, వారి
భయముచేత దివారాతర్ము కావలి యుంచితివిు.
10 అపుప్డు యూదావారు -- బరువులు మోయువారి
బలము తగిగ్పోయెను, ఉనన్ చెతత్
విసాత్రము, గోడ కటట్లేమని చెపప్గా, 11

మా విరోధులును -- వారు తెలిసికొనకుండను
చూడకుండను మనము వారిమధయ్కు చొరబడి
వారిని చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి. 12 మా
శతుర్వులయొదద్ నివాసులైయునన్ యూదులు
వచిచ్ -- నలుదికుక్లనుండి మీరు మా
సహాయమునకు రావలెనని మాటి మాటికి మాతో
చెపప్గా 13 అందునిమితత్ము గోడవెనుకనునన్
దిగువ సథ్లములలోను పైనునన్ సథ్లములలోను
జనులను వారి వారి కుటుంబముల పర్కారముగా
వారి కతుత్లతోను వారి యీటెలతోను వారి
విండల్తోను నిలిపితిని. 14 అంతట నేను లేచి
చూచి పర్ధానులతోను అధికారులతోను
జనులతోను -- వారికి మీరు భయపడకుడి,
మహాఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను
జాఞ్పకము చేసికొని, మీ సహోదరుల
పకష్ముగాను మీ కుమారుల పకష్ముగాను మీ
కుమారెత్ల పకష్ముగాను మీ భారయ్ల
పకష్ముగాను మీ నివాసము మీకుండునటుల్
యుదధ్ముచేయుడి అంటిని.

15 వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు,
దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు మా
శతుర్వులు సమాచారము వినగా, మాలో
పర్తివాడును తన పనికి గోడదగెగ్రకు వచెచ్ను.
16 అయితే అపప్టినుండి నా పనివారిలో
సగముమంది పనిచేయుచు వచిచ్రి, సగముమంది
యీటెలును బలెల్ములును విండుల్ను
కవచములును ధరించినవారై వచిచ్రి; అధికారులు
యూదులలో ఆ యా యింటివారి వెనుక నిలిచిరి.
17 గోడ కటుట్వారును బరువులు మోయువారును
బరువులు ఎతుత్వారును, ఒకొక్కక్రు ఒక చేతితో
పనిచేసి ఒక చేతితో ఆయుధము పటుట్కొని
యుండిరి. 18 మరియు కటుట్వారిలో ఒకొక్కడు
తన కతిత్ని నడుముకు బిగించుకొని గోడ
కటుట్చువచెచ్ను, బాకా ఊదువాడు నాయొదద్
నిలిచెను. 19 అపుప్డు నేను పర్ధానులతోను
అధికారులతోను మిగిలినవారితోను ఇటల్ంటిని--
పని మికిక్లి గొపప్ది, మనము గోడమీద
ఒకరొకరికి చాల యెడముగా ఉనాన్ము 20 గనుక ఏ
సథ్లములో మీకు బాకానాదము వినబడునో
అకక్డికి మా దగెగ్రకు రండి, మన దేవుడు మన
పకష్ముగా యుదధ్ముచేయును. 21 ఆ పర్కారము
మేము పనియందు పర్యాసపడితివిు; సగముమంది
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ఉదయము మొదలుకొని నకష్తర్ములు
అగుపడువరకు ఈటెలు పటుట్కొనిరి. 22 మరియు
ఆ కాలమందు నేను జనులతో--పర్తివాడు తన పని
వానితోకూడ యెరూషలేములో బసచేయవలెను,
అపుప్డు వారు రాతిర్ మాకు కాపుగా నుందురు,
పగలు పనిచేయుదురని చెపిప్తిని. 23 ఈలాగున
నేను గాని నా బంధువులు గాని నా పనివారు గాని
నా వెంబడియునన్ పారావారు గాని
ఉదుకుకొనుటకు తపప్ మరి దేనికిని మా
వసత్ర్ములను తీసివేయలేదు.

తమ సహోదరులైన యూదుల పెదద్లమీద
జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన
ఫిరాయ్దుచేసిరి. 2 ఏదనగా కొందరు--

మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును
అనేకులము. అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు
ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 3

మరికొందరు -- కాష్మమునన్ందున మా భూములను
దార్కష్తోటలను మా యిండల్ను
కుదువపెటిట్తివిు గనుక మీయొదద్ ధానయ్ము
తీసికొందు మనిరి. 4 మరికొందరు--రాజుగారికి
పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా
దార్కష్తోటలమీదను మేము అపుప్ చేసితివిు.
5 మా పార్ణము మా సహోదరుల
పార్ణమువంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి
పిలల్లను పోలినవారు కారా? మా కుమారులను మా
కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి
వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో
కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా
భూములును మా దార్కష్తోటలును
అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు
మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 6 వారి
ఫిరాయ్దును ఈ మాటలను నేను వినినపుప్డు
మిగుల కోపపడితిని. 7 అంతట నాలో నేనే
యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి
--మీరు మీ సహోదరులయొదద్ వడిడ్
పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని
ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును సమకూరిచ్ 8

--అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన
యూదులను మా శకిత్కొలది మేము
విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను
అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా?
అని వారితో చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక
ఊరకుండిరి. 9 మరియు నేను -- మీరు చేయునది
మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల
నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు
పర్వరిత్ంప కూడదా? 10 నేనును నా బంధువులును
నా దాసులునుకూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను
ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్
పుచుచ్కొనకుందము. 11 ఈ దినములోనే
వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను
దార్కష్తోటలను ఒలీవతోటలను వారి
యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న
సొముమ్లోను ధానయ్ములోను
దార్కాష్రసములోను నూనెలోను నూరవ
భాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను
మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను అంటిని. 12

అందుకు వారు--నీవు చెపిప్నపర్కారమే
యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ ఏమియు
కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ
వాగాద్నపర్కారము జరిగించుటకు వారిచేత
పర్మాణము చేయించితిని. 13 మరియు నేను నా
ఒడిని దులిపి--ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ
వాగాద్నము నెరవేరచ్ని పర్తివానిని తన

యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు
నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె వాడు
దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా
చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు
ఆలాగు కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను
సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే
జరిగించిరి. 14 మరియు నేను యూదాదేశములో
వారికి అధికారిగా నిరణ్యింపబడినకాలము
మొదలుకొని, అనగా అరత్హషసత్ రాజు
ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవతస్రము
మొదలుకొని ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమువరకు
పనెన్ండు సంవతస్రములు అధికారికి రావలసిన
సొముమ్ను నేను గాని నా బంధువులు గాని
తీసికొనలేదు. 15 అయితే నాకు ముందుగానుండు
అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును
దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని
తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా
జనులమీద జులుము చేయుచు వచిచ్రి, అయితే
దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 16

ఇదియుగాక నేను ఈ గోడపని చేయగా నా
పనివారును ఆ పని చేయుచు వచిచ్రి. 17 భూమి
సంపాదించుకొనిన వారము కాము; నా భోజనపు
బలల్యొదద్ మా చుటుట్నునన్
అనయ్జనులలోనుండి వచిచ్నవారు గాక
యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది
కూరుచ్నియుండిరి. 18 నా నిమితత్ము పర్తి
దినము ఒక యెదుద్ను శేర్షఠ్మైన ఆరు
గొరెర్లును సిదధ్ము చేయబడెను. ఇవియుగాక
కోళల్ను, పదిరోజులకు ఒకమారు నానావిధమైన
దార్కాష్రసములను సిదధ్ము చేసితిని. ఈ
పర్కారముగా చేసినను ఈ జనుల దాసతవ్ము బహు
కఠినముగా ఉండినందున అధికారికి రావలసిన
సొముమ్ను నేను అపేకిష్ంపలేదు. 19 నా దేవా,
ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన
ఉపకారములనుబటిట్ నాకు మేలు కలుగునటుల్గా
ననున్ దృషిట్ంచుము.

నేను ఇంకను గుమమ్ములకు తలుపులు
నిలుపకముందుగా దానిలో బీటలులేకుండ
సంపూరణ్ముగా గోడను కటిట్యుండగా,

సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయుడైన
గెషెమును మా శతుర్వులలో మిగిలినవారును విని
2 సనబ్లల్టును గెషెమును నాకు ఏదో హాని
చేయుటకు ఆలోచించి -- ఓనో మైదానమందునన్
గార్మములలో ఒక దాని దగెగ్ర మనము
కలిసికొందము రండని నాయొదద్కు
వరత్మానము పంపిరి. 3 అందుకు నేను --నేను
చేయుపని గొపప్ది, దాని విడిచి మీయొదద్కు
వచుచ్టకై నేను దాని నెందుకు ఆపవలెను? నేను
రాలేనని చెపుప్టకు దూతలను పంపితిని. 4 వారు
ఆలాగున నాలుగు మారులు నాయొదద్కు
వరత్మానము పంపగా ఆ పర్కారమే నేను మరల
పర్తుయ్ తత్రమిచిచ్తిని. 5 అంతట
అయిదవమారు సనబ్లల్టు తన పనివాని దావ్రా
విపిప్యునన్ యొక పతిర్కను నాయొదద్కు
పంపెను. 6 అందులో -- వారిపైన రాజుగా
ఉండవలెనని నీవు పార్కారమును
కటుట్చునాన్వనియు, ఈ హేతువుచేతనే నీవును
యూదులును రాజుమీద తిరుగుబాటు
చేయునటుల్గా నీవు ఆలోచించుచునాన్వనియు,
7 యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్
పర్కటనచేయుటకు యెరూషలేములో
పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు
మాటలును --రాజుకు ఈ సంగతులు
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తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, --
అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన
చేసెదము రండనియు,ఈ సంగతి అనయ్జనుల
వదంతియనియు, దానిని గెషెము
చెపుప్చునాన్డనియు వార్యబడెను. 8 ఈ పని
చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదు మనుకొని
వారందరు మముమ్ను బెదరింప జూచిరి గాని 9

నేను -- ఇటువంటి కారయ్ములను
మేమెంతమాతర్మును చేయువారముకాము,
వీటిని నీ మనసుస్లోనుండి నీవు
కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను
వరత్మానము పంపితిని. దేవా, ఇపుప్డు ననున్
బలపరచుము.

10 అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుటిట్న
దెలాయాయ్ కుమారుడైన షెమయాయొకక్
యింటికి వచిచ్తిని. అతడు బయటికి రాకుండ
నిరభ్ందింపబడెను. అతడు --రాతిర్కాలమందు
నినున్ చంపుటకు వారు వచెచ్దరు గనుక, దేవుని
మందిర గరాభ్లయములోపలికి మనము పోయి
తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెపప్గా 11

నేను --నావంటివాడు పారిపోవచుచ్నా?
ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును
రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున
పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో
పర్వేశింపనంటిని. 12 అపుప్డు దేవుడు అతని
పంపలేదనియు, టోబీయాయును సనబ్లల్టును
అతనికి లంచమిచిచ్నందున నా విషయమై యీ
పర్కటన చేసెననియు నాకు తెలియబడినది. 13

ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు
చెపిప్నటుల్చేసి పాపములో పడుదునని
అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా
ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు
వారతనికి లంచమిచిచ్ యుండిరి. 14 నా దేవా,
వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను
సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని
కనిపెటిట్యునన్ పర్వకత్లను, నోవదాయ్
అను పర్వకిత్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము.

15 ఈ పర్కారముగా ఏలూలు మాసము ఇరువది
యయిదవ దినమందు, అనగా ఏబదిరెండు దినములకు
పార్కారమును కటుట్ట సమాపత్మాయెను. 16

అయితే మా శతుర్వులు ఈ సంగతి
వినినపుప్డును, మా చుటుట్నుండు
అనయ్జనులందరు జరిగినపని
చూచినపుప్డును,వారు బహుగా అధైరయ్పడిరి;
ఏలయనగా ఈ పని మా దేవునివలన జరిగినదని వారు
తెలిసికొనిరి. 17 ఆ దినములలో యూదుల
పర్ధానులు టోబీయాయొదద్కు మాటి మాటికి
పతిర్కలు పంపుచు వచిచ్రి; అతడును వారికి
పతిర్కలు పంపుచుండెను. 18 అతడు ఆరహు
కుమారుడైన షెకనాయ్కు అలుల్డు. ఇదియు గాక
యోహానాను అను తన కుమారుడు బెరెకాయ్
కుమారు డైన మెషులాల్ము కుమారెత్ను
వివాహము చేసికొనియుండెను గనుక యూదులలో
అనేకులు అతని పకష్మున నుండెదమని
పర్మాణముచేసిరి. 19 వారు నా యెదుట అతని
గుణాతిశయములనుగూరిచ్ మాటలాడుచువచిచ్రి,
నేను చెపిప్న మాటలు ఆతనికి తెలియజేసిరి.
ననున్ భయపెటుట్టకే టోబీయా పతిర్కలు
పంపెను.

నేను పార్కారమును కటిట్ తలుపులు
నిలిపి, దావ్రపాలకులను గాయకులను
లేవీయులను నియమించిన పిమమ్ట 2 నా

సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన

హననాయ్కును యెరూషలేముపైన అధికారము
ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన
మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా
దేవునియెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 3

అపుప్డు నేను -- బాగుగా పొర్దెద్కుక్
పరయ్తము యెరూషలేముయొకక్ గుమమ్ముల
తలుపులు తియయ్కూడదు; మరియు జనులు దగెగ్ర
నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి
అడడ్గడియలువాటికి వేయవలెననియు,
ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరు తమ
తమ కావలి వంతులనుబటిట్ తమ యిండల్కు
ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి
నియమింపవలెననియు చెపిప్తిని. 4 అపప్టిలో
ఆ పటట్ణము మిగుల విశాలముగాను
పెదద్దిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు
కొదిద్గా ఉండిరి, యిండుల్ ఇంక
కటట్బడలేదు. 5 జనసంఖయ్ చేయునటుల్ నా
దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుటిట్ంపగా,
పర్ధానులను అధికారులను జనులను నేను
సమకూరిచ్తిని. అంతలో ముందు
వచిచ్నవారినిగూరిచ్న వంశావళి గర్ంథము నాకు
కనబడెను, అందులో వార్యబడిన వంశావళులు ఇవి.
6 జెరుబాబ్బెలు యేషూవ నెహెమాయ్
అజరాయ్ రయమాయ్ నహమానీ మొరెద్కై
బిలాష్ను మిసెప్రేతు బిగవ్యి నెహూము
బయనా అనువారితోకూడ బాబెలురాజైన
నెబుకదెన్జరుచేత చెరలోకి కొనిపోబడి 7

తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశముకును
తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్నవారు వీరే.
ఇశార్యేలీయులయొకక్ జనసంఖయ్ యిదే. 8

అది ఏలాగనగా పరోషు వంశసుథ్లు రెండువేల
నూట డెబబ్ది యిదద్రును 9 షెఫటయ్
వంశసుథ్లు మునూన్ట డెబబ్ది యిదద్రును 10

ఆరహు వంశసుథ్లు ఆరునూట ఏబది యిదద్రును 11

యేషూవ యోవాబు సంబంధులైన పహతోమ్యాబు
వంశసుథ్లు రెండువేల ఎనమనూన్ట
పదునెనిమిదిమందియు 12 ఏలాము వంశసుథ్లు
వెయియ్నిన్ ఇనూన్ట ఏబది నలుగురును. 13

జతూత్వంశసుథ్లు ఎనమనూన్ట నలువది
యయిదుగురును 14 జకక్యి వంశసుథ్లు ఏడు నూట
అరువది మందియు 15 బినూన్యి వంశసుథ్లు ఆరు
నూట నలువది యెనమండుగురును 16 బేబై
వంశసుథ్లు ఆరు నూట ఇరువది యెనమండుగురును
17 అజాగ్దు వంశసుథ్లు రెండువేల మునూన్ట
ఇరువది యిదద్రును 18 అదోనీకాము వంశసుథ్లు
ఆరు నూట అరువది యేడుగురును 19 బిగవ్యి
వంశసుథ్లు రెండు వేల అరువది యేడుగురును 20

అదీను వంశసుథ్లు ఆరు నూట ఏబది యయిదుగురును
21 హిజిక్యా బంధువుడైన ఆటేరు వంశసుథ్లు
తొంబది యెనమండుగురును 22 హాషుము
వంశసుథ్లు మూనూన్ట ఇరువది యెనమండుగురును
23 జేజయి వంశసుథ్లు మునూన్ట ఇరువది
నలుగురును 24 హారీపు వంశసుథ్లు
నూటపనెన్ండుగురును 25 గిబియోను వంశసుథ్లు
తొంబదియయిదుగురును 26 బేతెల్హేము
నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండుగురును 27

అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండుగురు 28

బేతజామ్వెతువారు నలువది యిదద్రును 29

కిరయ్తాయ్రీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు
ఏడునూట నలువది ముగుగ్రును 30 రామా
గెబలవారు ఆరు నూట ఇరువది యొకరును 31

మికమ్షువారు నూట ఇరువది యిదద్రును 32

బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగుగ్రును
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33 రెండవ నెబోవారు ఏబది యిదద్రును 34

రెండవ ఏలామువారు వెయియ్నిన్ ఇనూన్ట
ఏబది నలుగురును 35 హారిము వంశసుథ్లు
మూనూన్ట ఇరువది మందియు 36 యెరికో
వంశసుథ్లు మునూన్ట నలువది యయిదుగురును 37

లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశసుథ్లు ఏడునూట
ఇరువది యొకరును 38 సెనాయా వంశసుథ్లు
మూడువేల తొమమ్నూట ముపప్దిమందియు 39

యాజకులైయుండి యేషూవ యింటివారైన
యెదాయా వంశసుథ్లు తొమమ్నూన్ట
డెబబ్ది ముగుగ్రును 40 ఇమేమ్రు వంశసుథ్లు
వెయియ్నిన్ ఏబది యిదద్రును 41 పషూరు
వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల నలువది
యేడుగురును 42 హారిము వంశసుథ్లు
వెయియ్నిన్ పదు నేడుగురును 43 లేవీయులైన
యేషూవ హోదవాయ్ కదీమ్యేలు అనువారి
వంశసుథ్లు డెబబ్ది నలుగురును 44 గాయకులైన
ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట నలువది
యెనమండుగురును 45 దావ్రపాలకులైన
షలూల్ము వంశసుథ్లు అటేరు వంశసుథ్లు
టలోమ్ను వంశసుథ్లు అకూక్బు వంశసుథ్లు
హటీటా వంశసుథ్లు షోబయి వంశసుథ్లు నూట
ముపప్ది యెనమండుగురును 46 నెతీనీయులైన
జీహా వంశసుథ్లు హశూపా వంశసుథ్లు
టబాబ్యోతు వంశసుథ్లు 47 కేరోసు
వంశసుథ్లు సీయహా వంశసుథ్లు పాదోను
వంశసుథ్లు 48 లెబానా వంశసుథ్లు హగాబా
వంశసుథ్లు షలమ్యి వంశసుథ్లు 49 హానాను
వంశసుథ్లు గిదేద్లు వంశసుథ్లు గహరు
వంశసుథ్లు 50 రెవాయ వంశసుథ్లు రెజీను
వంశసుథ్లు నెకోదా వంశసుథ్లు 51 గజాజ్ము
వంశసుథ్లు ఉజాజ్ వంశసుథ్లు పాసెయ
వంశసుథ్లు 52 బేసాయి వంశసుథ్లు మెహూనీము
వంశసుథ్లు నెపూషేసీము వంశసుథ్లు. 53

బకూబ్కు వంశసుథ్లు హకూపా వంశసుథ్లు
హరూహ్రు వంశసుథ్లు 54 బజీల్తు వంశసుథ్లు
మెహీదా వంశసుథ్లు హరాష్ వంశసుథ్లు 55

బరోక్సు వంశసుథ్లు సీసెరా వంశసుథ్లు
తెమహు వంశసుథ్లు 56 నెజీయహు వంశసుథ్లు
హటీపా వంశసుథ్లు 57 సొలొమాెెను దాసుల
వంశసుథ్లు సొటయి వంశసుథ్లు సోపెరెతు
వంశసుథ్లు పెరూదా వంశసుథ్లు 58 యహలా
వంశసుథ్లు దరోక్ను వంశసుథ్లు గిదేద్లు
వంశసుథ్లు 59 షెఫటయ్ వంశసుథ్లు హటీట్లు
వంశసుథ్లు జెబాయీయుల సంబంధమైన
పొకెరెతు వంశసుథ్లు ఆమోను వంశసుథ్లు. 60

ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల
వంశసుథ్లును మునూన్ట తొంబది యిదద్రు.

61 తేలెమ్లహు తేలహ్రాష్ కెరూబు అదోను
ఇమేమ్రు మొద లైన సథ్లములనుండి
వచిచ్నవారు తాము ఇశార్యేలీయుల
సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి
పేరులైనను తమ వంశావళి పతిర్కయైనను
కనుపరచలేకపోయిరి. 62 వారెవరనగా
దెలాయాయ్ వంశసుథ్లు టోబీయా వంశసుథ్లు
నెరోదా వంశసుథ్లు వీరు ఆరు నూట నలువది
యిదద్రు 63 హబాయాయ్ వంశసుథ్లు
హకోక్జు వంశసుథ్లు బరిజ్లల్యి వంశసుథ్లు,
అనగా గిలాదీయులైన బరిజ్లల్యి
కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని
వారి పేరుచేత పిలువబడిన బరిజ్లల్యి
వంశసుథ్లును యాజక సంతానులు. 64 వీరి వంశా
వళులను బటిట్ యెంచబడినవారిలో వారి పదుద్

పుసత్కమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా
వారు అపవితుర్లుగా ఎంచబడి యాజకులలో
ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి. 65 కాగా అధికారి--
ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక
యాజకుడు ఏరప్డువరకు
అతిపరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని
వారితో చెపెప్ను. 66 సమాజకులందరును నలువది
రెండువేల మునూన్ట అరువదిమంది. 67 వీరు గాక
వీరి పనివారును పనికతెత్లును ఏడు వేల
మునూన్ట ముపప్ది యేడుగురును, గాయకులలో
సీత్ర్ పురుషులు ఇనూన్ట నలువది
యయిదుగురునై ఉండిరి. 68 వారి గురర్ములు ఏడు
నూట ముపప్ది ఆరును, వారి కంచర గాడిదెలు
ఇనూన్ట నలువది యయిదును 69 వారి ఒంటెలు
నానూన్ట ముపప్ది యయిదును వారి గాడిదెలు
ఆరు వేల ఏడు నూట ఇరువదియునై యుండెను.

70 పెదద్లలో పర్ధానులైన కొందరు పనికి
కొంత సహాయము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో
నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది
పళెల్ములను ఏడు నూట ముపప్ది యాజక
వసత్ర్ములను వేసి యిచెచ్ను. 71 మరియు
పెదద్లలో పర్ధానులైనవారు కొందరు
ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును
పదునాలుగు లకష్ల తులముల వెండిని వేసిరి. 72

మిగిలినవారును ఇనూన్ట నలువది తులముల
బంగారమును ఇనూన్ట నలువది లకష్ల తులముల
వెండిని అరువదియేడు యాజక వసత్ర్ములను
ఇచిచ్రి. 73 అపుప్డు యాజకులు లేవీయులు
దావ్రపాలకులు గాయకులు జనులలో కొందరును,
నెతీనీయులు ఇశార్యేలీయులందరును, తమ
పటట్ణములయందు నివాసము చేసిరి.

ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ
పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి.
అపుప్డు జనులందరును ఏకమనసుక్లై,

నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు
వచిచ్--యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు
ఆజాఞ్పించిన మోషే
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్
అను శాసిత్ర్తో చెపప్గా 2 యాజకుడైన
ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున
చదువబడుదాని గర్హింప శకిత్గల సీత్ర్
పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 3

నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో
ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్మువరకు
నిలుచునన్ ఆ సీత్ర్ పురుషులకును, తెలివితో
వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు
వచెచ్ను, ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర్
గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 4 అంతట
శాసిత్ర్యగు ఎజార్ ఆ పనికొరకు కరర్తో
చేయబడిన యొక పీఠముమీద నిలువబడెను;
మరియు అతని దగెగ్ర కుడిపారశ్వ్మందు
మతిత్తాయ్ షెమ అనాయా ఊరియా
హిలీక్యా మయశేయా అనువారును, అతని
యెడమపారశ్వ్మందు పెదాయా మిషాయేలు
మలీక్యా హాషుము హషబ్దాద్నా జెకరాయ్
మెషులాల్ము అనువారును నిలిచియుండిరి. 5

అపుప్డు ఎజార్ అందరికంటె ఎతుత్గా
నిలువబడి జనులందరును చూచుచుండగా గర్ంథమును
విపెప్ను, విపప్గానే జనులందరు నిలువబడిరి. 6

ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను
సుత్తింపగా జనులందరు తమ చేతులెతిత్--
ఆమేన్ ఆమేన్ అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు
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పంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 7 జనులు
ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ
షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు షబెబ్తై
హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్
యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును
లేవీయులును ధరమ్శాసత్ర్ముయొకక్
తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 8

ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును
సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా
గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 9

జనులందరు ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథపు మాటలు విని
యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, అధికారియైన
నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్ర్యునగు
ఎజార్యును జనులకు బోధించు లేవీయులును --
మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ
దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని
జనులతో చెపిప్రి. 10 మరియు నెహెమాయ్
వారితో నిటల్నెను -- పదండి, కొర్వివ్న
మాంసము భకిష్ంచుడి, మధురమైనదాని పానము
చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము
చేసికొననివారికి వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా
ఈ దినము మన పర్భువుకు పర్తిషిఠ్తమాయెను,
మీరు దుఃఖపడకుడి,యెహోవాయందు
ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 11

ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదారిచ్ -- మీరు
దుఃఖము మానుడి, ఇది పరిశుదధ్దినము,మీరు
దుఃఖపడకూడదని వారితో అనిరి. 12 ఆ తరువాత
జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని
గర్హించి, తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి
ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా
ఉండుటకును ఎవరి యిండల్కు వారు వెళిల్రి.

13 రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో
పర్ధానులైనవారును యాజకులును లేవీయులును
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథపు మాటలు వినవలెనని
శాసిత్ర్యైన ఎజార్ యొదద్కు కూడి
వచిచ్రి. 14 యెహోవా మోషేకు దయచేసిన
గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు
ఉతస్వకాలమందు ఇశార్యేలీయులు
పరణ్శాలలలో నివాసము చేయవలెనని
వార్యబడి యుండెను 15 మరియు వారు తమ
పటట్ణములనిన్టిలోను యెరూషలేములోను
పర్కటనచేసి తెలియజేయవలసినదేమనగా --
మీరు పరవ్తమునకు పోయి ఒలీవచెటల్
కొమమ్లను అడవి ఒలీవచెటల్ కొమమ్లను
గొంజిచెటల్ కొమమ్లను ఈతచెటల్
కొమమ్లను గుబురుగల వేరు వేరు
చెటల్కొమమ్లను తెచిచ్,
వార్యబడినటుల్గా పరణ్శాలలు కటట్వలెను.
16 ఆ పర్కారమే జనులు పోయి కొమమ్లను
తెచిచ్ జనులందరు తమ తమ యిండల్మీదను తమ
లోగిళల్లోను దేవమందిరపు ఆవరణములోను
నీటి గుమమ్పు వీధిలోను ఎఫార్యిమీయుల
గుమమ్పు వీధిలోను పరణ్శాలలు కటుట్కొనిరి.
17 మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచిచ్నవారి
సమూహమును పరణ్శాలలు కటుట్కొని వాటిలో
కూరుచ్ండిరి. నూను కుమారుడైన యెహోషువ
దినములు మొదలుకొని అదివరకు
ఇశార్యేలీయులు ఆలాగున చేసియుండలేదు;
అపుప్డు వారికి బహు సంతోషము పుటెట్ను. 18

ఇదియుగాక మొదటి దినము మొదలుకొని
కడదినమువరకు అను దినము ఎజార్ దేవుని
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమును చదివి వినిపించుచు
వచెచ్ను. వారు ఈ ఉతస్వమును ఏడు దినములవరకు

ఆచరించిన తరువాత విధిచొపుప్న ఎనిమిదవ
దినమును పర్తిదినముగా ఆచరించిరి.

ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు
ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి
గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి

పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 2 ఇశార్యేలీయులు
అనయ్జనులందరిలోనుండి
పర్తేయ్కింపబడినవారై నిలువబడి,తమ
పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి.
3 మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే
నిలువబడి, తమ దేవుడైన యెహోవా
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి,
ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు
దేవుడైన యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు
వచిచ్రి. 4 లేవీయులలో యేషూవ బానీ
కదీమ్యేలు షెబనాయ్ బునీన్ షేరేబాయ్
బానీ కెనానీ అనువారు మెటల్మీద నిలువబడి,
యెలుగెతిత్, తమ దేవుడైన యెహోవాకు
మొరర్పెటిట్రి. 5 అపుప్డు లేవీయులైన
యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా
షేరేబాయ్ హోదీయా షెబనాయ్ పెతహయా
అనువారు--నిలువబడి, నిరంతరము మీకు
దేవుడైయునన్ యెహోవాను సుత్తించుడని
చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ముచేసిరి--
సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ
ఘనమైన నామము సుత్తింపబడును గాక. 6 నీవే,
అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును
మహాకాశములను వాటి సైనయ్మును, భూమిని
దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను
వాటిలో ఉండునది అంతటిని సృజించి
వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ
సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము
చేయుచునన్ది. 7 దేవా యెహోవా, అబార్మును
ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను
సథ్లమునుండి ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి
అబార్హామను పేరుపెటిట్నవాడవు నీవే. 8

అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గలవాడని యెరిగి,
కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు
పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు
అనువారి దేశమును అతని
సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన
చేసినవాడవు నీవే. 9 నీవు నీతిమంతుడవై యుండి
నీ మాటచొపుప్న జరిగించితివి. ఐగుపుత్లో మా
పితరులు పొందిన శర్మను నీవు చూచితివి,
ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారి మొరర్ను నీవు
వింటివి. 10 ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని
దేశపు జనులందరును వారియెడల బహు గరవ్ముగా
పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు
వారియెదుట సూచకకిర్యలను
మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున
చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా
పర్సిదిధ్నొందితివి. 11 మరియు నీ
జనులయెదుట నీవు సముదర్మును
విభాగించినందున వారు సముదర్ముమధయ్
పొడినేలను నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి
వేసినటుల్ వారిని తరిమినవారిని
అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి. 12 ఇదియుగాక
పగటికాలమందు మేఘసత్ంభములో
ఉండినవాడవును రాతిర్కాలమందు వారు
వెళల్వలసిన మారగ్మున వెలుగిచుచ్టకై
అగిన్సత్ంభములో ఉండినవాడవును అయియుండి
వారిని తోడుకొనిపోతివి. 13

సీనాయిపరవ్తముమీదికి దిగి వచిచ్
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ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి
నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను
మేలుకరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు
దయచేసితివి. 14 వారికి నీ పరిశుదధ్మైన
విశార్ంతి దినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ
దాసుడైన మోషేదావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను
ధరమ్శాసత్ర్మును వారికి నియమించితివి. 15

వారి ఆకలి తీరుచ్టకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును
వారి దాహము తీరుచ్టకు బండలోనుండి ఉదకమును
తెపిప్ంచితివి. వారికి పర్మాణముచేసిన
దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని వారి
కాజాఞ్పించితివి. 16 అయితే వారును మా
పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ
ఆజఞ్లకు చెవియొగగ్క పోయిరి. 17 వారు
విధేయులగుటకు మనసుస్లేనివారై తమ మధయ్
నీవు చేసిన అదుభ్తములను జాఞ్పకము
చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని,
తాముండి వచిచ్న దాసయ్పుదేశమునకు తిరిగి
వెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద
తిరుగు బాటు చేసిరి. అయితే నీవు కష్మించుటకు
సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు
గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు కృపయు
గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 18

వారు ఒక పోతదూడను చేసికొని--
ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన దేవుడు
ఇదే అని చెపిప్, నీకు బహు విసుకు
పుటిట్ంచినను 19 వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు
బహు విసాత్రమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని
విసరిజ్ంపలేదు; మారగ్ముగుండ వారిని
తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘసత్ంభమును,
దారిలో వారికి వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్
అగిన్సత్ంభమును వారిపైనుండి వెళిల్పోక
నిలిచెను. 20 వారికి భోధించుటకు నీ
యుపకారాతమ్ను దయచేసితివి, నీవిచిచ్న
మనాన్ను ఇయయ్క మానలేదు; వారి దాహమునకు
ఉదకమిచిచ్తివి. 21 నిజముగా అరణయ్ములో
ఏమియు తకుక్వ కాకుండ నలువది సంవతస్రములు
వారిని పోషించితివి. వారి వసత్ర్ములు
పాతగిలి పోలేదు, వారి కాళల్కు వాపు రాలేదు.
22 ఇదియుగాక రాజయ్ములను జనములను
వారికపప్గించి, వారికి సరిహదుద్లు
ఏరప్రచితివి గనుక, వారు సీహోను అను
హెషోబ్ను రాజుయొకక్ దేశమును బాషానుకు
రాజైన ఓగుయొకక్ దేశమును
సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. 23 వారి సంతతిని
ఆకాశపు నకష్తర్ములంత విసాత్రముగా చేసి,
పర్వేశించి సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి
పితరులకు నీవు వాగాద్నముచేసిన దేశములోకి
వారిని రపిప్ంపగా 24 ఆ సంతతివారు
పర్వేశించి ఆ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి.
నీవు కనానీయులను ఆ దేశవాసులను జయించి, తమకు
మనసుస్వచిచ్నటుల్ చేయుటకు వారి రాజులను
ఆ దేశజనులను వారి చేతికి అపప్గించితివి. 25

అపుప్డు వారు పార్కారములుగల పటట్ణములను
ఫలవంతమైన భూమిని సావ్ధీనపరచుకొని,
సకలమైన పదారథ్ములతో నిండియునన్
యిండల్ను తర్వివ్న బావులను
దార్కష్తోటలను ఒలీవతోటలను బహు
విసాత్రముగా ఫలించు చెటల్ను వశపరచుకొనిరి.
ఆలాగున వారు తిని తృపిత్పొంది మదించి నీ
మహోపకారమునుబటిట్ బహుగా సంతోషించిరి.
26 అయినను వారు అవిధేయులై నీ మీద
తిరుగుబాటు చేసి, నీ ధరమ్శాసత్ర్మును

లకష్య్ పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్
తిరుగవలెనని తమకు పర్కటనచేసిన నీ
పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా విసుకు
పుటిట్ంచిరి. 27 అందుచేత నీవు వారిని వారి
శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి. ఆ శతుర్వులు
వారిని బాధింపగా శర్మకాలమందు వారు నీకు
మొరర్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు
ఆలకించి, వారి శతుర్వుల చేతిలోనుండి వారిని
తపిప్ంచుటకై నీ కృపాసంపతిత్నిబటిట్ వారికి
రకష్కులను దయచేసితివి. 28 వారు
నెమమ్దిపొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల
దోర్హులు కాగా నీవు వారిని వారి
శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద
అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగి వచిచ్ నీకు
మొరర్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు
ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని
విడిపించితివి. 29 నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు
ఆచరించిన యెడల వాటివలన వాడు
బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద
సాకష్య్ము పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ
ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై
నినున్ తిరసక్రించి తమ మనసుస్ను
కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 30 నీవు
అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ
పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత వారిమీద
సాకష్య్ము పలికితివి గాని వారు వినక
పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్
జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 31 అయితే
నీవు మహోపకారివై యుండి, వారిని బొతిత్గా
నాశనముచేయకయు విడిచిపెటట్కయు ఉంటివి.
నిజముగా నీవు కృపాకనికర ములుగల దేవుడవై
యునాన్వు. 32 చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప
చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివైన
భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల
దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా
మీదికిని మా రాజుల మీదికిని
పర్ధానులమీదికిని మా పితరులమీదికిని నీ
జనులందరిమీదికిని వచిచ్న శర్మయంతయు నీ
దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 33 మా
మీదికి వచిచ్న శర్మ లనిన్టిని చూడగా నీవు
నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ము గానే
పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము
దురామ్రుగ్లమైతివిు. 34 మా రాజులు గాని మా
పర్ధానులు గాని మా యాజకులు గాని మా పితరులు
గాని నీ ధరమ్శాసత్ర్ము ననుసరించి
నడువలేదు. నీవు వారిమీద పలికిన
సాకష్య్ములనైనను నీ ఆజఞ్లనైనను వారు
వినకపోయిరి. 35 వారు తమ
రాజయ్పరిపాలనకాలమందు నీవు తమ యెడల
చూపించిన గొపప్ ఉపకారములను తలంచక, నీవు
వారికిచిచ్న విసాత్రమగు ఫలవంతమైన భూమిని
అనుభవించియుండియు నినున్ సేవింపకపోయిరి,
తమ చెడు నడతలువిడిచి మారుమనసుస్
పొందరైరి. 36 చితత్గించుము, నేడు మేము
దాసయ్ములో ఉనాన్ము, దాని ఫలమును దాని
సమృధిధ్ని అనుభవించునటుల్ నీవు మా పితరులకు
దయచేసిన భూమియందు మేము దాసులమై
యునాన్ము. 37 మా పాపములనుబటిట్ నీవు
మామీద నియమించిన రాజులకు అది
అతివిసాత్రముగా ఫల మిచుచ్చునన్ది. 38 వారు
తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను
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మా పశువులమీదను అధికారము చూపు చునాన్రు
గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి.

మేము ఒపుప్కొని
చెపిప్నదానినిబటిట్ ఒక సిథ్రమైన
నిబంధన చేసికొని వార్యించుకొనగా,

మా పర్ధానులును లేవీయులును యాజకులును
దానికి ముదర్లు వేసిరి. దానికి ముదర్లు
వేసినవారెవరనగా, అధికారియగు హకలాయ్
కుమారుడైన నెహెమాయ్ సిదీక్యా 2

శెరాయా అజరాయ్ యిరీమ్యా 3 పషూరు
అమరాయ్ మలీక్యా 4 హటూట్షు షెబనాయ్
మలూల్కు. 5 హారిము మెరేమోతు ఓబదాయ్ 6

దానియేలు గినెన్తోను బారూకు 7

మెషులాల్ము అబీయా మీయామిను 8

మయజాయ్ బిలగ్యి షెమయా వీరందరును
యాజకులుగా ఉండువారు 9 లేవీయులు ఎవరనగా,
అజనాయ్ కుమారుడైన యేషూవ హేనాదాదు
కుమారులైన బినూన్యి కదీమ్యేలు 10 వారి
సహోదరులైన షెబనాయ్ హోదీయా కెలీటా
పెలాయా హానాను 11 మీకా రెహోబు హషబాయ్
12 జకూక్రు షేరేబాయ్ షెబనాయ్ 13

హోదీయా బానీ బెనీను అనువారు. 14 జనులలో
పర్ధానులెవరనగా పరోషు పహతోమ్యాబు
ఏలాము జతూత్ బానీ 15 బునీన్ అజాగ్దు బేబై
16 అదోనీయా బిగవ్యి ఆదీను 17 అటేరు
హిజిక్యా అజూఞ్రు 18 హోదీయా హాషుము
బేజయి 19 హారీపు అనాతోతు నేబైమగీప్ 20

యాషు మెషులాల్ము హెజీరు 21 మెషేజ
బెయేలు సాదోకు యదూద్వ 22 పెలటాయ్
హానాను అనాయా 23 హోషేయ హననాయ్
హషూష్బు హలోల్హేషు పిలాహ్ షోబేకు 24

రెహూము హషబాన్ మయశేయా 25 అహీయా
హానాను ఆనాను 26 మలూల్కు హారిము బయనా
అనువారు. 27 అయితే జనులలో మిగిలినవారు, 28

అనగా దేవుని ధరమ్శాసత్ర్మునకు
విధేయులగునటుల్ దేశపుజనులలో ఉండకుండ
తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనిన యాజకులు
లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు
నెతీనీయులు అందరును, దేవుని దాసుడైన
మోషేదావ్రా నియమించబడిన దేవుని
ధరమ్శాసత్ర్ము ననుసరించి నడుచుకొనుచు, మన
పర్భువైన యెహోవా నిబంధనలను కటట్డలను
ఆచరించుదుమని శపథము పూని పర్మాణము
చేయుటకు కూడిరి. 29 వారి భారయ్లు వారి
కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు
బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో
పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 30

మరియు--మేము దేశపు జనులకు మా
కుమారెత్లను ఇయయ్కయువారి కుమారెత్లను
మా కుమా రులకు పుచుచ్కొనకయు నుందుమనియు
31 దేశపు జనులు విశార్ంతిదినమందు అమమ్కపు
వసుత్వులనే గాని భోజన పదారథ్ములనే గాని
అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతి
దినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని వాటిని
కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున
విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల
బాకీలు వదలివేయుదుమనియు
నిరణ్యించుకొంటిమి. 32 మరియు మన దేవుని
మందిరపు సేవనిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము
తులము వెండిలో మూడవవంతు ఇచెచ్దమని
నిబంధన చేసికొంటిమి. 33 సవరింపబడిన
రొటెట్విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము
విషయములోను, నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి

విషయములోను, విశార్ంతిదినముల
విషయములోను, అమావాసయ్ల విషయములోను,
నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను,
పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల విషయములోను,
ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము
కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్ బలుల
విషయములోను, మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి
విషయములోను, ఆలాగుననే
నిరణ్యించుకొంటిమి. 34 మరియు మా పితరుల
యింటి మరాయ్దపర్కారము పర్తి
సంవతస్రమును నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో
ధరమ్శాసత్ర్ గర్ంథమందు
వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా
బలిపీఠముమీద దహింప జేయుటకు యాజకులలోను
లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల
అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోకి ఎవరు
తేవలెనో వారును చీటుల్వేసికొని
నిరణ్యించుకొంటిమి. 35 మరియు మా
భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృకష్ముల
పర్థమ ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు
మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా
నిరణ్యించుకొంటిమి 36 మా కుమారులలో
జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో
తొలిచూలులను, ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథమందు
వార్యబడినటుట్ మా మందలలో
తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో
సేవచేయు యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని
వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 37

ఇదియుగాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము
పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైనవృకష్ముల
ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొద
లైనవాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోకి
యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా
భూమి పంటలో పదియవ వంతును
లేవీయులయొదద్కు తీసికొని వచుచ్నటుల్గా
పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ
వంతును ఆ లేవీయులకిచుచ్నటుల్గాను
నిరణ్యించుకొంటిమి. 38 లేవీయులు ఆ పదియవ
వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన
యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు,
పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా దేవుని
మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోకి తీసికొని
రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 39

ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును
కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను తేగా,
సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును
గాయకులును వాటిని తీసికొని
పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములుండు మందిరపు
గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును
మేము చూడకుండ మానము.

జనుల అధికారులు యెరూషలేములో
నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు
పరిశుదధ్పటట్ణమగు

యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు
నివసించునటుల్ను, మిగిలిన తొమమ్ండుర్గురు
వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్
వేసిరి. 2 యెరూషలేములో నివసించుటకు
సంతోషముగా ఒపుప్ కొనినవారిని జనులు
దీవించిరి. 3 యెరూషలేములో నివాసము చేసిన
రాజయ్పు పర్ధానులు వీరే,
యూదాపటట్ణములలో ఎవరి
సావ్సథ్య్ములో వారు నివసించుచుండిరి.
వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును యాజకులును
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లేవీయులును నెతీనీయులును
సొలొమోనుయొకక్ దాసుల వంశసుథ్లును
నివాసము చేసిరి. 4 మరియు యెరూషలేములో
యూదులలో కొందరును బెనాయ్మీనీయులలో
కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరనగా,
జెకరాయ్కు పుటిట్న ఉజిజ్యా కుమారుడైన
అతాయా, యితడు షెఫటయ్కు పుటిట్న
అమరాయ్ కుమారుడు, వీడు షెఫటయ్కు
పుటిట్న పెరెసు వంశసుథ్డగు మహలలేలు
కుమారుడు. 5 మరియు షిలోనికి పుటిట్న
జెకరాయ్ కుమారునికి పుతుర్డైన యోయారీబు
కనిన అదాయా కుమారుడైన హజాయాకు కలిగిన
కొలోహ్జెకు పుటిట్న బారూకు కుమారుడైన
మయశేయా నివసించెను. 6 యెరూషలేములో
నివాసము చేసిన పెరెసు వంశసుథ్లందరును
బలవంతులైన ననూన్ట అరువది ఎనమండుగురు.

7 బెనాయ్మీనీయులలో ఎవరనగా యోవేదు
పెదాయా కోలాయా మయశేయా ఈతీయేలు
యెషయా అను పితరుల వరుసలో మెషులాల్ము
కుమారుడైన సలుల్. 8 అతని తరువాత గబబ్యి
సలల్యి; వీరందరును తొమమ్నూన్ట ఇరువది
యెనమండుగురు; 9 జిఖీర్ కుమారుడైన యోవేలు
వారికి పెదద్గా ఉండెను. సెనూయా
కుమారుడైన యూదా పటట్ణముమీద రెండవ
అధికారియై యుండెను. 10 యాజకులలో ఎవరనగా
యోయారీబు కుమారుడైన యెదాయాయు
యాకీనును 11 శెరాయా దేవుని మందిరమునకు
అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము
సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల
వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 12 ఇంటిపని
చేసినవారి సహోదరులు ఎనమనూన్ట ఇరువది
యిదద్రు. మరియు పితరులైన మలీక్యా పషూరు
జెకరాయ్ అవీ◌్జు పెలలాయ్ల వరుసలో
యెరోహాముకు పుటిట్న అదాయా. 13

పెదద్లలో పర్ధానులైన ఆ అదాయా బంధువులు
ఇనూన్ట నలువది యిదద్రు. మరియు ఇమేమ్రు
మెషిలేల్మోతె అహజైయను పితరుల వరుసలో
అజరేలుకు పుటిట్న అమషష్యి. 14

బలవంతులైనవారి బంధువులు నూట ఇరువది
యెనమండుగురు. వారికి జబీద్యేలు పెదద్గా
ఉండెను; ఇతడు ఘనులైనవారిలో ఒకని కుమారుడు.
15 లేవీయులలో ఎవరనగా, షెమయా. ఇతడు
బునీన్కి పుటిట్న హషబాయ్కనిన అజీర్కాము
కుమారుడైన హషూష్బునకు పుటిట్నవాడు. 16

లేవీయులలో పర్ధానులైనవారిలో
షబెబ్తైయును యోజాబాదును దేవుని
మందిరమును బాగుజేయు విషయములో అధికారము
పొందిరి. 17 ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి
పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్
పార్రథ్న సోత్తర్ముల విషయములో
పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో
బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన
గాలాలుకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన
అబాద్యును ఈ విషయములో అతని
చేతికిర్ందివారు 18 పరిశుదధ్పటట్ణములో
ఉనన్ లేవీయులందరు ఇనూన్ట ఎనుబది నలుగురు.
19 దావ్రపాలకులైన అకూక్బు టలోమ్ను
గుమమ్ములు కాయువారును నూట డెబబ్ది
యిదద్రు. 20 ఇశార్ యేలీయులలో శేషించిన
యాజకులు లేవీయులు మొదలైనవారు
యూదాపటట్ణములనిన్టిలో ఎవరి
సావ్సథ్య్ములో వారు ఉండిరి. 21

నెతీనీయులు ఓపెలులో నివసించిరి. జీహాయు

గిషాప్యును నెతీనీయులకు పర్ధానులు. 22

యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు
పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన హషబాయ్
కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు;
ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని
మందిరముయొకక్ పనిమీద అధికారులు 23

వారినిగూరిచ్న విధి యేదనగా, గాయకులు
వంతులపర్కారము ఒపప్ందముమీద తమ
పనిచేయవలెను, లేవీయులు రాజుయొకక్
ఆజఞ్నుబటిట్ దినకర్మేణ జరుగుపనులు
చూడవలెను. 24 మరియు యూదాదేశసుథ్డగు
జెరహు వంశసుథ్డైన మెషేజ బెయేలు
కుమారుడగు పెతహయా జనులనుగూరిచ్న
సంగతులను విచారించుటకు రాజునొదద్ ఉండెను.
25 వాటి పొలములలోనునన్ పలెల్లు చూడగా
యూదా వంశసుథ్లలో కొందరు
కిరయ్తరాబ్లోను దానికి సంబంధించిన
పలెల్లలోను దీబోనులోను దానికి సంబంధించిన
పలెల్లలోను యెకబెస్యేలులోను దానికి
సంబంధించిన పలెల్లలోను 26 యేషూవలోను
మెలాదాలోను బేతెప్లెతులోను. 27

హజరుష్వలులోను బెయేరెష్బాలోను దానికి
సంబంధించిన పలెల్లలోను 28 సికల్గులోను
మెకోనాలోను దానికి సంబంధించిన
పలెల్లలోను 29 ఏనిర్మోమ్నులోను
జొరాయ్లోను యరూమ్తులోను 30

జానోహలోను అదులాల్ములోను వాటికి
సంబంధించిన పలెల్లలోను లాకీషులోను దానికి
సంబంధించిన పొలములలోను అజేకాలోను దానికి
సంబంధించిన పలెల్లలోను నివ సించినవారు.
మరియు బెయేరెష్బా మొదలుకొని
హినోన్ము లోయవరకు వారు నివసించిరి. 31 గెబ
నివాసులగు బెనాయ్మీనీయులు మికమ్షులోను
హాయిలోను బేతేలులోను వాటికి సంబంధించిన
పలెల్లలోను 32 అనాతోతులోను నోబులోను
అననాయ్లోను 33 హాసోరులోను రామాలోను
గితత్యీములోను 34 హాదీదులోను
జెబోయిములోను నెబలాల్టులోను 35

లోదులోను పనివారి లోయ అను ఓనోలోను
నివసించిరి. 36 మరియు లేవీయుల
సంబంధమైనవారిలో యూదా
వంశసుథ్లలోనివారు బెనాయ్మీనీయులమధయ్
భాగములు పొందిరి.

షయలీత్యేలు కుమారుడైన
జెరుబాబ్బెలుతో కూడ వచిచ్న
యాజకులును లేవీయులును వీరే.

యేషూవ శెరాయా యిరీమ్యా ఎజార్ 2

అమరాయ్ మళూల్కు హటూట్షు 3 షెకనాయ్
రెహూము మెరేమోతు 4 ఇదోద్ గినెన్తోను
అబీయా. 5 మీయామిను మయదాయ్ బిలాగ్ 6

షెమయా యోయారీబు యెదాయా 7 సలూల్
ఆమోకు హిలీక్యా యెదాయా
అనువారు.వారందరును యేషూవ దినములలో
యాజకులలోను వారి బంధువులలోను
పర్ధానులుగా ఉండిరి. 8 మరియు లేవీయులలో
యేషూవ బినూన్యి కదీమ్యేలు షేరేబాయ్
యూదా సోత్తార్ది సేవవిషయములో
పర్ధానియైన మతత్నాయ్యు అతని
బంధువులును. 9 మరియు బకుబ్కాయ్యు
ఉనీన్యును వారి బంధువులును వారికి ఎదురు
వరుసలోనుండి పాడువారు. 10 యేషూవ
యోయాకీమును కనెను, యోయాకీము
ఎలాయ్షీబును కనెను, ఎలాయ్షీబు

నెహెమాయ్ 12:10

399



యోయాదాను కనెను. 11 యోయాదా
యోనాతానును కనెను. యోనాతాను యదూద్వను
కనెను. 12 యోయాకీము దినములలో పితరులలో
పర్ధానులైనవారు యాజకులై యుండిరి.
వారెవరనగా, శెరాయా యింటివారికి మెరాయా,
యిరీమ్యా యింటివారికి హననాయ్ 13 ఎజార్
యింటివారికి మెషులాల్ము, అమరాయ్
యింటివారికి యెహోహానాను 14 మెలీకూ
యింటివారికి యోనాతాను, షెబనాయ్
యింటివారికి యోసేపు 15 హారిము ఇంటివారికి
అదాన్, మెరాయోతు ఇంటివారికి హెలక్యి 16

ఇదోద్ యింటివారికి జెకరాయ్, గినెన్తోను
ఇంటివారికి మెషులాల్ము 17 అబీయా
యింటివారికి జిఖీర్, మినాయ్మీను
ఇంటివారికి మోవదాయ్ యింటివారికి
పిలట్యి. 18 బిలాగ్ యింటివారికి షమూమ్య,
షెమయా యింటివారికి యెహో నాతాను 19

యోయారీబు ఇంటివారికి మతెత్నై యెదాయా
యింటివారికి ఉజీజ్ 20 సలల్యి యింటివారికి
కలల్యి ఆమోకు ఇంటివారికి ఏబెరు 21

హిలీక్యా యింటివారికి హషబాయ్,
యెదాయా యింటివారికి నెతనేలు. 22

ఎలాయ్షీబు దినములలో లేవీయుల విషయములో
యోయాదా యోహానాను యదూద్వ కుటుంబ
పర్ధానులుగా దాఖలైరి. మరియు పారసీకుడగు
దరాయ్వేషు ఏలుబడికాలములో వారే
యాజకకుటుంబ పర్ధానులుగా దాఖలైరి. 23

ఎలాయ్షీబు కుమారుడైన యోహానాను
దినములపరయ్ంతము అనుదినము జరుగు విషయముల
గర్ంథమందు వారు లేవీయుల కుటుంబ
పర్ధానులుగా దాఖలైరి. 24 లేవీయుల కుటుంబ
పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును
కదీమ్యేలు కుమారుడైన యేషూవయును వారికి
ఎదురు వరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ
దైవజనుడైవ దావీదుయొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్
సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతుల చొపుప్న
నిరణ్యింపబడిరి. 25 మతత్నాయ్
బకుబ్కాయ్ ఓబదాయ్ మెషులాల్ము
టలోమ్ను అకూక్బు అనువారు గుమమ్ముల
దగెగ్రనునన్ పదారథ్పు కొటుట్లయొదద్
కాపుకాచు దావ్ర పాలకులుగా ఉండిరి. 26 వీరు
యోజాదాకుకు పుటిట్న యేషూవ కుమారుడైన
యోయాకీము దినములలోను అధి కారియైన
నెహెమాయ్ దినములలోను యాజకుడును
శాసిత్ర్యునగు ఎజార్ దినములలోను (ఆ పని
జరువుచు వచిచ్రి.)

27 యెరూషలేము పార్కారమును
పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ
పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను
పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి
తాళములతోను సంతోషముగా జరిగించునటుల్
లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి
యెరూషలేమునకు రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 28

అపుప్డు గాయకుల వంశసుథ్లు యెరూషలేము
చుటుట్నునన్ మైదాన భూమిలోనుండియు
నెటోపాతియొకక్ గార్మములలోనుండియు
కూడుకొని వచిచ్రి. 29 మరియు
గిలాగ్లుయొకక్ యింటిలోనుండియు,
గెబయొకక్యు అజామ్వెతుయొకక్యు
పొలములలోనుండియు జనులు వచిచ్రి. ఏలయనగా
యెరూషలేము చుటుట్ను గాయకులు తమకు
ఊళల్ను కటుట్కొని యుండిరి. 30 యాజకులును
లేవీయులును తముమ్ను తాము

పవితర్పరచుకొనిన తరువాత జనులను
గుమమ్ములను పార్కారమును పవితర్పరచిరి. 31

అటుతరువాత నేను యూదుల పర్ధానులను
పార్కారముమీదికి తోడుకొని వచిచ్
సోత్తర్గీతములు పాడువారిని రెండు గొపప్
సమూహములుగా ఏరప్రచితిని. అందులో ఒక
సమూహము కుడిపర్కక్ను పెంట గుమమ్మువైపున
పార్కారముమీదను నడిచెను. 32 వారి వెంబడి
హోషయాయును యూదుల పర్ధానులలో
సగముమందియును వెళిల్రి. 33 మరియు
అజరాయ్యు ఎజార్యు మెషులాల్మును 34

యూదాయు బెనాయ్మీనును షెమయాయును
యిరీమ్యాయు అనువారు పోయిరి. 35 యాజకుల
కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి;
వారెవరనగా, ఆసాపు కుమారుడైన జకూక్రుకు
పుటిట్న మీకాయా కనిన మతత్నాయ్కు
పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన యోనాతానుకు
పుటిట్న జెకరాయ్యు 36 అతని బంధువులగు
షెమయా అజరేలు మిలలై గిలలై మాయి
నెతనేలు యూదా హనానీ అనువారును. వీరు
దైవజనుడగు దావీదుయొకక్ వాదయ్ములను
వాయించుచు పోయిరి; వారిముందర
శాసిత్ర్యగు ఎజార్యును నడిచెను. 37 వారికి
ఎదురుగా ఉనన్ ఊట గుమమ్ముదగెగ్ర
దావీదుపురము యొకక్ మెటల్మీద దావీదు
నగరును దాటి పార్కారము వెంబడి తూరుప్వైపు
నీటి గుమమ్మువరకు పోయిరి. 38

సోత్తర్గీతములు పాడువారి రెండవ సమూహము
వారికి ఎదురుగా నడిచెను, వారివెంబడి నేనును
వెళిల్తిని. పార్కారముమీదనునన్ సగముమంది
కొలుముల గోపురము అవతలనుండి వెడలుప్
పార్కారమువరకు వెళిల్రి. 39 మరియు వారు
ఎఫార్యిమీయుల గుమమ్ము అవతలనుండియు,
పాత గుమమ్ము అవతలనుండియు, మతస్య్పు
గుమమ్ము అవతలనుండియు, హననేయ్లు
గోపురమునుండియు, మేయా గోపురమునుండియు,
గొరెర్ల గుమమ్మువరకు వెళిల్ బందీగృహపు
గుమమ్ములో నిలిచిరి. 40 ఆ పర్కారమే దేవుని
మందిరములో సోత్తర్గీతములు పాడువారి
రెండు సమూహములును నేనును, నాతోకూడ ఉనన్
అధికారులలో సగముమందియు నిలిచియుంటిమి. 41

యాజకులగు ఎలాయ్కీము మయశేయా
మినాయ్మీను మీకాయా ఎలోయ్యేనై
జెకరాయ్ హననాయ్ బాకాలు పటుట్కొనిరి. 42

ఇజర్హయా అనువాడు నడిపింపగా మయశేయా
షెమయా ఎలాజారు ఉజీజ్ యెహోహానాను
మలీక్యా ఏలాము ఏజెరులను గాయకులు
బిగిగ్రగా పాడిరి. 43 మరియు దేవుడు తమకు
మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినములో వారు
గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి
భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన
యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు
దూరమునకు వినబడెను. 44 ఆ కాలమందు
పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును
పర్థమఫలములకును పదియవవంతుల సంబంధమైన
వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరిని
నియమించి, వారు యాజకులకొరకును
లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా
నిరణ్యింపబడిన భాగములను పటట్ణముల
పొలములనుండి సమకూరచ్ నాజాఞ్పించితిని;
సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన
యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు
యూదులు సంతోషించిరి. 45 మరియు గాయకులును
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దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన
సొలొమోనును ఆజాఞ్పించినటుల్
దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుదిధ్నిగూరిచ్న
పనులను నెరవేరుచ్చు వచిచ్రి. 46 పూరవ్మందు
దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను
సోత్తర్గీతముల విషయములోను పాటల
విషయములోను 1ఆసాపు పర్ధానుడు. 47

జెరుబాబ్బెలు దినములలో నేమి నెహెమాయ్
దినములలో నేమి ఇశార్యేలీయులందరును వారి
వంతులచొపుప్న గాయకులకును దావ్రపాలకులకును
భోజనపదారథ్ములను అనుదినము ఇచుచ్చు
వచిచ్రి. మరియు వారు లేవీయుల నిమితత్ము
అరప్ణలను పర్తిషిఠ్ంచుచు వచిచ్రి.
లేవీయులు అహరోను వంశసుథ్లకు వాటిని
పర్తిషిఠ్ంచిరి.

ఆ దినమందు వారు మోషేగర్ంథము
జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో --
అమోమ్నీయులు గాని మోయాబీయులు

గాని దేవునియొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి
చేరకూడదు. 2 వారు అనన్పానములు తీసికొని
ఇశార్యేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని శపించుమని
బిలామును పోర్తార్హపరచిరి. అయినను మన
దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీరావ్దముగా
మారెచ్నని వార్యబడినటుట్ కనబడెను. 3

కాగా జనులు ధరమ్శాసత్ర్మును వినినపుప్డు
మిశర్జనసమూహమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి
వెలివేసిరి. 4 ఇంతకుముందు మన దేవుని
మందిరపు గదిమీద నిరణ్యింపబడిన యాజకుడగు
ఎలాయ్షీబు టోబీయాతో బంధుతవ్ము
కలుగజేసికొని 5 నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని
పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును
కొర్తత్ దార్కాష్రసమును లేవీయులకును
గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన
నూనెను యాజకులకు తేవలసిన పర్తిషిఠ్త
వసుత్వులను ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒక
గొపప్ గదిని సిదధ్ము చేసియుండెను. 6 ఆ
సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు.
పిమమ్ట బాబెలు దేశపు రాజైన అరత్హషసత్
యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున
నేను రాజును దరిశ్ంచి కొనిన్దినములైన
తరువాత రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 7

యెరూషలేముకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని
మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది యేరప్రచి
చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 8 బహుగా దుఃఖపడి
ఆ గదిలోనుండి టోబీయాయొకక్
సామగిర్యంతయు అవతల పారవేసి, గదులనిన్యు
శుభర్ముచేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు
చేసిరి. 9 పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను
నైవేదయ్ పదారథ్ములను సాంబార్ణిని
నేనకక్డికి మరల తెపిప్ంచితిని. 10 మరియు
లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి
అందకపోవుటచేత సేవచేయు లేవీయులును
గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని
తెలిసికొని 11 నేను అధిపతులతో పోరాడి--
దేవునిమందిరమును ఎందుకు
లకష్య్పెటట్లేదని అడిగి, వారిని
సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 12 అటు
తరువాత యూదులందరును ధానయ్
దార్కాష్రసతైలములలో పదియవ భాగమును
ఖజానాలోకి తెచిచ్రి. 13 నమమ్కముగల
మనుషుయ్లని పేరు పొందిన షెలెమాయ్ అను
యాజకుని సాదోకు అను శాసిత్ర్ని
లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను

కాపరులగా నియమించితిని; వారి చేతికిర్ంద
మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు
పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ
సహోదరులకు ఆహారము పంచిపెటుట్పని వారికి
నియమింపబడెను. 14 నా దేవా, ఈ విషయములో
ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని
మందిరమునకును దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును
నేను చేసిన ఉపకారములను మరువకుండుము.

15 ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు
విశార్ంతి దినమున దార్కష్తొటల్ను
తొర్కుక్టయు, గింజలుతొటల్లో
పోయుటయు, గాడిదెలమీద బరువులు మోపుటయు,
దార్కాష్రసమును దార్కష్పండల్ను అంజూరపు
పండల్ను నానావిధములైన బరువులను
విశార్ంతిదినమున యెరూషలేములోకి తీసికొని
వచుచ్టయు చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ
దినమున అమిమ్నవారిని గదిద్ంచితిని. 16

తూరుదేశసుథ్లును కాపురముండి,
యెరూషలేములోను విశార్ంతిదినములో
యూదులకును చేపలు మొదలైన నానావిధ
వసుత్వులను తెచిచ్ అముమ్చుండిరి. 17 అంతట
యూదుల పర్ధానులను నేనెదురాడి--విశార్ంతి
దినమును నిరల్కష్య్పెటిట్ మీ రెందుకు ఈ
దుషాక్రయ్మును చేయుదురు? 18 మీ పితరులును
ఇటుల్ చేసి దేవునియొదద్నుండి మనమీదికిని
యీ పటట్ణసుథ్లమీదికిని కీడు రపిప్ంపలేదా?
అయితే మీరు విశార్ంతి దినమును
నిరల్కష్య్పెటిట్ ఇశార్యేలీయులమీదికి
కోపము మరి అధికముగా రపిప్ంచుచునాన్రని
చెపిప్తిని. 19 మరియు విశార్ంతిదినమునకు
ముందు చీకటి పడినపుప్డు యెరూషలేము
గుమమ్ములను మూసివేయవలెననియు,
విశార్ంతిదినము గడచువరకు వాటిని
తియయ్కూడదనియు నేనాజాఞ్పించితిని
మరియు విశార్ంతిదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి
రాకుండ గుమమ్ములయొదద్ నా పనివారిలో
కొందరిని కావలి యుంచితిని. 20 వరత్కులును
నానావిధములైన వసుత్వులను అముమ్వారును
ఒకటి రెండు మారులు యెరూషలేము అవతల
బసచేసికొనగా 21 నేను వారిని గదిద్ంచి
వారితో ఇటల్ంటిని -- మీరు గోడచాటున ఎందుకు
బసచేసికొంటిరి; మీరు ఇంకొకసారి ఈలాగు
చేసినయెడల మిముమ్ను పటుట్కొందునని
చెపిప్తిని; అపప్టినుండి విశార్ంతిదినమున
వారు మరి రాలేదు. 22 అపుప్డు తముమ్ను తాము
పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును
ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను
కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను
ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా,
యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని
నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము.

23 ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను
మోయాబు సంబంధులైన సీత్ర్లను వివాహము
చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 24

వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దుభాష
మాటలాడువారు. వారు ఆ యా భాషలు
మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో
ఎవరికిని రాదు. 25 అంతట నేను వారితో వాదించి
వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి
తలవెండుర్కలను పెరికివేసి--మీరు వారి
కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు,మీ
కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను
పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని
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పేరట పర్మాణము చేయించి 26 --ఇటిట్
కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన
సొలొమోను పాపము చేయలేదా? అనేక
జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు
తన దేవునిచేత పేర్మింపబడినవాడై
ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా
నియమింపబడినను, అనయ్సీత్ర్లు అతనిచేత
సహా పాపము చేయించలేదా? 27 కాగా ఇంత
గొపప్కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి
విరోధముగా పాపము చేయునటుల్ను
అనయ్సీత్ర్లను వివాహము చేసికొనిన
మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా?
అని అడిగితిని. 28 పర్ధాన యాజకుడును
ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా

కుమారులలో ఒకడు హోరోనీయుడైన
సనబ్లల్టుకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్
నేను అతని నాయొదద్నుండి తరిమితిని. 29 నా
దేవా వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు
నిబంధనను, లేవీయుల నిబంధనను అపవితర్పరచిరి
గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 30 ఈలాగున
వారు ఏ పరదేశులలోను కలియకుండ వారిని
పవితర్పరచి, పర్తి యాజకుడును పర్తి
లేవీయుడును విధిపర్కారముగా
సేవచేయునటుల్ నియమించితిని. 31 మరియు
కావలసి వచిచ్నపుప్డెలల్ కటెట్ల అరప్ణను
పర్థమ ఫలములను తీసికొని వచుచ్నటుల్గా
నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై ననున్
జాఞ్పకముంచుకొనుము.
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2

ఎసేత్రుఎసేత్రు

అహషేవ్రోషు దినములలో జరిగిన
చరయ్ల వివరము; హిందూదేశము
మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు నూట

ఇరువది యేడు సంసాథ్నములను అహషేవ్రోషు
ఏలెను. 2 ఆ కాలమందు రాజైన అహషేవ్రోషు
షూషను కోటలోనుండి రాజయ్పరిపాలన
చేయుచుండగా 3 తన యేలుబడియందు మూడవ
సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని
సేవకులకును విందుచేయించెను.
పారసీకదేశముయొకక్యు
మాదయ్దేశముయొకక్యు పరాకర్మశాలులును
ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధి
నుండగా 4 అతడు తన మహిమగల
రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్పర్భావములను,
తన మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు,
అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 5 ఆ
దినములు గడచిన తరువాత రాజు షూషను
కోటలోనునన్ అలుప్లకేమి ఘనులకేమి
జనులకందరికిని రాజు కోటలోని తోట
ఆవరణములో ఏడు దినములు విందు చేయించెను. 6

అకక్డ ధవళధూమర్వరణ్ములుగల అవిసెనారతో
చేయబడిన తార్ళల్తో చలువరాతి
సత్ంభములమీద ఉంచబడిన వెండి కముమ్లకు
తగిలించిన తెలుపును ఊదారంగును కలిసిన తెరలు
వేర్లాడుచుండెను. మరియు ఎరుపు తెలుపు పసుపు
నలుపు అయిన చలువరాళుల్ పరచిన నేలమీద వెండి
బంగారుమయమైన జలతారుగల పరుపులుండెను. 7

అచచ్ట కూడినవారికి వివిధమైన బంగారు
పాతర్లతో పానమిచుచ్చు, రాజు సిథ్తికి
తగినటుట్గా రాజు దార్కాష్రసమును దాసులు
అధికముగా పోసిరి. 8 ఆ విందు పానము
ఆజాఞ్నుసారముగా జరుగుటనుబటిట్ యెవరును
బలవంతము చేయలేదు; ఎవడు కోరినటుట్గా
వానికి పెటట్వలెనని తన కోటపనివారికి రాజు
ఆజఞ్ నిచిచ్ యుండెను. 9 రాణియైన వషిత్
కూడ రాజైన అహషేవ్రోషు కోటలో సీత్ర్లకు
ఒక విందు చేయించెను.

10 ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము
తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు,
కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును
రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును
కనుపరచవలెనని రాజకిరీటము ధరించుకొనిన
ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొనివచుచ్నటుల్
11 రాజైన అహషేవ్రోషు ఎదుట ఉపచారము
చేయు మెహూమాను బిజాత్ హరోబ్నా బిగాత్
అబగాత్ జేతరు కరక్సు అను ఏడుగురు నపుంసకులకు
ఆజాఞ్పించెను. ఆమె సౌందరయ్వతి. 12

రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన
రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు ఒపప్కపోగా
రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము
రగులుకొనెను. 13 విధిని రాజయ్ధరమ్మును
ఎరిగినవారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి
పరిషక్రించుకొనువాడుగనుక 14 అతడు

కాలజాఞ్నులను చూచి--రాణియైన వషిత్ రాజైన
అహషేవ్రోషు అను నేను నపుంసకులచేత ఇచిచ్న
ఆజఞ్పర్కారము చేయక పోయినందున ఆమెకు
విధినిబటిట్ చేయవలసినదేమని వారి నడిగెను.
15 అతని సనిన్ధిని ఉండి రాజు ముఖమును
చూచుచు, రాజయ్మందు పర్థమపీఠములమీద
కూరుచ్ండు పారసీకులయొకక్యు
మాదీయులయొకక్యు ఏడుగురు పర్ధానులు
ఎవరనగా--కరెష్నా షెతారు అదామ్తా తరీష్షు
మెరెను మరెస్నా మెమూకాను అనువారు. 16

మెమూకాను రాజు ఎదుటను పర్ధానుల యెదుటను
ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను--రాణియైన
వషిత్ రాజు ఎడల మాతర్ము కాదు, రాజైన
అహషేవ్రోషుయొకక్ సకల
సంసాథ్నములలోనుండు అధిపతులందరి యెడలను
జనులందరియెడలను నేరసుథ్రాలాయెను. 17

ఏలయనగా రాజైన అహషేవ్రోషు తన రాణియైన
వషిత్ని తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని రావలెనని
ఆజాఞ్పింపగా ఆమె రాలేదను సంగతి
బయలుపడగానే సీత్ర్లందరు దాని విని, ముఖము
ఎదుటనే తమ పురుషులను తిరసాక్రము
చేయుదురు. 18 మరియు పారసీకులయొకక్యు
మాదీయులయొకక్యు నాయకపతున్లు రాణి
చేసినదాని సమాచారము విని, రాణి పలికినటుల్
ఈ దినమందు రాజుయొకక్ అధిపతులందరితో
పలుకుదురు. దీనివలన బహు తిరసాక్రమును
కోపమును పుటుట్ను. 19 రాజుకు సమమ్తి
ఆయెనా వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు
సనిన్ధికి ఇకను రాకూడదని తమయొదద్నుండి
యొక రాజాజఞ్ పుటట్వలెను. అది
తపప్కుండునటుల్ పారసీకులయొకక్యు
మాదీయులయొకక్యు నాయ్యముచొపుప్న
నియమింపవలెను. మరియు వషిత్కంటె
యోగుయ్రాలిని రాణినిగా తాము చేయవలెను.
20 మరియు రాజు చేయు నిరణ్యము
విసాత్రమైన తమ రాజయ్మందంతట
పర్కటించినయెడల, ఘనురాలు గాని
అలుప్రాలుగాని సీత్ర్లందరు తమ పురుషులను
సనామ్నించుదురని చెపెప్ను. 21 ఈ సంగతి
రాజుకును అధిపతులకును అనుకూలముగా ఉండెను
గనుక అతడు మెమూకాను మాట పర్కారము
చేసెను. 22 పర్తి పురుషుడు తన యింటిలో
అధికారిగా నుండవలెననియు, పర్తి పురుషుడు తన
పుటుట్భాషను తన యింటివారితో
మాటలాడవలెననియు ఆజఞ్ ఇచిచ్, పర్తి
సంసాథ్నమునకు దాని వార్త పర్కారముగాను,
పర్తి జనమునకు దాని భాష పర్కారముగాను రాజు
తన సకలమైన సంసాథ్నములకు (దానిగూరిచ్న)
తాకీదులు పంపించెను.

ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన
అహషేవ్రోషుయొకక్ ఆగర్హము
చలాల్రినపుప్డు అతడు వషిత్ని ఆమె

చేసినదానిని ఆమెకు నిరణ్యింపబడినదానిని
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తలంచగా 2 యౌవనసుథ్లగు రాజు పరిచారకులు
ఇటల్నిరి అందమైన కనయ్కలను రాజుకొరకు
వెదకనగును, 3 అందునిమితత్ము
సౌందరయ్వతులైన కనయ్కలందరిని సమకూరిచ్
షూషను కోట అంతఃపురమునకు చేరిచ్ సీత్ర్లకు
కాపరియగు రాజుయొకక్ నపుంసకుడగు హేగే
వశమునకు అపప్గించునటుల్ రాజు తన
రాజయ్ముయొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో
పరిచారకులను నియమించునుగాక. శుదిధ్కొరకు
సుగంధదర్వయ్ములను వారికిచిచ్న తరువాత 4

రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో
ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణి యగును. ఈ మాట
రాజుకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు
జరిగించెను.

5 షూషను కోటలో బెనాయ్మీనీయుడగు కీషుకు
పుటిట్న షిమీ కుమారుడగు యాయీరు
వంశసుథ్డైన మొరెద్కై అను ఒక
యూదుడుండెను. 6 బాబెలు రాజైన
నెబుకదెన్జరు యూదా రాజైన యెకోనాయ్ను
పటుట్కొని పోయినపుప్డు ఇతడు
యెకోనాయ్తోకూడ యెరూషలేమునుండి
చెరపటట్బడినవారిలో ఒకడు. 7 తన పినతండిర్
కుమారెత్యైన హదసాస్ అను ఎసేత్రు
తలితండుర్లు లేనిదైయుండగా అతడామెను
పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర
ముఖమునుగలదై యుండెను. ఆమె తలిదండుర్లు
మరణము పొందిన తరువాత మొరెద్కై ఆమెను
తన కుమారెత్గా సీవ్కరించెను. 8

రాజాజఞ్యు అతని నిరణ్యమును
పర్చురముచేయబడి కనయ్కలు అనేకులు షూషను
కోటకు పోగుచేయబడి హేగే వశమునకు
అపప్గింపబడగా, ఎసేత్రును రాజుయొకక్
నగరుకు తేబడి, సీత్ర్లను కాయు హేగే వశమునకు
అపప్గింపబడెను. 9 ఆ చినన్ది అతని దృషిట్కి
ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను;
కాబటిట్ ఆమె పరిమళ కిర్యలకొరకైన
వసుత్వులను ఆమెకు కావలసిన
భోజనపదారథ్ములను, రాజు ఇంటిలోనుండి
ఆమెకు ఇయయ్దగిన యేడుగురు ఆడుపిలల్లను
అతడు ఆమెకు తవ్రగా ఏరప్రచి ఆమెను ఆమె
చెలికతెత్లను అంతఃపురములో
అతిశేర్షఠ్మైన సథ్లమందుంచెను. 10

మొరెద్కై--నీ జాతిని నీ వంశమును
కనుపరచకూడదని ఎసేత్రుకు
ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక ఆమె తెలుపలేదు.
11 ఎసేత్రు ఏలాగుండెనో అదియు, ఆమెకేమి
సంభవించునో అదియు తెలిసికొనుటకై
అంతఃపురముయొకక్ ఆవరణము ఎదుట
పర్తిదినము మొరెద్కై తిరుగులాడుచుండెను.
12 ఆరుమాసములు గోపరస తైలముతోను, ఆరు
మాసములు సుగంధవరగ్ములతోను, సీత్ర్ల
పరిమళ కిర్యలకొరకైన మరి వేరు
పదారథ్ములతోను సీత్ర్లు పరిమళ కిర్యలు
ముగించి రాజునొదద్కు పోవువారు పనెన్ండు
మాసములైన తరువాత రాజైన
అహషేవ్రోషునొదద్కు వెళుల్టకు ఒకొక్కక్
చినన్దానికి వంతు వచిచ్నపుప్డు ఒకొక్క
చినన్ది రాజునొదద్కు ఆ విధముగా
పోవుచుండెను, ఏమనగా ఆ తీరున వారు పరిమళ
కిర్యలు చేయుకాలము సంపూరణ్మగుచుండెను.
13 మరియు అంతఃపురములోనుండి రాజు ఇంటిలోకి
వెళల్వలసిన సమయమందు ఆమె యేమేమి
కోరునో అది అటిట్ సీత్ర్కి

ఇయయ్బడుటకదుద్. 14 సాయంతర్మందు ఆమె
లోపలికి వెళిల్ మరుదినము ఉపపతున్లను కాయు
రాజుయొకక్ షండుడైన షయషగ్జు అను అతని
వశములోనునన్ రెండవ అంతః పురమునకు తిరిగి
వచుచ్ను. ఆమెయందు రాజు సంతోషించి ఆమెను
పేరుపెటిట్ పిలిచితేనే గాని ఆమె
రాజునొదద్కు మరల వెళల్కుండెను. 15

మొరెద్కై తన కుమారెత్గా సీవ్కరించుకొనిన
తన పినతండిర్యైన అబీహాయిలు
కుమారెత్యగు ఎసేత్రు రాజునొదద్కు
వెళుల్టకు వంతు వచిచ్నపుప్డు సీత్ర్లను
కాయు రాజుయొకక్ షండుడైన హేగే
నిరణ్యించిన (అలంకారము) గాక ఆమె మరి
ఏమియు కోరలేదు. ఎసేత్రును చూచినవారందరికి
ఆమెయందు దయపుటెట్ను. 16 ఈ పర్కారము
ఎసేత్రు రాజైన అహషేవ్రోషు ఏలుబడియందు
ఏడవ సంవతస్రమున టెబేతు అను పదియవ నెలలో
రాజనగరులోకి అతనియొదద్కు పోగా 17

సీత్ర్లందరికంటె రాజు ఎసేత్రును
పేర్మించెను, కనయ్లందరికంటె ఆమె
అతనివలన దయాదాకిష్ణయ్ములు పొందెను.
అతడు రాజయ్కిరీటమును ఆమె తలమీద ఉంచి
ఆమెను వషిత్కి బదులుగా రాణిగా నియమించెను.
18 అపుప్డు రాజు తన అధిపతులకందరికిని
సేవకులకందరికిని ఎసేత్రు విషయమై యొక
గొపప్విందు చేయించి, సంసాథ్నములలో సెలవు
దినము పర్కటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్గా
బహుమతులు ఇపిప్ంచెను. 19 రెండవ మారు
కనయ్కలు కూరచ్బడినపుప్డు మొరెద్కై రాజు
గుమమ్ములో కూరుచ్నియుండెను. 20 ఎసేత్రు
మొరెద్కైయొకక్ పోషణమందునన్ కాలమున
చేసినటుట్గానే ఇపుప్డును అతని మాటకు ఆమె
లోబడుచుండెను గనుక మొరెద్కై తనకు
ఆజాఞ్పించిన పర్కారము ఎసేత్రు తన
జాతినైనను తన వంశమునైనను తెలియజేయక
యుండెను. 21 ఆ దినములలో మొరెద్కై రాజు
గుమమ్ములో కూరుచ్నియుండగా రాజుయొకక్
యిదద్రు షండులైన బిగాత్ను తెరెషు అను
దావ్రపాలకులు కోపగర్సుత్లై రాజైన
అహషేవ్రోషును చంపుటకు ఆలోచించుకొని
యుండిరి. 22 ఈ సంగతి మొరెద్కైకి
తెలియబడినందున అతడు దానిని రాణియైన
ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. ఎసేత్రు
మొరెద్కైయొకక్ పేరట రాజుకు దాని
తెలియజేసెను. 23 ఈ సంగతినిగూరిచ్
విచారణకాగా అది నిజమాయెను. అందుచేత
వారిదద్రును ఒక చెటుట్కు ఉరితీయింపబడిరి.
ఇది రాజు ఎదుటనే రాజయ్సమాచార
గర్ంథమందు వార్యబడెను.

ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన
అహషేవ్రోషు హమెమ్దాతా
కుమారుడును అగాగీయుడునగు హామానును

ఘనపరచి వాని హెచిచ్ంచి, వాని పీఠమును తన
దగెగ్రనునన్ అధిపతులందరికంటె ఎతుత్గా
నుంచెను. 2 కాబటిట్ రాజు గుమమ్ముననునన్
రాజసేవకులందరును రాజాజాఞ్నుసారముగా
మోకాళూల్ని హామానుకు నమసక్రించిరి.
మొరెద్కై వంగకయు నమసాక్రము చేయకయు
నుండగా 3 రాజు గుమమ్ముననునన్ రాజసేవకులు--
నీవు రాజాజఞ్ను ఎందుకు మీరుచునాన్వని
మొరెద్కైని అడిగిరి. 4 ఈ పర్కారము వారు
పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను
అతడు వారి మాట చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక
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వారు -- మొరెద్కైయొకక్ మాటలు
సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని హామానుకు
తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు -- నేను యూదుడను గనుక
(ఆ పని చేయజాలనని) వారితో చెపిప్
యుండెను. 5 మొరెద్కై వంగకయు
నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను
చూచినపుప్డు బహుగా కోపగించి 6 మొరెద్కై
పార్ణము మాతర్ము తీయుట
సవ్లప్కారయ్మని యెంచి,
మొరెద్కైయొకక్ జనులు ఎవరైనది
తెలిసికొని, అహషేవ్రోషుయొకక్
రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు
యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 7

రాజైన అహషేవ్రోషుయొకక్ యేలుబడియందు
పనెన్ండవ సంవతస్రమున నీసాను మాసమున,
అనగా, పర్థమమాసమున వారు హామాను ఎదుట
పూరు, అనగా చీటిని దినదినమునకును నెలనెలకును
అదారు అను పనెన్ండవ నెలవరకు వేయుచు
వచిచ్రి. 8 అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో
చెపిప్నదేమనగా -- మీ రాజయ్ సంసాథ్
నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు
చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల విధులకు
వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను
గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని
ఉండనిచుచ్ట రాజుకు పర్యోజనకరము కాదు. 9

రాజుకు సమమ్తియైతే వారు
హతముచేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పని
చేయువారికి ఇరువది వేల మణుగుల వెండిని
రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి
అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము
పుటిట్ంచుమనగా 10 రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి
దానిని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు
హామానున కిచిచ్ 11 -- ఆ వెండి
నీకియయ్బడియునన్ది; నీ దృషిట్కి ఏది
అనుకూలమో అది ఆ జనులకు చేయునటుల్గా
వారును నీకు అపప్గింపబడి యునాన్రని రాజు
సెలవిచెచ్ను. ఈ హామాను యూదులకు శతుర్వు.
12 మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు
రాజుయొకక్ వార్తగాండుల్ పిలువబడిరి;
హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ
యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్
అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా
సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన
అధిపతులకును అధికారులకును,వారి వారి
లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల
భాషనుబటిట్యు, రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట
ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి
రాజు ఉంగరముచేత ముదిర్ంపబడెను. 13 అదారు
అను పనెన్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు
యౌవనులనేమి వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి
సీత్ర్లనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే
బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి సొముమ్
కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు
అంచెవారిచేత
రాజయ్సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 14

మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు
సిదధ్పడవలెనను ఆ ఆజఞ్కు ఒక పర్తి
పర్బలింపబడినదై పర్తి సంసాథ్నములోనునన్
సమసత్ జనులకు ఇయయ్బడుటకు పంపబడెను. 15

అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి
బయలువెళిల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో
ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము

కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు
కూరుచ్ండిరి.

జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై
తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు
వేసికొని బూడిదె పోసికొని పటట్ణము

మధయ్కు బయలువెళిల్ మహా శోకముతో
రోదనముచేసి 2 రాజు గుమమ్ము ఎదుటికి
వచెచ్ను; గోనె కటుట్కొనినవాడు రాజు
గుమమ్మున పర్వేశింపకూడదనన్ ఆజఞ్ కలదు. 3

రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ
సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్
యూదులు ఉపవాసముండి మహాదుఃఖములోను
ఏడుప్లోను రోదనములోను
మునిగినవారైరి,ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను
వేసికొని పడియుండిరి. 4 ఎసేత్రుయొకక్
పనికతెత్లును ఆమెదగెగ్రనునన్ షండులును
వచిచ్ జరిగినదాని ఆమెకు తెలియజేయగా రాణి
గొపప్ మనోవిచారము కలదై -- మొరెద్కై
కటుట్కొనియునన్ గోనెపటట్ను
తీసివేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్,
కటిట్ంచుకొనుటకై అతనియొదద్కు
వసత్ర్ములు పంపెను గాని అతడు వాటిని
తీసికొనలేదు. 5 అపుప్డు ఎసేత్రు తనున్
కనిపెటిట్యుండుటకు రాజు నియమించిన
షండులలో హతాకు అను ఒకని పిలిచి--అది
ఏమియైనది, ఎందుకైనది తెలిసికొనుటకు
మొరెద్కైయొదద్కు వెళుల్మని ఆజఞ్
నిచెచ్ను. 6 హతాకు రాజు గుమమ్ము
ఎదుటనునన్ పటట్ణపు వీధిలోనుండు
మొరెద్కైయొదద్కు పోగా 7 మొరెద్కై
తనకు సంభవించినదంతయు, యూదులను నాశనము
చేయుటకుగాను హామాను వారినిబటిట్ రాజు
ఖజానాకు తూచి యిచెచ్దనని చెపిప్న
సొముమ్ మొతత్ము ఇంత యనియును అతనికి
తెలిపి 8 -- వారిని సంహరించుటకై షూషనులో
ఇయయ్బడిన ఆజఞ్ పర్తిని ఎసేత్రుకు చూసి
తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును
వేడుకొని అతని సముఖమందు వినన్పము
చేయుటకై అతనియొదద్కు పోవలెనని
చెపుప్మనియు దాని నతనికిచెచ్ను. హతాకు
వచిచ్ మొరెద్కైయొకక్ మాటలను
ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. 9 అంతట ఎసేత్రు
మొరెద్కైతో చెపుప్మని హతాకుకు
సెలవిచిచ్నదేమనగా 10 -- పిలువబడక పురుషుడే
గాని సీత్ర్యే గాని రాజుయొకక్
అంతరగ్ృహమున పర్వేశించినయెడల
బర్దుకునటుల్గా రాజు తన బంగారపుదండమును
ఎవరితటుట్ చాపునో వారు తపప్ పర్తివాడు
సంహరింపబడుననన్ కఠినమైన ఆజఞ్ కలదని
రాజసేవకులకందరికిని అతని
సంసాథ్నములలోనునన్ జనులకందరికిని
తెలిసేయునన్ది. నేటికి ముపప్ది
దినములనుండి రాజునొదద్కు పర్వేశించుటకు
నేను పిలువబడలేదని చెపుప్మనెను. 12 వారు
ఎసేత్రుయొకక్ మాటలు మొరెద్కైకి
తెలుపగా 13 మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ -- రాజనగరులో ఉనన్ంత
మాతర్ముచేత యూదులందరికంటె నీవు
తపిప్ంచుకొందువని నీ
మనసుస్లొతలంచుకొనవదుద్; 14 నీవు ఈ
సమయమందు ఏమియు మాటలాడక
మౌనముగానునన్ యెడల యూదులకు సహాయమును
విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను
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గాని, నీవును నీ తండిర్ యింటివారును
నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమును బటిట్యే
రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో
ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 15 అపుప్డు
ఎసేత్రు మొరెద్కైతో మరల ఇటల్నెను. 16

నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని
సమాజమందిరమునకు సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము
ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు
చేయకుండుడి; నేనును నా పని కతెత్లును కూడ
ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట
నాయ్యవయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను
రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన
నశించెదను. 17 అటువలెనే మొరెద్కై
బయలుదేరి ఎసేత్రు తనకు ఆజాఞ్పించిన
యంతటి పర్కారముగా జరిగించెను.

మూడవ దినమందు ఎసేత్రు
రాజభూషణములు ధరించుకొని,
రాజునగరుయొకక్ ఆవరణములో రాజు

సనిన్ధికి వెళిల్ నిలిచెను. రాజనగరు
దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ రాజావరణములో తన
రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్ని యుండెను. 2

రాణియైన ఎసేత్రు ఆవరణములో నిలుచుని
యుండుట రాజు చూడగా ఆమెయందు అతనికి
దయపుటెట్ను. రాజు తన చేతిలోనుండు
బంగారపు దండమును ఎసేత్రుతటుట్ చాపగా
ఎసేత్రు దగెగ్రకు వచిచ్ దండముయొకక్ కొన
ముటెట్ను. 3 రాజు -- రాణియైన ఎసేత్రూ,
నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి?
రాజయ్ములో సగముమటుట్కు నీకను
గర్హించెదనని ఆమెతో చెపప్గా 4 ఎసేత్రు--
రాజుకు యుకత్ముగా తోచినయెడల నేను
రాజుకొరకు సిదధ్ము చేయించిన విందుకు
రాజవైన తామును హామానును నేడు రావలెనని
కోరుచునాన్నని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 5

ఎసేత్రు మాటపర్కారముగా జరుగునటుల్
హామాను చేయవలయునని తవ్రపెటుట్మని
రాజు సెలవియయ్గా రాజును హామానును
ఎసేత్రు చేయించిన విందుకు వచిచ్రి. 6 రాజు
దార్కాష్రసపు విందుకు కూరుచ్ండి ఎసేత్రును
చూచి నీ కోరిక యేమిటి? అది
నీకనుగర్హింపబడును, నీ మనవి యేమిటి? అది
రాజయ్ములో సగముమటుట్కైనను చేయబడునని
చెపప్గా 7 ఎసేత్రు ఈలాగు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను--రాజవైన తమ
దృషిట్కి నాయెడల దయకలిగి నా మనవి
చొపుప్నను నా కోరికచొపుప్నను జరిగించుట
రాజవైన తమకు అనుకూలమైతే 8 రాజవైన
తామును హామానును మీ నిమితత్ము నేను
చేయింపబోవు విందుకు రావలెను. రాజవైనతాము
చెపిప్నటుల్ రేపటి దినమున నేను చేయుదును;
ఇదే నా మనవియు నా కోరికయు ననెను. 9 ఆ
దినమందు హామాను సంతోషించి
మనోలాల్సముగలవాడై బయలువెళిల్,
రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్
చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ం
దున మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 10

అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన
యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన
భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 11 తనకు
కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మును గూరిచ్యు,
చాలామంది పిలల్లు తనకుండుటను గూరిచ్యు,
రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు
అధిపతులమీదను సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున

పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో
మాటలాడెను. 12 మరియు అతడు--రాణియైన
ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును
ననున్ తపప్ మరి యెవనిని
పిలిపించలేదు,రేపటి దినమున కూడ రాజుతో
కలిసి విందుకు రమమ్ని నాకు సెలవైనదని
తెలియజేసెను. 13 అయితే యూదుడైన
మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున
కూరుచ్నియుండుట నేను చూచునంత కాలము ఆ
పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు
లేదని అతడు చెపప్గా 14 అతని భారయ్యైన
జెరెషును అతని సేన్హితులందరును--ఏబది మూరల
ఎతుత్గల యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము;
దానిమీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్
రేపు నీవు రాజుతో మనవి చేయుము; తరువాత నీవు
సంతోషముగా రాజుతోకూడ విందుకు పోదువు అని
అతనితో చెపిప్రి. ఈ సంగతి హామానుకు
యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్
యొకటి సిదధ్ము చేయించెను.

ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున
రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము
తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది

రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 2

దావ్రపాలకులైన బిగాత్ను తెరెషు అను
రాజుయొకక్ యిదద్రు నపుంసకులు రాజైన
అహషేవ్రోషును చంప యతిన్ంచిన సంగతి
మొరెద్కై తెలిపినటుట్ అందులో
వార్యబడి యుండెను. 3 రాజు ఆ సంగతి విని--
ఇందునిమితత్ము మొరెద్కైకి బహుమతి
యేదైనను ఘనత యేదైనను చేయబడెనా అని
యడుగగా రాజు సేవకులు-- అతనికేమియు
చేయబడలేదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 4

అపుప్డు--ఆవరణములో ఎవరో యునాన్రని రాజు
చెపెప్ను. అపప్టికి హామాను తాను
చేయించిన ఉరికొయయ్మీద మొరెద్కైని
ఉరితీయింప సెలవిమమ్ని రాజుతో
మనవిచేయుటకై రాజనగరుయొకక్
ఆవరణములోకి వచిచ్యుండెను. 5 రాజసేవకులు--
ఏలినవాడా చితత్గించుము, హామాను
ఆవరణములో నిలువబడియునాన్డని రాజుతో
చెపప్గా రాజు--అతని రానియుయ్డని
సెలవిచిచ్నందున హామాను లోపలికి వచెచ్ను.
6 --రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి
ఏమిచేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా హామాను--
ననున్గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ
నపేకిష్ంచునని తనలోతాననుకొని రాజుతో
ఇటల్నెను 7 -- రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి
చేయతగినదేమనగా 8 రాజు ధరించుకొను
రాజవసత్ర్ములను రాజు ఎకుక్ గురర్మును రాజు
తన తలమీద ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు
తీసికొని రాగా 9 ఘనులైన రాజుయొకక్
అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసత్ర్ములను ఆ
గురర్మును పటుట్కొని, రాజు ఘనపరచ
నపేకిష్ంచువానికి ఆ వసత్ర్ములను ధరింపజేసి
ఆ గురర్ముమీద అతని ఎకిక్ంచి రాజవీధిలో
అతని నడిపించుచు--రాజు ఘనపరచ
నపేకిష్ంచువానికి ఈ పర్కారముగా
చేయతగునని అతనిముందర చాటింపవలెను. 10

అందుకు రాజు -- నీవు చెపిప్నపర్కారమే
శీఘర్ముగా ఆ వసత్ర్ములను ఆ గురర్మును
తీసికొని, రాజు గుమమ్మునొదద్
కూరుచ్నియునన్ యూదుడైన మొరెద్కైకి
ఆలాగుననే చేయుము; నీవు చెపిప్నదానిలో
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ఒకటియు విడువక అంతయు చేయుమని హామానుకు
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 11 ఆ పర్కారమే హామాను ఆ
వసత్ర్ములను ఆ గురర్మును తీసికొని,
మొరెద్కైకి ఆ వసత్ర్ములను ధరింపజేసి ఆ
గురర్ముమీద అతనిని ఎకిక్ంచి రాజవీధిలో అతని
నడిపించుచు, --రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి
ఈ పర్కారము చేయతగునని అతని ముందర
చాటించెను. 12 తరువాత మొరెద్కై రాజు
గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను
తల కపుప్కొని దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా
వెళిల్పోయెను. 13 హామాను తనకు
సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన
జెరెషుకును తన సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా,
అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని
భారయ్యైన జెరెషును--ఎవనిచేత నీకు
అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై
యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు
జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా
చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 14 వారు ఇంక
మాటలాడుచుండగా రాజుయొకక్ నపుంసకులు
వచిచ్ ఎసేత్రు చేయించిన విందుకు రమమ్ని
హామానును తవ్రపెటిట్రి.

రాజును హామానును రాణియైన
ఎసేత్రునొదద్కు విందుకు రాగా 2

రాజు--ఎసేత్రు రాణీ, నీ విజాఞ్పన
మేమిటి? అది నీకనుగర్హింపబడును, నీ మనవి
యేమిటి? రాజయ్ములో సగముమటుట్కైనను
నీకను గర్హించెదనని రెండవనాడు
దార్కాష్రసపు విందులో ఎసేత్రుతో అనెను.
3 అపుప్డు రాణియైన ఎసేత్రు ఈలాగు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను -- రాజా, నీ
దృషిట్కి నేను దయపొందినదాననైన పకష్మున
రాజవైన తమకు సమమ్తియైతే, నా
విజాఞ్పననుబటిట్ నా పార్ణమును, నా
మనవినిబటిట్ నా జనులును, నా
కనుగర్హింపబడుదురు గాక. 4 సంహరింపబడుటకును,
హతముచేయబడి నశించుటకును, నేనును నా
జనులును కూడ అమమ్బడినవారము. మేము
దాసులముగాను దాసురాండర్ముగాను అమమ్బడిన
పకష్మున నేను మౌనముగా నుందును; ఏలయనగా
మా విరోధిని తపిప్ంచుకొనుటకై మేము
రాజవగు తమరిని శర్మపరచుట యుకత్ము కాదు. 5

అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు -- ఈ
కారయ్ముచేయుటకు తన మనసుస్
ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని
రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 6 ఎసేత్రు--మా
విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ
హామానే అనెను. అంతట హామాను రాజు ఎదుటను
రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 7

రాజు ఆగర్హమొంది దార్కాష్రసపు విందును
విడిచి నగరు వనమునకు పోయెను. అయితే రాజు
తనకు ఏదో హానిచేయ నుదేద్శించెనని
హామాను తెలిసికొని, రాణియైన ఎసేత్రు
ఎదుట తన పార్ణముకొరకు వినన్పము
చేయుటకై నిలిచెను. 8 నగరు వనములోనుండి
దార్కాష్రసపు విందుసథ్లమునకు రాజు తిరిగి
రాగా ఎసేత్రు కూరుచ్ండియునన్ శయయ్మీద
హామాను పడియుండుట చూచి -- వీడు ఇంటిలో నా
సముఖము ఎదుటనే రాణిని బలవంతము చేయునా?
అని చెపెప్ను; ఆ మాట రాజు నోట రాగానే
బంటులు హామాను ముఖమునకు ముసుకు వేసిరి. 9

రాజు ముందరనుండు షండులలో హరోబ్నా అను
నొకడు--ఏలినవాడా చితత్గించుము, రాజు

మేలుకొరకు మాటలాడిన మొరెద్కైని
ఉరితీయుటకు హామాను చేయించిన యేబది
మూరల యెతుత్గల ఉరికొయయ్ హామాను
ఇంటియొదద్ నాటబడి యునన్దనగా రాజు--
దానిమీద వాని ఉరితీయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 10

కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన
ఉరికొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి.
అపుప్డు రాజుయొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను.

ఆ దినమున రాజైన అహషేవ్రోషు
యూదులకు శతుర్వుడైన హామాను ఇంటిని
రాణియైన ఎసేత్రుకు వశముచేసెను

ఎసేత్రు మొరెద్కై తనకు ఏమి కావలెనో
రాజుకు తెలియజేసినమీదట అతడు రాజు
సనిన్ధికి రాగా 2 రాజు హామాను చేతిలోనుండి
తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొరెద్కైకి
ఇచెచ్ను. ఎసేత్రు మొరెద్కైని హామాను
ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను. 3 మరియు
ఎసేత్రు రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, అతని
పాదములమీద పడి, అగాగీయుడైన హామాను చేసిన
కీడును అతడు యూదులకు విరోధముగా తలంచిన
యోచనను వయ్రథ్పరచుడని కనీన్ళల్తో అతని
వేడుకొనగా 4 రాజు బంగారు దండమును
ఎసేత్రుతటుట్ చాపెను. ఎసేత్రు లేచి రాజు
ఎదుట నిలిచి 5 --రాజవైన తమకు
సమమ్తియైనయెడలను,తమ దృషిట్కి నేను
దయపొందినదాననై రాజవైన తమ యెదుట ఈ
సంగతి యుకత్ముగా తోచినయెడలను, తమ
దృషిట్కి నేను ఇంపైనదాననైనయెడలను,
రాజవైన తమ సకల సంసాథ్నములలోనుండు
యూదులను నాశనముచేయవలెనని హమెమ్దాతా
కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను
వార్యించిన తాకీదులచొపుప్న
జరుగకుండునటుల్ వాటిని రదుద్చేయుటకు
ఆజఞ్ ఇయుయ్డి. 6 నా జనులమీదికి రాబోవు
కీడును, నా వంశముయొకక్ నాశనమును చూచి నేను
ఏలాగు సహింపగలనని మనవిచేయగా 7 రాజైన
అహషేవ్రోషు రాణియైన ఎసేత్రునకును
యూదుడైన మొరెద్కైకిని ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను -- హామాను ఇంటిని ఎసేత్రు
వశము చేసియునాన్ను; అతడు యూదులను
హతముచేయుటకు పర్యతిన్ంచినందున అతడు
ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడెను. 8 అయితే
రాజుపేరట వార్యబడి రాజు ఉంగరముతో
ముదిర్ంపబడిన తాకీదును ఏ మానవుడును
మారచ్జాలడు; కాగా మీకిషట్మైనటుల్ మీరు
రాజునైన నా పేరట యూదుల పకష్మున తాకీదు
వార్యించి రాజు ఉంగరముతో దాని
ముదిర్ంచుడి.

9 సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ
దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్
పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన
పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూదేశము
మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు
వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు
సంసాథ్నములలోనునన్ అధిపతులకును
అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని
దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని
భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 10

రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు
మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో
ముదిర్ంచి గురర్ములమీద, అనగా రాజనగరుపనికి
పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్
నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 11
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రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్
సంసాథ్నములనిన్టిలో ఒకక్ దినమందే, అనగా
అదారు అను పనెన్ండవ నెల పదమూడవ దినమందే
పర్తి పటట్ణమునందుండు యూదులు కూడుకొని,
తమ పార్ణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా
పర్దేశములలోనుండి తమకు విరోధులగు జనుల
సైనికులనందరిని, శిశువులను సీత్ర్లనుకూడ,
సంహరించి హతముచేసి నిరూమ్లపరచి 12 వారి
వసుత్వులను కొలల్పెటుట్టకు రాజు
యూదులకు సెలవిచెచ్నని దానియందు
వార్యబడెను. 13 మరియు ఈ తాకీదుకు పర్తులు
వార్యించి ఆ యా సంసాథ్నములలోని
జనులకందరికి పంపించవలెననియు,యూదులు తమ
శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనుటకు ఒకానొక
దినమందు సిదధ్ముగా ఉండవలెననియు ఆజఞ్
ఇయయ్బడెను. 14 రాజనగరు పనికి పెంచబడిన
బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు
మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా
బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో
ఇయయ్బడెను. 15 అపుప్డు మొరెద్కై
ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మునుగల
రాజవసత్ర్మును బంగారపు పెదద్కిరీటమును
అవిసె నారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల
వసత్ర్ములను ధరించుకొనినవాడై
రాజుసముఖమునుండి బయలుదేరెను;
అందునిమితత్ము షూషనుపటట్ణము ఆనందించి
సంతోషమొందెను. 16 మరియు యూదులకు
కేష్మమును ఆనందమును సంతుషిట్యు ఘనతయు
కలిగెను. 17 రాజుచేసిన తీరామ్నమును అతని
చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును
పర్తి పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును
సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని
విందుచేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో
యూదులయెడల భయముకలిగెను కనుక అనేకులు
యూదుల మతము అవలంబించిరి.

రాజు చేసిన తీరామ్నమును చటట్మును
నెరవేరు కాలమువచిచ్నపుప్డు అదారు
అను పనెన్ండవ నెల పదమూడవ దినమున

యూదులను జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు
నిశచ్యించుకొనిన దినముననే యూదులు తమ
పగవారిమీద అధికారము నొందినటుల్ అగుపడెను.
2 యూదులు రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్
సంసాథ్నములనిన్టిలోనుండు
పటట్ణములయందు తమకు కీడు చేయవలెనని
చూచినవారిని హతముచేయుటకు కూడుకొనిరి.
వారినిగూరిచ్ సకల జనులకు భయము కలిగినందున
ఎవరును వారి ముందర నిలువలేకపోయిరి. 3

మొరెద్కైని గూరిచ్న భయము తమకు
కలిగినందున సంసాథ్నములయొకక్ అధిపతులును
అధికారులును పర్భువులును రాజు పని
నడిపించువారును యూదులకు సహాయముచేసిరి. 4

మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో
గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు
అంతకంతకు గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్
సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 5

యూదులు తమ శతుర్వులనందరిని కతిత్వాత
హతముచేసి వారిని నాశనము చేసి మనసుస్ తీర
తమ విరోధులకు చేసిరి. 6 షూషను కోటయందు
యూదులు ఏనూరుమందిని చంపి నాశనముచేసిరి. 7

హమెమ్దాతా కుమారుడై యూదులకు శతుర్వగు
హామానుయొకక్ పదిమంది కుమారులైన
పరష్ందాతా 8 దలోప్ను అసాప్తా పోరాతా 9

అదలాయ్ అరీదాతా పరమ్షాత్ 10 అరీసై

అరీదై వైజాతా అనువారిని చంపిరి; అయితే
కొలల్ సొముమ్ వారు పటుట్కొనలేదు. 11 ఆ
దినమున షూషను కోటయందు చంపబడినవారి లెకక్
రాజుకు తెలియజెపప్గా 12 రాజు రాణియైన
ఎసేత్రుతో--యూదులు షూషను కోటయందు
ఏనూరుమందిని హామానుయొకక్ పదిమంది
కుమారులను బొతిత్గా నాశనము చేసియునాన్రు;
రాజుయొకక్ కొదువ సంసాథ్నములలో వారు
ఏమిచేసియుందురో; ఇపుప్డు నీ మనవి ఏమిటి?
అది నీకనుగర్హింపబడును,నీవు ఇంకను
అడుగునదేమి? అది దయచేయబడునని
సెలవియయ్గా 13 ఎసేత్రు--రాజవైన తమకు
సమమ్తమైనయెడల ఈ దినము జరిగిన చొపుప్న
షూషనునందునన్ యూదులు రేపును
చేయునటుల్గాను, హామానుయొకక్ పదిమంది
కుమారులు ఉరికొయయ్మీద ఉరి
తీయింపబడునటుల్గాను సెలవియుయ్డనెను. 14

ఆలాగు చేయవచుచ్నని రాజు సెలవిచెచ్ను.
షూషనులో ఆజఞ్ పర్కటింపబడెను;
హామానుయొకక్ పదిమంది కుమారులు ఉరి
తీయింపబడిరి. 15 షూషనునందునన్ యూదులు
అదారు మాసమున పదునాలుగవ దినమందు
కూడుకొని, షూషనునందు మునూన్రుమందిని
చంపివేసిరి; అయితే వారు కొలల్సొముమ్
పటుట్కొనలేదు. 16 రాజు
సంసాథ్నములయందుండు తకిక్న యూదులు
కూడుకొని, తమ పార్ణములను
రకిష్ంచుకొనుటకై పూనుకొని తమ విరోధులలో
డెబబ్ది యయిదువేలమందిని చంపివేసి, తమ
పగవారివలన బాధలేకుండ నెమమ్దిపొందిరి;
అయితే వారును కొలల్పటుట్కొనలేదు. 17

అదారు మాసము పదమూడవ దినమందును పదునాలుగవ
దినమందును వారు నెమమ్దిపొంది
విందుచేసికొనుచు సంతోషముగా నుండిరి. 18

షూషనునందునన్ యూదులు ఆ మాసమందు పదమూడవ
దినమందును పదునాలుగవ దినమందును కూడుకొని
పదునైదవ దినమందు నెమమ్దిపొంది
విందుచేసికొనుచు సంతోషముగా నుండిరి. 19

కాబటిట్ పార్కారములులేని ఊళల్లో
కాపురమునన్ గార్మవాసులైన యూదులు అదారు
మాసము పదునాలుగవ దినమందు
సంతోషముగానుండి--అది విందుచేయదగిన
శుభదినమనుకొని ఒకరికొకరు బహుమానములను
పంపించుకొనుచు వచిచ్రి.

20 మొరెద్కై యీ సంగతులను గూరిచ్ రాజైన
అహషేవ్ రోషుయొకక్ సంసాథ్నములనిన్టికి
సమీపముననేమి దూరముననేమి నివసించియునన్
యూదులకందరికి పతిర్కలను పంపి 21 --యూదులు
తమ పగవారిచేత బాధపడక నెమమ్దిపొందిన
దినములనియు, వారి దుఃఖము పోయి సంతోషము
వచిచ్న నెల అనియు, వారు మూలుగ్ట మానిన
శుభదినమనియు, పర్తి సంవతస్రము అదారు
నెలయొకక్ పదునాలుగవ దినమును పదునైదవ
దినమును వారు ఆచరించుకొనుచు 22

విందుచేసికొనుచు సంతోషముగానుండి ఒకరికొకరు
బహుమానములను, దరిదుర్లకు కానుకలను, పంపతగిన
దినములనియు వారికి సిథ్రపరచెను. 23 అపుప్డు
యూదులు తాము ఆరంభించినదానిని మొరెద్కై
తమకు వార్సిన పర్కారముగా నెరవేరుచ్దు మని
యొపుప్కొనిరి. 24 యూదులకు శతుర్వగు
హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు
హామాను యూదులను సంహరింప దలచి వారిని
నాశనపరచి నిరూమ్లము చేయవలెనని,పూరు,
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అనగా చీటి వేయించియుండగా 25 ఎసేత్రు,
రాజు ఎదుటికి వచిచ్న తరువాత రాజు అతడు
యూదులకు విరోధముగా తలపెటిట్న
చెడుయోచన తన తలమీదికే వచుచ్నటుల్గా
చేసి, వాడును వాని కుమారులును
ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడునటుల్గా ఆజఞ్
వార్యించి ఇచెచ్ను. 26 కావున ఆ దినములు
పూరు అను పేరును బటిట్ పూరీము అనబడెను. ఈ
ఆజఞ్లో వార్యబడిన
మాటలనిన్టినిబటిట్యు, ఈ
సంగతినిబటిట్యు, తాము
చూచినదానినంతటినిబటిట్యు తమమీదికి
వచిచ్నదానినిబటిట్యు 27 యూదులు ఈ రెండు
దినములనుగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారముగా
పర్తి సంవతస్రము వాటి నియామక
కాలమునుబటిట్ వాటిని ఆచరించెదమనియు, ఈ
దినములు తరతరముగా పర్తి కుటుంబములోను
పర్తి సంసాథ్నములోను పర్తి
పటట్ణములోను జాఞ్పకము చేయబడునటుల్గా
ఆచరించెదమనియు, 28 పూరీము అను ఈ దినములను
యూదులు ఆచరింపకయు, తమ సంతతివారు వాటిని
జాఞ్పకముంచుకొనకయు మానకుండునటుల్
నిరణ్యించుకొని, ఆ సంగతిని మరచి
పోకుండునటుల్, తమమీదను, తమ
సంతతివారిమీదను, తమతో
కలిసికొనినవారిమీదను ఇది యొక బాధయ్తగా
ఉండునని ఒపుప్కొనిరి. 29 అపుప్డు
పూరీమునుగూరిచ్ వార్యబడిన యీ రెండవ
ఆజఞ్ను దృఢపరచుటకు అబీహాయిలు
కుమారెత్యును రాణియునైన ఎసేత్రును
యూదుడైన మొరెద్కైయును ఖండితముగా
వార్యించిరి. 30 మరియు యూదుడైన

మొరెద్కైయును రాణియైన ఎసేత్రును
యూదులకు నిరణ్యించినదానినిబటిట్ వారు
ఉపవాస విజాఞ్పన కాలములు ఏరప్రచుకొని, అది
తమమీదను తమ వంశపువారిమీదను ఒక
బాధయ్తయని యెంచుకొని వాటిని
జరిగించెదమని యొపుప్కొనిన పర్కారముగా 31

ఈ పూరీము అను పండుగదినములను సిథ్రపరచుటకు
అతడు అహషేవ్ రోషుయొకక్ రాజయ్మందుండు
నూట ఇరువదియేడు సంసాథ్నములలోనునన్
యూదులకందరికి వారి కేష్మము
కోరునటిట్యు,
విశావ్సారథ్వ్ములగునటిట్యు మాటలుగల
పతిర్కలు పంపెను. 32 ఈలాగున
ఎసేత్రుయొకక్ ఆజఞ్చేత ఈ పూరీముయొకక్
సంగతులు సిథ్రమై గర్ంథములో వార్యబడెను.

రాజైన అహషేవ్రోషు రాజయ్మును
సముదర్దీవ్పములును పనున్
చెలిల్ంప నిరణ్యించెను. 2

మొరెద్కైయొకక్ బలమును గూరిచ్యు, అతడు
సామరథ్య్ముచేత చేసిన
కారయ్ములనిన్టిని గూరిచ్యు, రాజు అతనిని
ఘనపరచిన సంగతిని గూరిచ్యు
మాదీయులయొకక్యు పారసీకులయొకక్యు
రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది. 3 యూదుడైన
మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు
పర్ధానమంతిర్గానుండి, తనవారందరితో
సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్
కేష్మమును విచారించువాడును యూదులలో
గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి
ఇషుట్డుగా ఉండెను.
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యోబుయోబు గర్ంథముగర్ంథము

ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక
మనుషుయ్ డుండెను. అతడు
యథారథ్వరత్నుడును,

నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు
కలిగి చెడుతనము విసరిజ్ంచిన వాడు. 2 అతనికి
ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్ లును
కలిగిరి. 3 అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును
మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను
ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది
పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక
తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే
గొపప్వాడుగా నుండెను. 4 అతని కుమారులందరు
వంతుల చొపుప్న అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ
యిండల్లో విందు చేయనై కూడునపుప్డు తమ
ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ండుర్ తమతో కలిసి
అనన్పానములు పుచుచ్కొనవలెనని వారిని
పిలిపించుచు వచిచ్రి. 5 వారి వారి విందుదిన
ములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు
పాపముచేసి తమ హృదయములలో దేవుని
దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని
పవితర్పరచి, అరుణోదయమున లేచి వారిలో
ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు
వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము ఆలాగున
చేయుచుండెను. 6 దేవదూతలు యెహోవా
సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి
తటసిథ్ంచెను. ఆ దినమున అపవాది2 యగు వాడు
వారితో కలిసి వచెచ్ను. 7 యెహోవానీవు
ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా
అపవాదిభూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు
అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు
పర్తుయ్తత్ర మిచెచ్ను. 8 అందుకు
యెహోవానీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి
ఆలో చించితివా? అతడు యథారథ్వరత్నుడును
నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు
కలిగి చెడుతనము విసరిజ్ంచిన వాడు, భూమిమీద
అతని వంటివాడెవడును లేడు. 9 అని అడుగగా
అపవాదియోబు ఊరకయే దేవునియందు
భయభకుత్లు కలవాడాయెనా? 10 నీవు అతనికిని
అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన
సమసత్మునకును చుటుట్ కంచె వేసితివి గదా?
నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుట చేత అతని
ఆసిత్ దేశములో బహుగా విసత్రించియునన్ది.
11 అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి
కలిగిన సమసత్మును మొతిత్న యెడల అతడు నీ
ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును
అని యెహోవాతో అనగా 12 యెహోవాఇదిగో
అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది;
అతనికి మాతర్ము ఏ హానియు చేయ కూడదని
అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా
సనిన్ధినుండి బయలు వెళెల్ను. 13 ఒకదినమున
యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ
అనన్యింట భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము
పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత

అతనియొదద్కు వచిచ్ 14 ఎదుద్లు నాగలి
దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున
మేయుచునుండగా షెబాయీయులు వాటిమీద పడి
వాటిని పటుట్కొని పోయి 15 ఖడగ్ముతో
పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు
తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని
వచిచ్ యునాన్ననెను. 16 అతడు ఇంక మాట
లాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్దేవుని అగిన్
ఆకా శమునుండి పడి గొఱఱ్లను పనివారిని
రగులబెటిట్ కాలిచ్ వేసెను; దానిని నీకు
తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని
వచిచ్యునాన్ననెను. 17 అతడు ఇంక మాట
లాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్కలీద్యులు
మూడు సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి
వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని
చంపిరి; నీకు దానిని తెలియ జేయుటకు
నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్
ననెను. 18 అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు
వచిచ్నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును తమ
అనన్ యింట భోజనము చేయుచు
దార్కాష్రసము పానము చేయు చుండగా 19

గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ
యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా అది ¸°వనుల
మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు
తెలియ జేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని
వచిచ్యునాన్ ననెను. 20 అపుప్డు యోబు లేచి
తన పై వసత్ర్మును చింపుకొని తలవెండుర్కలు
గొరిగించుకొని నేలమీద సాషాట్ంగపడి
నమసాక్రముచేసి ఇటల్నెను 21 నేను నా
తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని,
దిగంబరినై అకక్డికి తిరిగి వెళెల్దను;
యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొని
పోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి కలు
గునుగాక. 22 ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును
యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు
అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు.

దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని
నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము
తటసిథ్ంపగా, వారితోకూడ అపవాది

యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 2

యెహోవానీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని
నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు అటు
తిరుగులాడుచు అందులో సంచ రించుచు
వచిచ్తినని యెహోవాకు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 3 అందుకు
యెహోవానీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి
ఆలోచించితివా? అతడు యథారథ్వరత్నుడును
నాయ్యవంతు డునై దేవునియందు భయభకుత్లు
కలిగి చెడు తనము విసరిజ్ం చిన వాడు, భూమిమీద
అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా
అతనిని పాడుచేయుటకు నీవు ననున్
పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను
వదలక నిలకడగా నునాన్డనగా 4 అపవాదిచరమ్ము
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కాపాడు కొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును
కాపాడుకొనుటకై తనకు కలిగినది యావతుత్ను
నరుడిచుచ్ను గదా. 5 ఇంకొక సారి నీవు చేయి
చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును
మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే
దూషించి నినున్ విడిచి పోవును అనెను. 6

అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు;
అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు ముటట్వదద్ని
సెలవిచెచ్ను. 7 కాబటిట్ అపవాది యెహోవా
సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు
మొదలుకొని నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో
యోబును మొతెత్ను. 8 అతడు ఒళుల్
గోకుకొనుటకై చిలల్ పెంకు తీసికొని
బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 9 అతని భారయ్
వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా?
దేవుని దూషించి మరణము కమమ్నెను. 10

అందుకతడుమూరుఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు
మాటలాడుచునాన్వు; మనము దేవునివలన మేలు
అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా
అనెను. ఈ సంగతులలో ఏ విషయ మందును
యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు.
11 తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన
బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను యోబు
ముగుగ్రు సేన్హి తులు అతనికి సంభవించిన
ఆపదలనిన్టిని గూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో
కలిసి దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్ టకును
పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను
విడిచి వచిచ్రి. 12 వారు వచిచ్ దూరముగా
నిలువబడి కనున్ లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని
పోలచ్లేక తమ వసత్ర్ములను చింపుకొని
ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని
యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 13 అతని బాధ
అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును
అతనితో ఒకక్ మాటయైనను పలుకక రేయింబగలు
ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి.

ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ
మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును
శపించెను. 2 యోబు ఈలాగు అనెను 3 నా

తలిల్ గరభ్దావ్రములను అది మూయనందుకును
నా నేతర్ములకు అది బాధను మరుగు
చేయనందుకును నేను పుటిట్న దినము
లేకపోవును గాకమగపిలల్ పుటెట్నని ఒకడు
చెపిప్న రాతిర్ లేక పోవును గాక. 4 ఆ దినము
అంధకారమగును గాకపైనుండి దేవుడు దాని
నెంచకుండును గాకవెలుగు దానిమీద
పర్కాశింపకుండును గాక 5 చీకటియు
గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమ యొదద్కు
తీసికొనును గాక.మేఘము దాని కముమ్ను
గాకపగలును కముమ్నటిట్ అంధకారముదాని
బెదరించును గాక 6 అంధకారము ఆ రాతిర్ని
పటుట్కొనును గాకసంవతస్రపు దినములలో
నేనొకదాననని అది హరిష్ంపకుండును
గాకమాసముల సంఖయ్లో అది చేరకుండును గాక.
7 ఆ రాతిర్ యెవడును జననము కాకపోవును
గాకదానిలో ఏ ఉతాస్హధవ్ని పుటట్కుండును
గాక 8 దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు
దానిని శపించుదురు గాకభుజంగమును రేపుటకు
నేరుప్గలవారు దానిని శపించు దురు గాక. 9

అందులో సంధయ్వేళను పర్కాశించు
నకష్తర్ములకు అంధకారము కముమ్ను
గాకవెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు
లేకపోవును గాక 10 అది వేకువ కనురెపప్లను
చూడకుండును గాకపుటుట్కలోనే నేనేల

చావకపోతిని? 11 గరభ్మునుండి బయలుదేరగానే
నేనేల పార్ణము విడువక పోతిని? 12

మోకాళల్మీద ననేన్ల ఉంచుకొనిరి?నేనేల
సత్నములను కుడిచితిని? 13 లేనియెడల
నేనిపుప్డు పండుకొని నిమమ్ళించి
యుందునునేను నిదిర్ంచియుందును, నాకు
విశార్ంతి కలిగి యుండును 14 తమకొరకు
బీడుభూములయందు భవనములు కటిట్ంచు కొనిన
భూరాజులతోను మంతుర్లతోను నేను నిదిర్ంచి
నిమమ్ళించియుందును. 15 బంగారము సంపాదించి
తమ యిండల్ను వెండితో నింపుకొనిన
అధిపతులతో నిదిర్ంచి విశర్మించి యుందును.
16 అకాలసంభవమై కంటబడకయునన్
పిండమువంటివాడనై లేకపోయి యుందును.వెలుగు
చూడని బిడడ్లవలె లేకపోయి యుందును. 17

అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు
బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి నొందుదురు
18 బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల
శబద్ము వినక యేకముగా కూడి విశర్మించుదురు
19 అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు
నచచ్టనునాన్రుదాసులు తమ యజమానుల
వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై
యునాన్రు. 20 దురద్శలోనునన్ వారికి
వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖా
కార్ంతులైనవారికి జీవమియయ్బడుట ఏల? 21

వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన
ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకైవారు
లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి
దొరకక యునన్ది. 22 సమాధికి చేరినపుప్డు
వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 23

మరుగుపడిన మారగ్ముగలవానికిని, దేవుడు
చుటుట్కంచె వేసినవానికిని వెలుగు
ఇయయ్బడనేల? 24 భోజనమునకు మారుగా నాకు
నిటూట్రుప్ కలుగుచునన్దినా మొఱఱ్లు
నీళల్వలె పర్వహించుచునన్వి. 25 ఏది
వచుచ్నని నేను బహుగా భయపడితినో
అదియేనాకు సంభవించుచునన్దినాకు భీతి
పుటిట్ంచినదే నామీదికి వచుచ్చునన్ది. 26

నాకు నెమమ్ది లేదు సుఖము లేదు విశార్ంతి
లేదు శర్మయే సంభవించుచునన్ది.

దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2 ఎవడైన ఈ
సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల

నీకు వయ్సనము కలుగునా? అయితే వాదింపక ఎవడు
ఊరకొనగలడు? 3 అనేకులకు నీవు బుదిధ్
నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను
బలపరచినవాడవు. 4 నీ మాటలు
తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొని
యుండెను.కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్గలవానిని
నీవు బలపరచితివి. 5 అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు
కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు
తగులగా నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 6 నీ భకిత్ నీకు
ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా?నీ
యథారథ్పర్వరత్న నీ నిరీకష్ణకు ఆధారము
కాదా? 7 జాఞ్పకము చేసికొనుము,
నిరపరాధియైన యొకడుఎపుప్డైన
నశించెనా?యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన
నిరూమ్లమైరా? 8 నేను చూచినంతవరకు
అకర్మమును దునిన్కీడును వితుత్వారు దానినే
కోయుదురు. 9 దేవుడు ఊదగా వారు
నశించుదురుఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు
లేక పోవుదురు. 10 సింహగరజ్నయు
కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును.కొదమ
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సింహముల కోరలును విరిగిపోవును. 11 ఎర
లేనందున ఆడుసింహము నశించునుసింహపుపిలల్లు
చెలాల్ చెదరగొటట్బడును. 12 నా కొకమాట
రహసయ్ముగా తెలుపబడెనునా చెవిలో ఒకడు
గుసగుసలాడినటుట్గా అది నాకు వినబడెను. 13

గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్సమయమున
రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో అది
కలిగెను. 14 భయమును వణకును నాకు కలిగెను
అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 15 ఒకని
శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గానా శరీర
రోమములు పులకించెను. 16 అది నిలువబడగా దాని
రూపమును నేను గురుతుపటట్లేక పోతిని ఒక
రూపము నా కనున్లయెదుట నుండెనుమెలల్నైన
యొక కంఠసవ్రమును నేను
వింటినిఏమనగాదేవుని సనిన్ధిని మరుత్య్లు
నీతిమంతులగుదురా? 17 తముమ్ సృజించినవాని
సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 18 ఆయన తన
సేవకులను నముమ్టలేదుతన దూతలయందు
లోపములు కనుగొనుచునాన్డు. 19 జిగటమంటి
యిండల్లో నివసించువారియందుమంటిలో
పుటిట్నవారియందుచిమమ్ట
చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి
ఎనిన్ కనుగొనును? 20 ఉదయము మొదలుకొని
సాయంతర్మువరకు ఉండివారు
బదద్లైపోవుదురుఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము
నాశనమైయుందురు. 21 వారి డేరాతార్డు
తెగవేయబడునువారు బుదిధ్కలుగకయే
మృతినొందుదురు.ఆలాగుననే జరుగుచునన్ది గదా.

నీవు మొరలిడినయెడల నీకు
ఉతత్రమీయగలవాడెవడైన నుండునా?
పరిశుదద్దూతలలో ఎవనితటుట్

తిరుగుదువు? 2 దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్
యేడుచ్టవలన మూఢులు నశిం చెదరు
బుదిధ్లేనివారు అసూయవలన చచెచ్దరు. 3

మూఢుడు వేరు తనున్ట నేను చూచియునాన్ను
అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము
శాపగర్సత్మనికనుగొంటిని. 4 అతని పిలల్లు
సంరకష్ణ దొరకక యుందురుగుమమ్ములో
నలిగిపోవుదురువారిని విడిపించువాడెవడును
లేడు. 5 ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను
తినివేయుదురుముండల్ చెటల్లోనుండియు
వారు దాని తీసికొందురుబోనులు వారి
ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి 6 శర్మ
ధూళిలోనుండి పుటట్దు.బాధ భూమిలోనుండి
మొలవదు. 7 నిపుప్ రవవ్లు పైకి ఎగురునటుల్
నరులు శర్మానుభవము నకే పుటుట్చునాన్రు. 8

అయితే నేను దేవుని
నాశర్యించుదును.దేవునికే నా
వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 9 ఆయన
పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను
లెకక్లేననిన్ అదుభ్త కిర్యలను చేయువాడు.
10 ఆయన భూమిమీద వరష్ము
కురిపించువాడుపొలములమీద నీళుల్
పర్వహింపజేయువాడు. 11 అటుల్ ఆయన దీనులను
ఉనన్తసథ్లములలో నుంచునుదుఃఖపడువారిని
కేష్మమునకు లేవనెతుత్ను. 12 వంచకులు తమ
పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండఆయన వారి
ఉపాయములను భంగపరచును 13 జాఞ్నులను వారి
కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనునుకపటుల
ఆలోచనను తలకిర్ందుచేయును 14 పగటివేళ
వారికి అంధకారము తారసిలుల్నురాతిర్ ఒకడు
తడువులాడునటుల్ మధాయ్హన్కాలమునవారు
తడువులాడుదురు 15 బలాఢుయ్ల నోటి

ఖడగ్మునుండి, వారి చేతిలోనుండిఆయన
దరిదుర్లను రకిష్ంచును. 16 కావున బీదలకు
నిరీకష్ణ కలుగును అకర్మము నోరు మూసికొనును.
17 దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు
ధనుయ్డుకాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని
శికష్ను తృణీకరింపకుము. 18 ఆయన గాయపరచి
గాయమును కటుట్నుఆయన గాయముచేయును,
ఆయన చేతులే సవ్సథ్పరచును. 19 ఆరు
బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించునుఏడు
బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడును తగులదు. 20

కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున
ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన నినున్ తపిప్ంచును.
21 నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు
తగులకుండ ఆయన నినున్
చాటుచేయునుపర్ళయము వచిచ్నను నీవు దానికి
భయపడవు. 22 పొలములోని రాళల్తో నీవు
నిబంధన చేసికొని యుందువు అడవిమృగములు
నీతో సమమ్తిగా నుండును. 23 పర్ళయమును
కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని
నిరల్కష్య్ము చేయుదువు అడవిమృగములకు
నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 24 నీ డేరా
కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండునునీ
యింటి వసుత్వులను నీవు లెకక్ చూడగా ఏదియు
పోయి యుండదు. 25 మరియు నీ సంతానము
విసాత్రమగుననియునీ కుటుంబికులు భూమిమీద
పచిచ్కవలె విసత్రించుదురనియు నీకు
తెలియును. 26 వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు
ఇలుల్ చేరునటుల్పూరణ్వయసుస్గలవాడవై
నీవు సమాధికి చేరెదవు. 27 మేము ఈ సంగతి
పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగే యునన్ది.

ఈ మాట ఆలకించి నీ మేలుకొరకు
తెలిసికొనుము.దానికి యోబు ఇటల్ని
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2 నా దుఃఖము

చకక్గా తూచబడును గాకదాని సరిచూచుటకై నాకు
వచిచ్న ఆపద తార్సులోపెటట్బడును గాక. 3

ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్
సముదర్ములఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును.
అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని.
4 సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో
చొచెచ్నువాటి విషమును నా ఆతమ్
పానముచేయుచునన్దిదేవుని భీకరకారయ్ములు
నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు
తీరుచునన్వి. 5 అడవిగాడిద గడిడ్ చూచి ఓండర్
పెటుట్నా?ఎదుద్ మేత చూచి రంకెవేయునా? 6

ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా?
గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 7 నేను
ముటట్నొలల్ని వసుత్వులు నాకు
హేయములైనను అవియే నాకు
భోజనపదారథ్ములాయెను. 8 ఆహా నా
వినన్పము నాకు నెరవేరచ్బడును గాకనేను
కోరుదానిని దేవుడు నెరవేరుచ్ను గాక 9

దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును
గాకచేయి జాడించి ఆయన ననున్ నిరూమ్లము
చేయునుగాక. 10 అపుప్డు నేను పరిశుదధ్
దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను
ఆదరణ పొందుదునుమరియు నేనెంత
వేదనపడుచుండినను దాని బటిట్ హరిష్ంచుదును
11 నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట
యేల?నా అంతము ఏపాటిది? నేను తాళుకొనుట
యేల? 12 నా బలము రాళల్ బలమువంటిదా?నా
శరీరము ఇతత్డిదా? 13 నాలో తార్ణ యేమియు
లేదు గదా.శకిత్ ననున్ బొతిత్గా
విడిచిపోయెను గదా. 14
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కుర్ంగిపోయినవాడుసరవ్శకుత్డగు
దేవునియందు భయభకుత్లు మాను
కొనిననుసేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 15

నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెనుమాయమై
పోవు జలపర్వాహములవలెను నమమ్కూడని
వారైరి. 16 మంచుగడడ్లుండుటవలననుహిమము
వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా కనబడును 17

వేసవి రాగానే అవి మాయమై పోవునువెటట్
కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి
ఆరిపోవును. 18 వాటి నీళుల్ పర్వహించుదారి
తిర్పప్బడును, ఏమియులేకుండ అవి
యింకిపోవును. 19 సమూహముగా
పర్యాణముచేయు తేమా వరత్కులు వాటిని
వెదకుదురుషేబ వరత్కులు వాటికొరకు
కనిపెటుట్దురు. 20 వారు వాటిని
నమి◌్మనందుకు అవమానమొందుదురువాటి
చేరువకు వచిచ్ కలవరపడుదురు. 21 అటువలె మీరు
లేనటుట్గానే యునాన్రుమీరు ఆపదను చూచి
భయపడుచునాన్రు. 22 ఏమైన దయచేయుడని నేను
మిముమ్ నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి
నాకొరకు బహుమానమేమైన తెమమ్ని
యడిగితినా? 23 పగవానిచేతిలోనుండి ననున్
విడిపింపుడని యడిగితినా?బాధించువారి
చేతిలోనుండి ననున్
విమోచింపుడనియడిగితినా? 24 నాకుపదేశము
చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదనుఏ
విషయమందు నేను తపిప్పోతినో అది
నాకుతెలియజేయుడి. 25 యథారథ్మైన మాటలు
ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి
పర్యోజనము? 26 మాటలను గదిద్ంచుదమని
మీరనుకొందురా?నిరాశగలవాని మాటలు
గాలివంటివే గదా. 27 మీరు తండిర్లేనివారిని
కొనుటకై చీటుల్వేయుదురు,మీ
సేన్హితులమీద బేరము సాగింతురు. 28 దయచేసి
నావైపు చూడుడి, మీ ముఖము ఎదుటనేను
అబదధ్మాడుదునా? 29 అనాయ్యము లేకుండ నా
సంగతి మరల విచారించుడిమరల విచారించుడి,
నేను నిరోద్షినిగా కనబడుదును. 30 నా నోట
అనాయ్యముండునా?దురామ్రగ్త రుచి నా
నోరు తెలిసికొనజాలదా?

భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము
కాదా?వారి దినములు కూలివాని
దినములవంటివి కావా? 2 నీడను మిగుల

నపేకిష్ంచు దాసునివలెనుకూలినిమితత్ము
కనిపెటుట్కొను కూలివానివలెను 3 ఆశ లేకయే
జరుగు నెలలను నేను
చూడవలసివచెచ్ను.ఆయాసముతో కూడిన
రాతుర్లు నాకు నియమింపబడి యునన్వి.నేను
పండుకొనునపుప్డెలల్ 4 ఎపుప్డు లేచెదనా?
రాతిర్ యెపుప్డు గతించునా? అని
యనుకొందును.తెలల్వారువరకు ఇటు ఆటు
పొరలుచు ఆయాసపడు దును. 5 నా దేహము
పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్
బడియునన్ది.నా చరమ్ము మాని మరల
పగులుచునన్ది. 6 నా దినములు నేతగాని
నాడెకంటెను వడిగా గతించు చునన్వినిరీకష్ణ
లేక అవి కష్యమై పోవుచునన్వి. 7 నా జీవము
వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము
చేసికొనుము.నా కనున్ ఇకను మేలు చూడదు. 8

ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్
చూడదు.నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును గాని
నేనుండక పోదును. 9 మేఘము విడిపోయి
అదృశయ్మగునటుల్పాతాళమునకు

దిగిపోయినవాడు మరి ఎపుప్డునురాడు 10 అతడు
ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము
అతని మరల నెరుగదు. 11 కావున నేను నా నోరు
మూసికొననునా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను
మాటలాడెదనునా మనోవేదననుబటిట్
మూలుగ్చుండెదను. 12 నేనొక సముదర్మునా?
సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా
మీద కావలి యుంచెదవు? 13 నా మంచము నాకు
ఆదరణ ఇచుచ్ను.నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి
ఇచుచ్ను అనినేననుకొనగా 14 నీవు
సవ్పన్ములవలన ననున్
బెదరించెదవుదరశ్నములవలన ననున్
భయపెటెట్దవు. 15 కావున నేను
ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్నుఈ నా
యెముకలను చూచుటకనన్ మరణమొందుట
నాకిషట్ము. 16 అవి నాకు అసహయ్ములు,
నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదునా
దినములు ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి
రావదుద్. 17 మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని
ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ నిలుపనేల?
18 పర్తి పగలు నీవతని దరిశ్ంపనేల?పర్తి
కష్ణమున నీవతని శోధింపనేల? 19 ఎంత కాలము
నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు?నేను గుటక
వేయువరకు ననున్ విడిచిపెటట్వా? 20 నేను
పాపముచేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా,
నేను నీ యెడల ఏమి చేయగలను?నాకు నేనే
భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురి పెటిట్తివి?
21 నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా
దోషము నేల కష్మింపవు?నేనిపుప్డు మంటిలో
పండుకొనెదనునీవు ననున్ జాగర్తత్గా
వెదకెదవు గాని నేనులేక పోయెదను.

అపుప్డు షూహీయుడగు బిలద్దు
ఇటల్నెను 2 ఎంత కాలము నీవిటిట్
మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు

సుడిగాలి వంటివాయెను. 3 దేవుడు
నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు
దేవుడు నాయ్యమును రదుద్పరచునా? 4 నీ
కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట
పాపముచేసిరేమోకావుననే వారు చేసిన
తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయనవారిని
అపప్గించెనేమో. 5 నీవు జాగర్తత్గా దేవుని
వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని
బతిమాలుకొనినయెడల 6 నీవు పవితుర్డవై
యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా
ఆయన నీయందు శర్దధ్ నిలిపి నీ నీతికి
తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును
వరిధ్లల్జేయును. 7 అపుప్డు నీ సిథ్తి
మొదట కొదిద్గా నుండినను తుదను నీవు
మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 8 మనము
నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు
భూమిమీద మన దినములు నీడవలె నునన్వి. 9

మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి
పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని బాగుగా తెలిసి
కొనుము. 10 వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు
నీకు తెలుపు దురు గదావారు తమ
అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 11

బురద లేకుండ జముమ్ పెరుగునా?నీళుల్ లేకుండ
రెలుల్ మొలచునా? 12 అది కోయబడకముందు
బహు పచచ్గానునన్ది కాని యితర
మొకక్లనిన్టికంటె తవ్రగా వాడిపోవును. 13

దేవుని మరచువారందరి గతి అటేల్
ఉండునుభకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని ఆశ
భంగమగును. 14 అతడు ఆశర్యించునది
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సాలెపురుగు పటేట్. 15 అతడు తన యింటిమీద
ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 16 అతడు గటిట్గా
దాని పటుట్కొనగా అది విడిపోవును.ఎండకు
అతడు పచిచ్పటిట్ బలియును అతని తీగెలు అతని
తోటమీద అలుల్కొనును. 17 అతని వేళుల్
గటుట్మీద చుటుట్కొనునురాళుల్గల తన
నివాసమును అతడు తేరిచూచును. 18 దేవుడు అతని
సథ్లములోనుండి అతని వెళల్గొటిట్నయెడల
అదినేను నినెన్రుగను ఎపుప్డును నినున్
చూడలేదనును. 19 ఇదే అతని సంతోషకరమైన గతికి
అంతము అతడునన్ ధూళినుండి ఇతరులు
పుటెట్దరు. 20 ఆలోచించుము దేవుడు
యథారథ్వంతుని తోర్సివేయడు.ఆయన
దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని
నిలువబెటట్డు. 21 నినున్ పగపటుట్వారు
అవమానభరితులగుదురుదుషుట్ల గుడారము ఇక
నిలువకపోవును. 22 అయితే ఇంకను ఆయన నీకు
నోటినిండ నవువ్ కలుగ
జేయును.పర్హరష్ముతో నీ పెదవులను నింపును.

అపుప్డు యోబు ఈలాగున
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని
నేనెరుగుదును.నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్
నిరోద్షియగును? 3 వాడు ఆయనతో
వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడలవేయి
పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు
ఆయనకుఉతత్రమియయ్లేడు. 4 ఆయన మహా
వివేకి, అధిక బలసంపనున్డుఆయనతో పోరాడ
తెగించి హాని నొందనివాడెవడు? 5 వాటికి
తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు
ఆయనేఉగర్తకలిగి వాటిని బోరల్దోయువాడు
ఆయనే 6 భూమిని దాని సథ్లములో నుండి
కదలించువాడుఆయనేదాని సత్ంభములు
అదరచేయువాడు ఆయనే 7 ఉదయింపవదద్ని
ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు
ఉదయింపడుఆయన నకష్తర్ములను మరుగుపరచును.
8 ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును
విశాలపరచువాడుసముదర్తరంగములమీద ఆయన
నడుచుచునాన్డు. 9 ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము
కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణనకష్తర్రాసులను
చేసినవాడు. 10 ఎవడును తెలిసికొనలేని
మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్
అదుభ్తకిర్యలను ఆయన చేయుచునాన్డు. 11

ఇదిగో ఆయన నా సమీపమున
గడచిపోవుచునాన్డుగాని నేనాయనను
కనుగొనలేనునా చేరువను పోవుచునాన్డు గాని
ఆయన నాకు కనబడడు. 12 ఆయన పటుట్కొనిపోగా
ఆయనను అడడ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి
చేయుచునాన్వని ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?
13 దేవుని కోపము చలాల్రదురాహాబు
సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 14 కావున
ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు
నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు
సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?
15 నేను నిరోద్షినై యుండినను ఆయనకు
పర్తుయ్తత్రము
చెపప్జాలనునాయ్యకరత్యని1 నేనాయనను
బతిమాలుకొనదగును. 16 నేను
మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన
నాకుతత్రమిచిచ్ననుఆయన నా మాట
ఆలకించెనని నేను నమమ్జాలను. 17 ఆయన
ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్
చునాన్డునిరిణ్మితత్ముగా నా గాయములను

విసత్రింపజేయుచునాన్డు 18 ఆయన ననున్
ఊపిరి తీయనియయ్డు చేదైనవాటిని నాకు
తినిపించును. 19 బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్
వాదము కలుగగానేనే యునాన్నని ఆయన
యనునునాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము
కలుగగాపర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని
ఆయన యనును? 20 నా వాయ్జెయ్ము
నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము
మోపునునేను యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని
ఆయన ననున్ నిరూపించును. 21 నేను
యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు
నాకిషట్ములేదునేను నా పార్ణము
తృణీకరించుచునాన్ను.ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 22

కావునయథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి
భేదములేకుండ ఆయన అందరిని
నశింపజేయుచునాన్డని నేను
వాదించుచునాన్ను. 23 సమూలధవ్ంసము
ఆకసిమ్కముగా కలిగి
నాశనముచేయగానిరోద్షుల ఆపదను చూచి ఆయన
హాసయ్ము చేయును. 24 భూమి దుషుట్లచేతికి
అపప్గింపబడియునన్దివారి నాయ్యాధిపతులు
మంచి చెడడ్లు గురిత్ంపలేకుండ ఆయన
చేయును.ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు
మరిఎవడు? 25 పరుగుమీద పోవువానికంటె నా
దినములు తవ్రగాగతించుచునన్వికేష్మము
లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 26

రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి
జరిగిపోవునుఎరమీదికి విసురున దిగు
పకిష్రాజువలె అవి తవ్రపడిపోవును. 27 నా
శర్మను మరచిపోయెదననియుదుఃఖముఖుడనై
యుండుట మాని సంతోషముగానుండెదననియు
నేను అనుకొంటినా? 28 నా సమసత్ బాధలకు
భయపడి వణకుచునాన్నునీవు ననున్
నిరోద్షినిగా ఎంచవను సంగతి నేను నిశచ్
యముగా ఎరిగియునాన్ను 29 ననున్ దోషినిగా
ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ
వయ్రథ్పర్యాసమేల? 30 నేను హిమముతో
ననున్ కడుగుకొనిననుసబుబ్తో నా చేతులు
కడుగుకొనినను 31 నీవు ననున్ గోతిలో
ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా
సవ్ంతవసత్ర్ములకై అసహుయ్డనగుదును. 32

ఆయన నావలె నరుడు కాడునేను ఆయనతో
వాయ్జెయ్మాడజాలనుమేము కలిసి
నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 33 మా
యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్
మాకులేడు. 34 ఆయన తన దండమును నామీదనుండి
తీసివేయవలెనునేను భర్మసిపోకుండ ఆయన తన
భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు
కనుపరచకుండవలెను. 35 అపుప్డు ఆయనకు భయపడక
నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను
అటిట్వాడను కాననుకొను చునాన్ను.

నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు
పుటిట్నదినేను అడుడ్లేకుండ
అంగలారెచ్దనునా మనోవాయ్కులము

కొలది నేను పలికెదను 2 నా మీద నేరము
మోపకుండుమునీవేల నాతో
వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు తెలియ
జేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 3

దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా?
దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా
దృషిట్యుంచుటసంతోషమా? నీ
హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు
సంతోషమా? 4 నీ నేతర్ములు నరుల
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నేతర్ములవంటివా? నరులు ఆలోచించునటుల్
నీవు ఆలోచించు వాడవా? 5 నీ జీవితకాలము నరుల
జీవిత కాలమువంటిదా? నీ ఆయుషాక్ల
సంవతస్రములు నరుల దినములవంటివా? 6 నేను
దోషిని కాననియునీ చేతిలోనుండి
విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు
ఎరిగియుండియు 7 నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్
విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల
వెదకుచునాన్వు? 8 నీ హసత్ములు నాకు అవయవ
నిరామ్ణముచేసి ననున్ రూపించి యునన్నునీవు
ననున్ మింగివేయుచునాన్వు. 9

జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు
నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము
చేసికొనుమునీవు ననున్ మరల మనున్గా
చేయుదువా? 10 ఒకడు పాలుపోసినటుల్ నీవు
ననున్ పోసితివిగదాజునున్గడడ్ ఒకడు
పేరబెటుట్నటుల్ నీవు ననున్
పేరబెటిట్తివి గదా. 11 చరమ్ముతోను
మాంసముతోను నీవు ననున్
కపిప్తివిఎముకలతోను నరములతోను ననున్
సంధించితివి. 12 జీవము ననుగర్హించి నాయెడల
కృప చూపితివినీ సంరకష్ణచేత నా ఆతమ్ను
కాపాడితివి. 13 అయినను నా లోపములనుగూరిచ్
నీవు నీ హృదయ ములో ఆలోచించితివిఈ
అభిపార్యము నీకుండెనని నేనెరుగుదును. 14

నేను పాపము చేసినయెడల నీవు దాని
కనిపెటుట్దువునా దోషమునకు పరిహారము
చేయకుందువు. 15 నేను దోషకృతయ్ములు
చేసినయెడల నాకు బాధకలుగునునేను
నిరోద్షినై యుండినను అతిశయపడను
అవమానముతో నిండుకొనినాకు కలిగిన బాధను
తలంచుకొనుచుండెదను. 16 నేను
సంతోషించినయెడలఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన
బలమును నీవు నామీద చూపుదువు. 17 సింహము
వేటాడునటుల్ నీవు ననున్
వేటాడుచుందువుఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్
సాకుష్లను పిలిచెదవుఎడతెగక నామీద నీ
ఉగర్తను పెంచెదవుఎడతెగక సమూహము వెనుక
సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 18

గరభ్ములోనుండి నీవు ననేన్ల వెలికి
రపిప్ంచితివి? అపుప్డే యెవరును ననున్
చూడకుండ నేను పార్ణము విడిచి యుండినయెడల
మేలు; 19 అపుప్డు నేను లేనటేల్
యుండియుందునుగరభ్ములోనుండి సమాధికి
కొనిపోబడియుందును. 20 నా దినములు కొంచెమే
గదాతిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 21

అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 22

కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన
దేశమునకుభర్మ పుటిట్ంచు మరణాంధకార
దేశమునకువెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను
వెళల్క ముందుకొంతసేపు నేను
తెపప్రిలుల్నటుల్ననున్ విడిచి నా జోలికి
రాకుండుము.

అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు
ఈలాగునపర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు
పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను
గదా.వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని
యెంచదగునా? 3 నీ పర్గలభ్ములను విని
మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండ వలెనా?ఎవడును
నినున్ అపహసింపకుండనే నీవు
హాసయ్ముచేయుదువా? 4 నా ఉపదేశము
నిరోద్షమనియుదేవా, నీదృషిట్కి నేను

పవితుర్డననియు నీవనుచునాన్వే. 5 దేవుడు
నీతో మాటలాడిన మేలుఆయనే నీతో వాదించిన
మేలు 6 ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు
తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ
యోచనకు మించినదని నీవుతెలిసికొందువునీ
దోషములో అధిక భాగము దేవుడు
మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 7

దేవుని గూఢాంశములను నీవు
తెలిసికొనగలవా?సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్
నీకు పరిపూరణ్జాఞ్నముకలుగునా? 8 అది ఆకాశ
వీధి అంత ఉనన్తమైనది,
నీవేమిచేయుదువు?పాతాళముకంటె
లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 9 దాని
పరిమాణము బ ³◌ూమికంటె అధికమైనదిదాని
వెడలుప్ సముదర్ముకంటె అధికమైనది 10

ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో
వేసివాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డుఆయన
నడడ్గింప గలవాడెవడు? 11

పనికిమాలినవారెవరో ఆయనే యెరుగును
గదాపరిశీలనచేయకయే పాపము ఎకక్డ
జరుగుచునన్దోఆయనే తెలిసికొనును గదా. 12

అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై
పుటిట్ననాటికిగానిబుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు.
13 నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడలనీ
చేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 14 పాపము నీ
చేతిలోనుండుట చూచి నీవు
దానివిడిచినయెడలనీ గుడారములలోనుండి
దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసిన యెడల 15

నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు
సంతోషించెదవునిరభ్యుడవై నీవు సిథ్రపడి
యుందువు. 16 నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు
మరచెదవుదాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము
చేసికొనునటుల్నీవు దానిని జాఞ్పకము
చేసికొనెదవు. 17 అపుప్డు నీ బర్దుకు
మధాయ్హన్కాల తేజసుస్కంటె అధికముగా
పర్కాశించునుచీకటి కమిమ్నను అది
అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును. 18

నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు
ధైరయ్ముగా ఉందువు.నీ యింటిని నీవు
పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండు కొందువు. 19

ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు
నీతో వినన్పములు చేసెదరు. 20 దుషుట్ల
కనుచూపు కీష్ణించిపోవునువారికి
ఆశర్యమేమియు ఉండదుపార్ణము ఎపుప్డు
విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు.

అపుప్డు యోబు ఈలాగు
పర్తుయ్తత్ర...మిచెచ్ను 2

నిజముగా లోకములో మీరే
జనులుమీతోనే జాఞ్నము గతించి పోవును. 3

అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్
కలిగియునన్దినేను మీకంటె తకుక్వజాఞ్నము
కలవాడను కానుమీరు చెపిప్నవాటిని
ఎరుగనివాడెవడు?దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్
పర్తుయ్తత్రములు పొందిన వాడనైన నేను 4

నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా
నుండవలసి వచెచ్ను.నీతియు యథారథ్తయు
గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి
వచెచ్ను. 5 దురద్శ నొందినవానిని
తిరసక్రించుట కేష్మముగలవారు
యుకత్మనుకొందురు.కాలుజారువారికొరకు
తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 6

దోపిడిగాండర్ కాపురములు
వరిథ్లుల్నుదేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు
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నిరభ్యముగానుందురువారు తమ బాహుబలమే
తమకు దేవుడనుకొందురు. 7 అయినను మృగములను
విచారించుము అవి నీకు
బోధించునుఆకాశపకుష్లను విచారించుము అవి
నీకు తెలియజేయును. 8 భూమినిగూరిచ్
ధాయ్నించినయెడల అది నీకు
భోధించునుసముదర్ములోని చేపలును నీకు దాని
వివరించును 9 వీటి అనిన్టినిబటిట్
యోచించుకొనినయెడలయెహోవా హసత్ము
వీటిని కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు?
10 జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి
ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి గదా. 11

అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్చెవి
మాటలను పరీకిష్ంపదా? 12 వృదుధ్లయొదద్
జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన
కలుగుచునన్ది. అని మీరు చెపుప్దురు 13

జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్
ఉనన్విఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు కలవు. 14

ఆలోచించుము ఆయన పడగొటట్గా ఎవరును
మరలకటట్జాలరుఆయన మనుషుయ్ని చెరలో
మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము
కాదు. 15 ఆలోచించుము ఆయన జలములను
బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవునువాటిని
పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని
ముంచివేయును. 16 బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు
సవ్భావలకష్ణములుమోసపడువారును
మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశ మున నునాన్రు. 17

ఆలోచనకరత్లను వసత్ర్హీనులనుగా చేసి ఆయన
వారిని తోడుకొని పోవును.నాయ్యాధిపతులను
అవివేకులనుగా కనుపరచును. 18 రాజుల
అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయునువారి
నడుములకు గొలుసులు కటుట్ను. 19 యాజకులను
వసత్ర్హీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొని
పోవునుసిథ్రముగా నాటుకొనినవారిని ఆయన
పడగొటుట్ను. 20 వాకాచ్తురయ్ము గలవారి
పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయునుపెదద్లను
బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 21 అధిపతులను
ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల
నడికటల్ను విపుప్ను. 22 చీకటిలోని
రహసయ్ములను ఆయన
బయలుపరచుచుమరణాంధకారమును వెలుగులోనికి
రపిప్ంచును 23 జనములను విసత్రింపజేయును
నిరూమ్లముచేయునుసరిహదుద్లను
విశాలపరచును జనములను కొనిపోవును. 24 భూజనుల
అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క
పరచునుతోర్వలేని మహారణయ్ములో వారిని
తిరుగులాడ చేయును. 25 వారు వెలుగులేక
చీకటిలో తడబడుచుందురుమతుత్గొనినవాడు
తూలునటుల్ ఆయన వారిని తూలచేయును.

ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను.నా
చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 2

మీకు తెలిసినది నాకును
తెలిసేయునన్దినేను మీకంటె తకుక్వ
జాఞ్నముగలవాడను కాను. 3 నేను సరవ్శకుత్డగు
దేవునితో మాటలాడ
గోరుచునాన్నుదేవునితోనే వాదింప
గోరుచునాన్ను 4 మీరైతే అబదధ్ములు
కలిప్ంచువారు.మీరందరు పనికిమాలిన
వైదుయ్లు. 5 మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట
మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 6

దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు
వాయ్జెయ్మునాలకించుడి. 7 దేవుని
పకష్ముగా మీరు అనాయ్య

వాదనచేయుదురా?ఆయన పకష్ముగా మీరు
మోసములు పలుకుదురా? 8 ఆయనయెడల మీరు
పకష్పాతము చూపుదురా?దేవుని పకష్మున మీరు
వాదింతురా? 9 ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట
మీకు కేష్మమా?లేక ఒకడు నరులను
మోసముచేయునటుల్ మీరుఆయనను
మోసముచేయుదురా? 10 మీరు రహసయ్ముగా
పకష్పాతము చూపినయెడలనిశచ్యముగా ఆయన
మిముమ్ను గదిద్ంచును. 11 ఆయన పర్భావము
మిముమ్ను భయపెటట్దా?ఆయన భయము మీ
మీదికి రాదా? 12 మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె
సామెతలు.మీ వాదములు మంటివాదములు 13 నేను
మాటలాడెదను నా జోలికి రాక
మౌనులైయుండుడినామీదికి వచుచ్నది ఏదో అది
వచుచ్నుగాక. 14 నేనెందుకు నా పార్ణమును
ఎరగా చేసికొనవలెను?చేసికొననుగాని
పార్ణమునకు తెగించి మాటలాడెదను 15 ఇదిగో
ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు
కనిపెటుట్చునాన్ను.ఆయన సనిన్ధిని నా
పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 16

ఇదియు నాకు
రకష్ణారథ్మైనదగునుభకిత్హీనుడు ఆయన
సనిన్ధికి రాతెగింపడు. 17 నా వాజూమ్లమును
శర్దధ్గా ఆలకించుడినా పర్మాణవాకయ్ములు
మీ చెవులలో చొరనీయుడి. 18 ఆలోచించుడి నేను
నా వాయ్జెయ్మును
సరిచేసికొనియునాన్నునేను నిరోద్షిగా
కనబడుదునని నాకు తెలియును. 19 నాతో
వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు?ఎవడైన
నుండినయెడల నేను నోరుమూసికొనిపార్ణము
విడిచెదను. 20 ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు
చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై
యుండను. 21 నీ చెయియ్ నామీదనుండి
తొలగింపుమునీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము
22 అపుప్డు నీవు పిలిచిన యెడల నేను నీ
కుతత్ర మిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా
కుతత్రమిముమ్ 23 నా దోషములెనిన్? నా
పాపములెనిన్?నా అతికర్మమును నా పాపమును
నాకు తెలియజేయుము. 24 నీవేల నీ ముఖమును
మరుగుచేసికొంటివి?ననేన్ల నీకు పగవానిగా
ఎంచుచునాన్వు? 25 ఇటు అటు కొటుట్కొని
పోవుచునన్ ఆకును
నీవువేధించెదవా?ఎండిపోయిన చెతత్ను
తరుముదువా? 26 నీవు నాకు కఠినమైన శికష్
విధించి యునాన్వునా బాలయ్కాలపు పాపములను
నాకు సావ్సథ్య్ముగానీవు విధించియునాన్వు
27 బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వునా
పర్వరత్న అంతయు నీవు
కనిపెటుట్చునాన్వునా అరికాళల్చుటుట్
గిఱిగీసియునాన్వు 28 మురిగి కీష్ణించుచునన్
వానిచుటుట్చిమమ్టకొటిట్న
వసత్ర్మువంటివానిచుటుట్గిఱిగీసి వానిని
కనిపెటుట్చునాన్వు.

సీత్ర్ కనిన నరుడు కొదిద్
దినములవాడై మికిక్లిబాధనొందును.
2 పువువ్ వికసించినటుల్ వాడు పెరిగి

వాడిపోవునునీడ కనబడకపోవునటుల్ వాడు నిలువక
పారిపోవును. 3 అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్
యుంచియునాన్వుతీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ
యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 4

పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు
పుటట్గలిగినఎంత మేలు?ఆలాగున ఎవడును
పుటట్నేరడు. 5 నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి
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కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు
తెలిసేయునన్ది.మించజాలని వయఃపరిమాణము
నీవు వారికి నియమించి యునాన్వు 6

కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు
ముగించువరకువారు విశర్మము నొందునటుల్
వారివైపు చూడకయుండుము. 7 వృకష్ము
నరకబడినయెడల అది తిరిగి
చిగురుచ్ననియుదానికి లేతకొమమ్లు
వేయుననియు నమమ్కముకలదు. 8 దాని వేరు
భూమిలో పాతదై పోయినను దాని
అడుగుమొదుద్ మంటిలో చీకిపోయినను 9 నీటి
వాసనమాతర్ముచేత అది చిగురుచ్నులేత
మొకక్వలె అది కొమమ్లు వేయును. 10 అయితే
నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు.నరులు
పార్ణము విడిచినతరువాత వారేమై పోవుదురు?
11 తటాక జలములు ఎటుల్ ఇంకిపోవునోనది నీరు
ఎటుల్ ఎండి హరించిపోవునోఆలాగుననే నరులు
పండుకొని తిరిగి లేవరు. 12 ఆకాశము
గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు.ఎవరును
వారిని నిదర్ లేపజాలరు. 13 నీవు పాతాళములో
ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలునీ కోపము
చలాల్రువరకు ననున్ చాటున నుంచినయెడల
ఎంతో మేలునాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి
తరువాత ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని
నేనెంతో కోరు చునాన్ను. 14 మరణమైన
తరువాత నరులు బర్తుకుదురా?ఆలాగుండినయెడల
నాకు విడుదల కలుగువరకునా
యుదధ్దినములనిన్యు నేను
కనిపెటిట్యుందును 15 ఆలాగుండినయెడల నీవు
పిలిచెదవు నేను నీకు పర్తుయ్
తత్రమిచెచ్దనునీ హసత్కృతయ్ము ఎడల నీకు
ఇషట్ము కలుగును. 16 అయితే ఇపుప్డు నీవు నా
అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వునా
పాపమును సహింపలేకయునాన్వు 17 నా
అతికర్మము సంచిలో
ముదిర్ంపబడియునన్దినేను చేసిన దోషమును
భదర్ముగా ఉంచియునాన్వు. 18 పరవ్తమైనను
పడిపోయి నాశనమగునుకొండయైనను దాని
సాథ్నము తపుప్ను. 19 జలము రాళల్ను
అరగదీయునుదాని పర్వాహములు భూమియొకక్
ధూళిని కొటుట్కొనిపోవునునీవైతే నరుల ఆశను
భంగపరచుచునాన్వు. 20 నీవు వారిని ఎలల్పుప్డు
గెలుచుచునాన్వు గనుక వారు
గతించిపోవుదురునీవు వారికి ముఖవికారము
కలుగజేసి వారిని వెళల్గొటుట్చునాన్వు. 21

వారి కుమారులు ఒకవేళ షునత వహించినను
అదివారికి తెలియకపోవును.వారు ఒకవేళ
అణిగిపోయినను అటిట్ గతి వారికిపటెట్నని
వారు గర్హింపకయుందురు. 22 తమమటుట్కు
తామే శరీరమునందు నొపిప్
నొందుదురుతమమటుట్కు తామే పార్ణమునందు
దుఃఖపడుదురు.

అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు
ఈలాగునపర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

జాఞ్నముగలవాడు నిరరథ్కమైన
తెలివితో
పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా?తూరుప్గాలితో
తన కడుపు నింపుకొన దగునా? 3

వయ్రథ్సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడ
దగునా?నిష్ పర్యోజనమైన మాటలచేత
వాదింప దగునా? 4 నీవు భయభకుత్లను
వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు.దేవునిగూరిచ్న
ధాయ్నమును హీనపరచుచునాన్వు. 5 నీ

మాటలవలన నీ పాపము
తెలియబడుచునన్ది.వంచకుల పలుకులు నీవు
పలుకుచునాన్వు. 6 నేను కాదు నీ మాటలే నీ
దోషమును సాథ్పించుచునన్వినీ పెదవులే నీ
మీద సాకష్య్ము పలుకుచునన్వి. 7 మొదట
పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా?నీవు పరవ్తములకు
ముందుగా పుటిట్నవాడవా? 8 నీవు దేవుని
ఆలోచనసభలో చేరియునన్వాడవా?నీవు
మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 9 మేము ఎరుగనిది
నీవేమి యెరుగుదువు?మేము గర్హింపనిది
నీవేమి గర్హింతువు? 10 నెరసిన వెండుర్కలు
గలవారును చాలా వయసుస్మీరిన పురుషులును
మాలో నునాన్రునీ తండిర్కంటెను వారు చాల
పెదద్వారు. 11 దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు
తేలికగా నునన్దా?ఇటుల్ నీతో మృదువుగా
పలుకబడిన వాకయ్ముతేలికగా నునన్దా? 12 నీ
హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను?నీ కనున్లు ఏల
ఎఱఱ్బారుచునన్వి? 13 దేవునిమీద నీవేల
ఆగర్హపడుచునాన్వు? నీ నోటనుండి అటిట్
మాటలేల రానిచుచ్చునాన్వు? 14

శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు?
నిరోద్షుడగుటకు సీత్ర్కి పుటిట్నవాడు
ఏపాటివాడు? 15 ఆలోచించుము ఆయన తన
దూతలయందు నమి◌్మకయుంచడు.ఆకాశ
వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ముకాదు.
16 అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును
నీళుల్తార్గునటుల్ దుషిక్ర్యలు
చేయువాడును మరి అప వితుర్డు గదా. 17 నా
మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతునునేను
చూచినదానిని నీకు వివరించెదను. 18 జాఞ్నులు
తమ పితరులయొదద్ నేరుచ్కొని మరుగుచేయక
చెపిప్న బోధను నీకు తెలిపెదను. 19

అనుయ్లతో సహవాసము చేయకతాము
సావ్సథ్య్ముగా పొందిన దేశములో
నివసించినజాఞ్నులు చెపిప్న బోధను నీకు
తెలిపెదను. 20 తన జీవితకాలమంతయు దుషుట్డు
బాధనొందునుహింసకునికి ఏరప్డిన
సంవతస్రములనిన్యు వాడుబాధనొందును. 21

భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును,
కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు వాని
మీదికివచెచ్దరు. 22 తాను చీకటిలోనుండి
తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు
ఖడగ్మునకు ఏరప్రచబడినవాడు. 23 అబాబ్,
ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగు
లాడును. అంధకారదినము సమీపించుచునన్దని
వానికి తెలియును. 24 శర్మయు వేదనయు వానిని
బెదరించును.యుదధ్ముచేయుటకు సిదధ్పడిన
రాజు శతుర్వుని పటుట్ కొనునటుల్ అవి వానిని
పటుట్కొనును. 25 వాడు దేవునిమీదికి చేయి
చాపునుసరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి
మాటలాడును. 26 మూరుఖ్డై ఆయనను
మారొక్నునుతన కేడెముల గుబకలతో
ఆయనమీదికి పరుగెతుత్ను. 27 వాని ముఖము
కొర్వువ్ పటిట్యునన్దివాని
చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు
పెరిగియునన్వి. 28 అటిట్వారు పాడైన
పటట్ణములలో నివసించుదురుఎవరును
నివసింపకూడని యిండల్లోదిబబ్లు
కావలసియునన్ యిండల్లో నివసించెదరు 29

కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి
ఆసిత్ నిలువదు.వారి ససయ్సంపద పంట బరువై
నేలకు వంగదు 30 వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు
అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను
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దహించునుదేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు
నాశనమగుదురు. 31 వారు మాయను
నముమ్కొనకుందురు గాక;వారు మోస
పోయినవారుమాయయే వారికి ఫలమగును. 32 వారి
కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి
కొమమ్ వాడిపోవును. 33 దార్కష్చెటుట్
పిందెలు రాలుచ్నటుల్ ఆయన
వారినిరాలుచ్ను.ఒలీవచెటుట్ పువువ్లు
రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారినిాలుచ్ను. 34

భకిత్హీనుల కుటుంబము
నిసస్ంతువగును.లంచగొండుల గుడారములను అగిన్
కాలిచ్వేయును 35 వారు దుషాక్రయ్మును
గరభ్మున ధరించి పాపముకందురువారి కడుపున
కపటము పుటుట్ను.

అందుకు యోబు ఈలాగున
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2 ఇటిట్
మాటలు అనేకములు నేను

వినియునాన్నుమీరందరు బాధకే కరత్లుగాని
ఆదరణకు కరత్లుకారు. 3 ఈ గాలిమాటలు
ముగిసిపోయెనా?నీకేమి బాధ కలుగుటచేత
నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 4 నాసిథ్తిలో
మీరుండినయెడల నేనును మీవలె
మాటలాడవచుచ్ను.నేనును మీమీద మాటలు
కలిప్ంపవచుచ్నుమీ వైపు చూచి నా తల
ఆడింపవచుచ్ను. 5 అయినను నేను నా నోటి
మాటలతో మిముమ్ను బల పరచుదునునా పెదవుల
మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 6 నేను
మాటలాడినను నా దుఃఖము చలాల్రదునేను
ఊరకుండినను నాకేమి ఉపశమనము కలుగును? 7

ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము
కలుగజేసియునాన్డునా బంధువరగ్మంతయు నీవు
పాడు చేసియునాన్వు 8 నా దేహమంతయు నీవు
పటుట్కొనియునాన్వు.ఇదికూడ నామీద
సాకష్య్ముగా నునన్దినా కీష్ణత
ముఖాముఖిగా సాకష్య్మిచుచ్చునన్ది. 9

ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్
చీలెచ్ను.ఆయన నామీద పండుల్
కొరుకుచుండెనునాకు శతుర్వై నామీద తన
కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 10 జనులు నామీద తమ
నోరు తెరతురుననున్ తిటిట్ చెంపమీద
కొటుట్దురు.వారు ఏకీభవించి నామీద గుంపు
కూడుదురు 11 దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు
అపప్గించియునాన్డుభకిత్హీనుల వశమున
ననున్ ఉంచియునాన్డు. 12 నేను
నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన
ననున్ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డుమెడ
పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా
చేసి యునాన్డు.తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా
నిలిపియునాన్డు 13 ఆయన బాణములు ననున్
చుటుట్కొనుచునన్వికనికరములేక నా తుండల్ను
పొడిచెనునా పైతయ్రసమును నేలను
పారబోసెను. 14 కనన్ముమీద కనన్మువేసి
ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్నుపరుగులెతిత్
శూరునివలె నామీద పడెను. 15 నా చరమ్ముమీద
నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటినినా
కొముమ్ను ధూళితో మురికిచేసితిని. 16 నాచేత
బలాతాక్రము జరుగకపోయిననునా పార్రథ్న
యథారథ్ముగా నుండినను 17 ఏడుప్చేత నా
ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్దినా కనురెపప్లమీద
మరణాంధకారము నిలుచుచునన్ది. 18 భూమీ, నా
రకత్మును కపిప్వేయకుమునా మొఱఱ్కు
విరామము కలుగకుండునుగాక. 19 ఇపుప్డు నాకు
సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డునా

పకష్ముగా సాకష్య్ము పలుకువాడు
పరమందునాన్డు. 20 నా సేన్హితులు ననున్
ఎగతాళిచేయుచునాన్రు.నరునివిషయమై యొకడు
దేవునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 21 నర
పుతుర్నివిషయమై వాని సేన్హితునితో
వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరినేను
దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్
పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 22 కొదిద్
సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగి రాని
మారగ్మున నేను వెళుల్దును.

నా పార్ణము సమసిపోయెను నా
దినములు తీరెను...సమాధి నా
నిమితత్ము సిదధ్మైయునన్ది. 2

ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్
చేరియునాన్రువారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా
కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 3 ఏరాప్టు చేయుము
దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే
పూటపడుముమరి యెవడు నా నిమితత్ము
పూటపడును? 4 నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము
మరుగుచేసితివికావున నీవు వారిని హెచిచ్ంపవు.
5 ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా
ఇచుచ్నోవాని పిలల్ల కనున్లు కీష్ణించును. 6

ఆయన ననున్ జనులలో సామెతకాసప్దముగా
చేసి యునాన్డునలుగురు నా ముఖముమీద
ఉమి◌్మవేయుదురు. 7 నా కనుదృషిట్
దుఃఖముచేత మందమాయెనునా
అవయవములనిన్యు నీడవలె ఆయెను 8

యథారథ్వంతులు దీనినిచూచి
ఆశచ్రయ్పడుదురునిరోద్షులు భకిత్హీనుల
సిథ్తి చూచి కలవరపడుదురు. 9 అయితే
నీతిమంతులు తమ మారగ్మును
విడువకపర్వరిత్ంచుదురునిరపరాధులు అంతకంతకు
బలము నొందుదురు. 10 మీరందరు నాయొదద్కు
రండి, మరల దయచేయుడిమీలో జాఞ్నవంతు
డొకక్డైనను నాకు కనబడడు. 11 నా దినములు
గతించెనునా యోచన నిరరథ్కమాయెనునా
హృదయ వాంఛ భంగమాయెను. 12 రాతిర్
పగలనియుచీకటి కముమ్టయే వెలుగనియు వారు
వాదించుచునాన్రు. 13 ఆశ యేదైన నాకుండిన
యెడల పాతాళము నాకుఇలుల్ అను
ఆశయే.చీకటిలో నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను
14 నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోనునీవు నాకు
తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేనుమనవి
చేయుచునాన్ను. 15 నాకు
నిరీకష్ణాధారమేది?నా నిరీకష్ణ యెవనికి
కనబడును? 16 ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది
పాతాళపు అడడ్కముమ్లయొదద్కు
దిగుచునన్ది.

అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు
ఈలాగు పర్తుయ్తత్ర మిచెచ్ను 2

మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీ
రెంతసేవు వెదకుదురు?మీరు ఆలోచన చేసి
ముగించినయెడల మేము మాట లాడెదము. 3 మీ
దృషిట్కి మృగములుగానుమూఢులుగాను
మేమెంచబడుట ఏల? 4 కోపముచేత నినున్ నీవు
చీలుచ్కొనువాడా,నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా
చేయబడునా?నీ నిమితత్ము కొండ దాని
సాథ్నము తపుప్నా? 5 భకిత్హీనుల దీపము
ఆరిప్వేయబడునువారి అగిన్ జావ్లలు
పర్కాశింపకపోవును. 6 వారి గుడారములో వెలుగు
అంధకారమగునువారియొదద్నునన్ దీపము
ఆరిపోవును 7 వారి పటుతవ్ముగల నడకలు
అడడ్గింపబడునువారి సవ్కీయాలోచన వారిని
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కూలుచ్ను. 8 వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ
కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 9 బోను
వారి మడిమెను పటుట్కొనునువల వారిని
చికిక్ంచుకొనును. 10 వారిని
చికిక్ంచుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడునువారిని
పటుట్కొనుటకై తోర్వలో ఉచుచ్
పెటట్బడును. 11 నలుదికుక్ల భీకరమైనవి
వారికి భయము కలుగజేయునుభయములు వారిని
వెంటాడి తరుమును. 12 వారి బలము
కీష్ణించిపోవునువారిని కూలుచ్టకు ఆపద
కాచియుండును. 13 అది వారి దేహ అవయవములను
భకిష్ంచునుమరణజేయ్షుఠ్డు వారి
అవయవములను భకిష్ంచును. 14 వారి
ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి
పెరికివేయబడుదురువారు భీకరుడగు
రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 15 వారికి
అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము
చేయుదురువారి నివాససథ్లముమీద గంధకము
చలల్బడును. 16 కిర్ంద వారి వేళుల్
ఎండిపోవునుపైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 17

భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము
చేసికొనరుమైదానమందు ఎకక్డను వారిని
ఎరిగినవారు ఉండరు. 18 జనులు వారిని
వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి
తోలుదురుభూలోకములోనుండి వారిని తరుముదురు.
19 వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను
పౌతుర్లైననుఉండరువారు నివసించిన
సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడుఒకడైనను
ఉండడు. 20 తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన
శికష్నుచూచివిసమ్యమొందుదురుపూరవ్ముండినవారు
దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 21 నిశచ్యముగా
భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి
పటుట్నుదేవుని ఎరుగనివారి సథ్లము ఇటిట్ది.

అంతట యోబు ఈలాగున
పర్తుయ్తత్ర మిచెచ్ను 2

ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్
బాధింతురు?ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్
నలుగగొటుట్దురు? 3 పదిమారులు మీరు ననున్
నిందించితిరిసిగుగ్లేక మీరు ననున్
బాధించెదరు. 4 నేను తపుప్చేసినయెడలనా
తపుప్ నా మీదికే వచుచ్ను గదా? 5 మిమమ్ను
మీరు నామీద హెచిచ్ంచుకొందురా?నా నేరము
నామీద మీరు మోపుదురా? 6 ఆలాగైతే దేవుడు
నాకు అనాయ్యము చేసెననియుతన వలలో ననున్
చికిక్ంచుకొనెననియు మీరుతెలిసికొనుడి. 7

నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని
నేనుమొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా
మొఱఱ్ అంగీకరింపబడదుసహాయము
నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని
నాయ్యము దొరకదు. 8 నేను దాటలేకుండ ఆయన
నా మారగ్మునకు కంచెవేసి యునాన్డు.నా
తోర్వలను చీకటి చేసియునాన్డు 9 ఆయన నా
ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డుతలమీదనుండి
నా కిరీటమును తీసివేసియునాన్డు. 10 నలుదిశలు
ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమై
పోతినిఒకడు చెటుట్ను పెలల్గించినటుల్
ఆయన నా నిరీకష్ణాధారమును పెలల్గించెను.
11 ఆయన నామీద తన కోపమును
రగులబెటెట్నుననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా
ఎంచెను. 12 ఆయన సైనికులు ఏకముగా కూడి
వచిచ్రివారు నామీద ముటట్డిదిబబ్లు
వేసిరినా గుడారముచుటుట్ దిగిరి. 13 ఆయన నా
సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డునా

నెళవరులు నాకు కేవలము అనుయ్లైరి. 14 నా
బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రునా
పార్ణసేన్హితులుననున్
మరచిపోయియునాన్రు. 15 నా యింటి దాస దాసీ
జనులు ననున్ అనుయ్నిగాఎంచెదరునేను వారి
దృషిట్కి పరదేశినై యునాన్ను. 16 నేను నా
పనివాని పిలువగా వాడేమి
పలుకకుండనునాన్డునేను వాని బతిమాలవలసి
వచెచ్ను. 17 నా ఊపిరి నా భారయ్కు
అసహయ్మునేను కనిన కుమారులకు నా వాసన
అసహయ్ము. 18 చినన్ పిలల్లు సహా ననున్
తృణీకరించెదరునేను లేచుట చూచినయెడల
బాలురు నామీదదూషణలు పలికెదరు. 19 నా
పార్ణసేన్హితులకందరికి
నేనసహుయ్డనైతినినేను పేర్మించినవారు నా
మీద తిరుగబడియునాన్రు. 20 నా యెముకలు నా
చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొని
యునన్విదంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము
నాకు మిగిలింపబడి యునన్ది 21 దేవుని
హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్దినామీద
జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా
నామీదజాలిపడుడి. 22 నా శరీరమాంసము పోవుట
చాలుననుకొనకదేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా
మీరేల ననున్ తరుము దురు? 23 నా మాటలు
వార్యబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను.
అవి గర్ంథములో వార్యబడవలెనని నేనెంతో
కోరు చునాన్ను. 24 అవి యినుపపోగరతో
బండమీద చెకక్బడి సీసముతో నింపబడి
నితయ్ము నిలువవలెనని నేనెంతో
కోరుచునాన్ను. 25 అయితే నా విమోచకుడు
సజీవుడనియు, తరువాతఆయన భూమిమీద
నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 26 ఈలాగు నా
చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను
దేవుని చూచెదను. 27 నామటుట్కు నేనే
చూచెదను.మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార
ఆయననుచూచెదనునాలో నా అంతరిందిర్యములు
కృశించియునన్వి 28 జరిగినదాని కారణము
నాలోనే ఉనన్దనుకొనిమీరుమేము వానిని
ఎటుల్ తరిమెదమా అని తలంచిన యెడల 29 మీరు
ఖడగ్మునకు భయపడుడితీరుప్కలుగునని మీరు
తెలిసికొనునటుల్ ఉగర్తకు తగిన దోషములకు
శికష్ నియమింపబడును.

అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు
ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి
ఆతురతతగిన పర్తుయ్తత్రము
సిదధ్పరచియునన్ది. 3 నాకు అవమానము
కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ం దుకునా
మనోవివేకము తగిన పర్తుయ్తత్రము
సిదధ్పరచియునన్ది. 4 దుషుట్లకు విజయము
కొదిద్కాలముండునుభకిత్హీనులకు సంతోషము
ఒక నిమిషమాతర్ముండును. 5 ఆదినుండి నరులు
భూమిమీద నుంచబడిన కాలముమొదలుకొనిఈలాగు
జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 6 వారి ఘనత
ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగిననుమేఘములంత
యెతుత్గా వారు తలలెతిత్నను 7 తమ మలము
నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ
నశించుదురు.వారిని చూచినవారువారేమైరని
యడుగుదురు. 8 కల యెగసిపోవునటుల్ వారు
గతించి కనబడక పోవుదురురాతిర్ సవ్పన్ము
దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 9

వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదువారి
సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును కనబడరు 10 వారి
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సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరువారి
చేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి అపప్గించును. 11

వారి యెముకలలో ¸°వనబలము నిండియుండునుగాని
అదియు వారితో కూడ మంటిలో పండుకొనును. 12

చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా
నుండెనువారు నాలుకకిర్ంద దాని
దాచిపెటిట్రి. 13 దాని పోనియయ్క
భదర్ముచేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి.
14 అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము
పులిసిపోవును అది వారిలోపట నాగుపాముల
విషమగును. 15 వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని
యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 16

వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని
కకిక్ంచును.వారు కటల్పాముల విషమును
పీలుచ్దురునాగుపాము నాలుక వారిని చంపును. 17

ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను
చూచివారు సంతోషింపరు. 18 దేనికొరకు వారు
పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరోదానిని వారు
అనుభవింపక మరల అపప్గించెదరువారు
సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి
సంతోషముండదు 19 వారు బీదలను ముంచి
విడిచిపెటిట్నవారువారు బలాతాక్రముచేత ఒక
యింటిని ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్
పూరిత్చేయరు. 20 వారు ఎడతెగక
ఆశించినవారుతమ యిషట్వసుత్వులలో
ఒకదానిచేతనైనను తముమ్నుతాము
రకిష్ంచుకొనజాలరు. 21 వారు మింగివేయనిది
ఒకటియు లేదు గనుక వారికేష్మసిథ్తి నిలువదు.
22 వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన
సమయమున వారు
ఇబబ్ందిపడుదురుదురవసథ్లోనుండు వారందరి
చెయియ్ వారిమీదికివచుచ్ను. 23 వారు కడుపు
నింపుకొననైయుండగాదేవుడు వారిమీద తన
కోపాగిన్ కురిపించునువారు తినుచుండగా దాని
కురిపించును. 24 ఇనుప ఆయుధము
తపిప్ంచుకొనుటకై వారు
పారిపోగాఇతత్డివిలుల్ వారి దేహములగుండ
బాణములను పోవిడు చును. 25 అది దేహమును
చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది
బయట తీయగా వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు
తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారి మీదికి
వచుచ్ను. 26 వారి ధననిధులు
అంధకారపూరణ్ములగునుఊదనకక్రలేని అగిన్
వారిని మింగివేయునువారి గుడారములో
మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 27 ఆకాశము
వారి దోషమును బయలుపరచునుభూమి వారిమీదికి
లేచును. 28 వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న
కనబడకపోవునుదేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్
నాశనమగును. 29 ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన
నరులకు పార్పిత్ంచుభాగముదేవునివలన వారికి
నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే.

అపుప్డు యోబు ఈలాగున
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2 నా మాట
మీరు జాగర్తత్గా వినుడినా మాట మీ

ఆదరణ మాటకు పర్తిగా నుండుగాక. 3 నాకు
సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదనునేను
మాటలాడిన తరువాత మీరు
అపహాసయ్ముచేయవచుచ్ను. 4 నేను
మనుషుయ్నిగురించి
మొఱఱ్పెటుట్కొనాన్నా? లేదు గనుక నేను
ఏల ఆతురపడకూడదు? 5 ననున్ తేరిచూచి
ఆశచ్రయ్పడుడినోటిమీద చేయి వేసికొనుడి.
6 నేను దాని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినయెడల

నాకేమియు తోచకునన్ది నా శరీరమునకు వణకు
పుటుట్చునన్ది. 7 భకిత్హీనులు ఏల
బర్దుకుదురు?వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల
నొందుదురు? 8 వారుండగానే వారితోకూడ వారి
సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి కుటుంబము
సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 9 వారి కుటుంబములు
భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్విదేవుని
దండము వారిమీద పడుట లేదు. 10 వారి గొడుల్
దాటగా తపప్క చూలు కలుగునువారి ఆవులు
ఈచుకపోక ఈనును. 11 వారు తమ పిలల్లను
మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురువారి
పిలల్లు నటనము చేయుదురు. 12 తంబుర
సవ్రమండలములను పటుట్కొని
వాయించుదురుసానికనాదము విని
సంతోషించుదురు. 13 వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ
దినములు గడుపుదురుఒకక్కష్ణములోనే
పాతాళమునకు దిగుదురు. 14 వారునీ
మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము
మాకకక్రలేదునీవు మముమ్ను విడిచిపొమమ్ని
దేవునితో చెపుప్దురు. 15 మేము ఆయనను
సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు?మేము
ఆయననుగూరిచ్ పార్రథ్నచేయుటచేత
మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు
16 వారి కేష్మము వారి చేతిలో
లేదుభకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా
నుండును గాక. 17 భకిత్శూనుయ్ల దీపము
ఆరిప్వేయబడుట అరుదుగదా.వారిమీదికి ఆపద
వచుచ్ట బహు అరుదు గదా. 18 వారు తుపాను ఎదుట
కొటుట్కొనిపోవు చెతత్వలెనుగాలి
యెగరగొటుట్ పొటుట్వలెను
ఉండునటుల్ఆయన కోపపడి వారికి వేదనలు
నియమించుట అరుదు గదా. 19 వారి పిలల్లమీద
మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును
దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు
చెపుప్చునాన్రుచేసినవారు దానిని
అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే
పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 20 వారే కనున్లార తమ
నాశనమును చూతురుగాకసరవ్శకుత్డగు దేవుని
కోపాగిన్ని వారు తార్గుదురుగాక.తమ
జీవితకాలము సమాపత్మైన తరువాత 21 తాము
పోయిన తరువాత తమ ఇంటిమీద వారికిచింత ఏమి?
22 ఎవడైనను దేవునికి జాఞ్నము
నేరుప్నా?పరలోకవాసులకు ఆయన తీరుప్
తీరుచ్ను గదా. 23 ఒకడు తన కడవలలో పాలు
నిండియుండగనుతన యెముకలలో మూలుగ
బలిసియుండగను 24 సంపూరణ్ సౌఖయ్మును
నెమమ్దియును కలిగి నిండుఆయుషయ్ముతో
మృతినొందును 25 వేరొకడు ఎనన్డును
కేష్మమనుదాని నెరుగక మనోదుఃఖముగలవాడై
మృతినొందును. 26 వారు సమానముగ మంటిలో
పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను.
27 మీ తలంపులు నేనెరుగుదునుమీరు నామీద
అనాయ్యముగా పనున్చునన్ పనాన్గములు
నాకు తెలిసినవి. 28 అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ
నునన్ది?భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము
ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 29

దేశమున సంచరించువారిని మీరడుగలేదా?వారు
తెలియజేసిన సంగతులు మీరు గురుతు పటట్
లేదా? 30 అవి ఏవనగా దురజ్నులు
ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురుఉగర్తదినమందు
వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 31 వారి
పర్వరత్ననుబటిట్ వారితో ముఖాముఖిగా
మాటలనగలవాడెవడు?వారు చేసినదానినిబటిట్
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వారికి పర్తికారము చేయువాడెవడు? 32 వారు
సమాధికి తేబడుదురుసమాధి శర్దధ్గా
కావలికాయబడును 33 పలల్ములోని మంటి
పెలల్లు వారికి ఇంపుగా
నునన్విమనుషుయ్లందరు వారివెంబడి
పోవుదురుఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి
ముందుగాపోయిరి. 34 మీరు చెపుప్
పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావుఇటిట్
నిరరథ్కమైన మాటలతో మీరేలాగు
ననున్ఓదారచ్ జూచెదరు?

అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు
ఈలాగునపర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

నరులు దేవునికి
పర్యోజనకారులగుదురా? కారు;బుదిధ్మంతులు
తమమటుట్కు తామే పర్యోజనకారులై
యునాన్రు 3 నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట
సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా?నీవు
యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు
లాభ కరమా? 4 ఆయనయందు భయభకుత్లు
కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా?నీ
భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో
వాయ్జెయ్మాడునా? 5 నీ చెడుతనము
గొపప్ది కాదా?నీ దోషములు మితిలేనివి కావా?
6 ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు
తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివివసత్ర్హీనుల
బటట్లను తీసికొంటివి 7 దపిప్చేత
ఆయాసపడినవారికి
నీళిల్యయ్వైతివిఆకలిగొనినవానికి అనన్ము
పెటట్కపోతివి. 8 బాహుబలముగల
మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచునుఘనుడని
యెంచబడినవాడు దానిలో నివసించును. 9

విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో
పంపివేసితివితండిర్లేనివారి చేతులు
విరుగగొటిట్తివి. 10 కావుననే బోనులు నినున్
చుటుట్కొనుచునన్విఆకసిమ్క భయము నినున్
బెదరించుచునన్ది. 11 నినున్ చికిక్ంచుకొనన్
అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా?నినున్
ముంచబోవు పర్ళయజలములను నీవు చూచుట
లేదా? 12 దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు
కాడా?నకష్తర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము
అవి ఎంతపైగా నునన్వి? 13 దేవునికి ఏమి
తెలియును?గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన
నాయ్యము కనుగొనునా? 14 గాఢమైన
మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి,ఆయన
చూడలేదుఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు
అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 15 పూరవ్మునుండి
దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు
అనుసరించెదవా? 16 వారు అకాలముగా ఒక
నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు
జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొని పోయెను. 17

ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను
నింపినను 18 మాయొదద్నుండి
తొలగిపొమమ్నియుసరవ్శకుత్డగు దేవుడు
మాకు ఏమి చేయుననియు వారు దేవునితో
అందురు.భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై
యుండునుగాక. 19 మన విరోధులు నిశచ్యముగా
నిరూమ్లమైరనియువారి సంపదను అగిన్
కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 20 నీతిమంతులు
దాని చూచి సంతోషించుదురునిరోద్షులు వారిని
హేళనచేయుదురు. 21 ఆయనతో
సహవాసముచేసినయెడల నీకు సమాధానము
కలుగునుఆలాగున నీకు మేలు కలుగును. 22 ఆయన
నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుముఆయన మాటలను

నీ హృదయములో ఉంచుకొనుము. 23

సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడలనీ
గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును
దూరముగాతొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్
పొందెదవు. 24 మంటిలో నీ బంగారమును
ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్ మును పారవేయుము
25 అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను
పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును. 26 అపుప్డు
సరవ్శకుత్నియందు నీవు
ఆనందించెదవుదేవునితటుట్ నీ ముఖము
ఎతెత్దవు. 27 నీవు ఆయనకు
పార్రథ్నచేయగాఆయన నీ మనవి నాలకించునునీ
మొర్కుక్బళుల్ నీవు చెలిల్ంచెదవు. 28

మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది
నీకుసిథ్రపరచబడునునీ మారగ్ములమీద వెలుగు
పర్కాశించును. 29 నీవు
పడదోర్యబడినపుప్డుమీదు
చూచెదనందువువినయముగలవానిని ఆయన
రకిష్ంచును. 30 నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన
విడిపించును. అతడు నీ చేతుల శుదిధ్వలన
విడిపింపబడును.

అపుప్డు యోబు ఈలాగున
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

నేటివరకు నేను మొరలిడుచు
తిరుగుబాటు చేయుచునాన్ను నా వాయ్ధి నా
మూలుగుకంటె భారముగా నునన్ది 3 ఆయన
నివాససాథ్నమునొదద్ నేను
చేరునటుల్గాఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో అది
నాకు తెలియబడును గాక. 4 ఆయన సనిన్ధిని నేను
నా వాయ్జెయ్మును
విశదపరచెదనువాదములతో నా నోరు
నింపుకొనెదను. 5 ఆయన నాకు
పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అదినేను
తెలిసికొందునుఆయన నాతో పలుకు మాటలను
గర్హించుకొందును. 6 ఆయన తన అధికబలముచేత
నాతో వాయ్జెయ్మాడునా?ఆయన ఆలాగు
చేయక నా మనవి ఆలకించును 7 అపుప్డు
యథారధ్వంతుడు ఆయనతో
వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను.కావున నేను
ఎనన్టికిని నా నాయ్యాధిపతివలనశికష్
నొందకపోవుదును. 8 నేను తూరుప్దిశకు
వెళిల్నను ఆయన అచచ్ట లేడుపడమటిదిశకు
వెళిల్నను ఆయన కనబడుట లేదు 9 ఆయన పనులు
జరిగించు ఉతత్రదిశకు పోయిననుఆయన నాకు
కానవచుచ్ట లేదుదకిష్ణదిశకు ఆయన ముఖము
తిర్పుప్కొనియునాన్డు నేనాయనను
కనుగొనలేను. 10 నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు
తెలియునుఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత నేను
సువరణ్మువలె కనబడుదును. 11 నా పాదములు
ఆయన అడుగుజాడలు విడువకనడచినవినేను ఇటు
అటు తొలగక ఆయన మారగ్ము నను సరించితిని. 12

ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి
తిరుగలేదుఆయన నోటిమాటలను నా
సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 13

అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను
మారచ్ గలవాడెవడు?ఆయన తనకిషట్మైనది
ఏదో అదే చేయును. 14 నాకు విధింపబడినదానిని
ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన
అనేకముగా జరిగించువాడైయునాన్డు. 15 కావున
ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్నునేను
ఆలోచించునపుప్డెలల్ ఆయనకు
భయపడుచునాన్ను. 16 దేవుడు నా హృదయమును
కుర్ంగజేసెను, సరవ్శకుత్డే ననున్
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కలవరపరచెను. 17 అంధకారము కమిమ్యుండినను
గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండిననునేను
నాశనముచేయబడి యుండలేదు.

సరవ్శకుత్డగువాడు
నియామకకాలములను ఎందుకు...
ఏరాప్టుచేయడు?ఆయన

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందు చేత
చూడకునాన్రు? 2 సరిహదుద్ రాళల్ను
తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి
మందలను ఆకర్మించుకొనివాటిని మేపుదురు. 3

తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు
విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా
తీసికొందురు 4 వారు మారగ్ములోనుండి
దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురుదేశములోని
బీదలు ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను.
5 అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు
తిరుగునటుల్బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి
వేటను వెదకుదురుఎడారిలో వారి పిలల్లకు
ఆహారము దొరకును 6 పొలములో వారు తమకొరకు
గడిడ్ కోసికొందురుదుషుట్ల
దార్కష్తోటలలో పరిగ ఏరుదురు. 7

బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు
పండుకొనియుందురుచలిలో వసత్ర్హీనులై
పడియుందురు. 8 పరవ్తములమీది జలుల్లకు
తడిసియుందురుచాటులేనందున బండను
కౌగలించుకొందురు. 9 తండిర్లేని పిలల్ను
రొముమ్నుండి లాగువారు కలరువారు
దరిదుర్లయొదద్ తాకటుట్ పుచుచ్కొందురు
10 దరిదుర్లు వసత్ర్హీనులై బటట్లులేక
తిరుగులాడుదురుఆకలిగొని పనలను మోయుదురు. 11

వారు తమ యజమానుల గోడలలోపల నూనె గానుగ
లను ఆడించుదురుదార్కష్ గానుగలను
తొర్కుక్చు దపిప్గలవారైయుందురు. 12

జనముగల పటట్ణములో
మూలుగుదురుగాయపరచబడినవారు
మొఱఱ్పెటుట్దురు అయినను జరుగునది
అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 13 వెలుగుమీద
తిరుగబడువారు కలరువీరు దాని మారగ్ములను
గురుతుపటట్రుదాని తోర్వలలో నిలువరు. 14

తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచునువాడు
దరిదుర్లను లేమిగలవారిని
చంపునురాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును.
15 వయ్భిచారిఏ కనెన్ౖనను ననున్ చూడదనుకొని
తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని సందె
చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 16 చీకటిలో వారు
కనన్ము వేయుదురుపగలు దాగుకొందురువారు
వెలుగు చూడనొలల్రు 17 వారందరు ఉదయమును
మరణాంధకారముగాఎంచుదురు.గాఢాంధకార భయము
ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 18

జలములమీద వారు తేలికగా కొటుట్కొని
పోవుదురువారి సావ్సథ్య్ము భూమిమీద
శాపగర్సత్ముదార్కష్తోటల మారగ్మున
వారు ఇకను నడువరు. 19 అనావృషిట్చేతను
ఉషణ్ముచేతను మంచు నీళుల్ ఎగసి
పోవునటుల్పాతాళము పాపముచేసినవారిని
పటుట్కొనును. 20 కనన్గరభ్ము వారిని
మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా
తినివేయునువారు మరి ఎపుప్డును
జాఞ్పకములోనికి రారువృకష్ము విరిగి
పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు
21 వారు పిలల్లు కనని గొడార్ండర్ను
బాధపెటుట్దురువిధవరాండర్కు మేలుచేయరు.
22 ఆయన తన బలముచేతను బలవంతులను

కాపాడుచునాన్డుకొందరు పార్ణమునుగూరిచ్
ఆశ విడిచినను వారు మరల బాగుపడుదురు. 23 ఆయన
వారికి అభయమును దయచేయును గనుక వారు
ఆధారము నొందుదురుఆయన వారి మారగ్ముల
మీద తన దృషిట్ నుంచును 24 వారు
హెచిచ్ంపబడిననుకొంతసేపటికి
లేకపోవుదురువారు హీనసిథ్తిలో చొచిచ్
ఇతరులందరివలె తోర్యబడుదురు, పండిన
వెనున్లవలె కోయబడుదురు. 25 ఇపుప్డు ఈలాగు
జరుగని యెడల నేను అబదిధ్కుడనని
రుజువుపరచువాడెవడు? నా మాటలు వటిట్వని
దృషాట్ంతపరచువాడెవడు?

అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు
ఈలాగున పర్తుయ్ తత్రమిచెచ్ను 2

అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు
తోడైయునన్విఆయన తన ఉనన్తసథ్లములలో
సమాధానము కలుగ జేయును. 3 ఆయన సేనలను
లెకిక్ంప శకయ్మా?ఆయన వెలుగు
ఎవరిమీదనైనను ఉదయింపకుండునా? 4 నరుడు
దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్
కాగలడు?సీత్ర్కి పుటిట్నవాడు ఆయన
దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డుకాగలడు? 5 ఆయన
దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు
కాడునకష్తర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 6 మరి
నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగు
వంటి నరుడు ఆయన దృషిట్కి పవితుర్డు
కానేరడు గదా.

అపుప్డు యోబు ఈలాగున
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము
చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత బాగుగా
రకిష్ంచితివి? 3 జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత
చకక్గా ఆలోచనచెపిప్తివి?సంగతిని ఎంత
చకక్గా వివరించితివి? 4 నీవు ఎవనియెదుట
మాటలను ఉచచ్రించితివి?ఎవని ఊపిరి
నీలోనుండి బయలుదేరినది? 5 జలములకిర్ందను
వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండుపేర్తలు
విలవిలలాడుదురు. 6 ఆయన దృషిట్కి పాతాళము
తెరువబడియునన్దినాశనకూపము బటట్బయలుగా
నునన్ది. 7 శూనయ్మండలముపైని
ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన
పరచెనుశూనయ్ముపైని భూమిని
వేర్లాడచేసెను. 8 వాటికిర్ంద మేఘములు
చినిగిపోకుండఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను
బంధించెను. 9 దానిమీద మేఘమును
వాయ్పింపజేసిఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని
మరుగుపరచెను. 10 వెలుగు చీకటుల
సరిహదుద్లవరకుఆయన జలములకు హదుద్
నియమించెను. 11 ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల
సత్ంభములు విసమ్య మొంది అదరును 12 తన
బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపునుతన
వివేకమువలన రాహాబును పగులగొటుట్ను. 13

ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము
వచుచ్ను.ఆయన హసత్ము పారిపోవు మహా
సరప్మును పొడిచెను. 14 ఇవి ఆయన
కారయ్ములలో సవ్లప్ములు.ఆయననుగూరిచ్
మనకు వినబడుచునన్ది మికిక్లిమెలల్నైన
గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా.గరజ్నలుచేయు
ఆయన మహాబలము ఎంతైనది గర్హింప
గలవాడెవడు?

యోబు ఇంకను ఉపమానరీతిగా
ఇటల్నెను 2 నా ఊపిరి యింకను నాలో
పూరణ్ముగా
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ఉండుటనుబటిట్యుదేవుని ఆతమ్ నా
నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 3 నా
నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని
జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన
సరవ్శకుత్నితోడు 4 నిశచ్యముగా నా
పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదునా నాలుక
మోసము నుచచ్రించుటలేదు. 5 మీరు చెపిప్నది
నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్
కొననుమరణమగువరకు నేనెంతమాతర్మును
యథారథ్తనువిడువను. 6 నా నీతిని విడువక
గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న
అంతటి విషయములో నా హృదయముననున్
నిందింపదు. 7 నాకు శతుర్వులైనవారు
దుషుట్లుగా కనబడుదురు గాక ననెన్దిరించువారు
నీతిలేనివారుగా కనబడుదురు గాక. 8 దేవుడు వాని
కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము
తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి ఆధారమేది?
9 వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని
మొఱఱ్ వినువా? 10 వాడు సరవ్శకుత్నియందు
ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో
దేవునికి పార్రథ్న చేయునా? 11 దేవుని
హసత్మును గూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను
సరవ్శకుత్డు చేయు కిర్యలను నేను
దాచిపెటట్ను. 12 మీలో పర్తివాడు దాని
చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము
వయ్రథ్మైనవాటిని భావించు చుందురు? 13

దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన
భాగము ఇది ఇది బాధించువారు సరవ్శకుత్నివలన
పొందు సావ్సథ్య్ము 14 వారి పిలల్లు
విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడు టకే
గదా వారి సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము
దొరకదు. 15 వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన
చచిచ్ పాతిపెటట్ బడెదరు వారి
విధవరాండుర్ రోదనము చేయకుండిరి. 16 ధూళి
అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను
జిగటమనన్ంత విసాత్రముగా వసత్ర్ములను
సిదధ్ పరచుకొనినను 17 వారు దాని
సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని
కటుట్కొనెదరు నిరపరాధులు ఆ వెండిని
పంచుకొనెదరు. 18 పురుగుల గూళల్వంటి
యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు
కటుట్కొను గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు
కటుట్కొందురు. 19 వారు ధనముగలవారై
పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు
తెరవగానే లేకపోవుదురు. 20 భయములు
జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్
కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను వారిని
ఎతిత్కొనిపోవును. 21 తూరుప్గాలి వారిని
కొనిపోగా వారు సమసి పోవు దురు అది వారి
సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 22

ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద
బాణములు వేయును వారు ఆయన చేతిలోనుండి
తపిప్ంచుకొనగోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 23

మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్
కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని
చీకొటిట్ తోలివేయుదురు.

వెండికి గని గలదు పుటమువేయు
సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 2

ఇనుమును మంటిలోనుండి తీయుదురు
రాళుల్ కరగించి రాగి తీయుదురు. 3 మనుషుయ్లు
చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు
గాఢాంధకారములోను మరణాంధకారములోను ఉండు
రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు

సంచరింతురు. 4 జనులు తిరుగు సథ్లములకు చాల
దిగువగా మనుషుయ్లు సొరంగము తర్వువ్దురు
వారు పైసంచరించువారిచేత మరువబడుదురు
అచచ్ట వారు మానవులకు దూరముగానుండి ఇటు
అటు అలాల్డుచుందురు. 5 భూమినుండి ఆహారము
పుటుట్ను దాని లోపలిభాగము
అగిన్మయమైనటుల్ండును. 6 దాని రాళుల్
నీలరతన్ములకు సాథ్నము దానిలో
సువరణ్మయమైన రాళుల్నన్వి. 7 ఆ తోర్వ
యే కూర్రపకిష్కైనను తెలియదు డేగ కనున్లు
దాని చూడలేదు 8 గరవ్ముగల కూర్ర జంతువులు
దాని తొర్కక్లేదు. సింహము ఆ మారగ్మున
నడవలేదు 9 మనుషుయ్లు సఫ్టికమువంటి బండను
పటుట్కొందురు పరవ్తములను వాటి కుదుళల్
సహితముగా బోరల్ దోర్యుదురు. 10 బండలలో
వారు బాటలు కొటుట్దురు వారి కనున్
అమూలయ్మైన పర్తి వసుత్వును చూచును. 11

నీళుల్ ఓడిగిలిపోకుండ వారు జలధారలకు గటుట్
కటుట్ దురు మరుగైయునన్ వసుత్వును వారు
వెలుగులోనికి తెపిప్ంచు దురు 12 అయితే
జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు
సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 13 నరులు దాని
విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది
దొరకదు. 14 అగాధము అది నాలో లేదనును
సముదర్మునాయొదద్ లేదనును. 15 సువరణ్ము
దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై
వెండి తూచరాదు. 16 అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను
విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను
కొనబడునది కాదు. 17 సువరణ్మైనను
సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు
పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు పర్తిగా అది
ఇయయ్ బడదు. 18 పగడముల పేరు ముతయ్ముల
పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు.
జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది
19 కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో
సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది
కాదు. 20 అటెల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి
వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ
నునన్ది? 21 అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగై
యునన్ది ఆకాశపకుష్లకు మరుగుచేయబడి
యునన్ది. 22 మేము చెవులార దానిగూరిచ్న
వారత్ వింటిమని నాశన మును మరణమును అనును.
23 దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని
సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 24 ఆయన
భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము
కిర్ంది దానినంతటిని తెలిసికొనుచునాన్డు.
25 గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన
నియమించి నపుప్డు పర్మాణమునుబటిట్
జలములకు ఇంత కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి
చూచినపుప్డు 26 వరష్మునకు కటట్డ
నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు
మారగ్ము ఏరప్రచి నపుప్డు 27 ఆయన దాని
చూచి బయలుపరచెను దానిని సాథ్పనచేసి దాని
పరిశోధించెను. 28 మరియుయెహోవాయందలి
భయభకుత్లే జాఞ్న మనియు దుషట్తవ్ము
విడచుటయే వివేకమనియు ఆయన నరు లకు
సెలవిచెచ్ను.

యోబు ఇంకొకసారి ఉపమాన రీతిగా
ఇటల్నెను 2 పూరవ్కాలమున
నునన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో

మేలు దేవుడు ననున్ కాపాడుచుండిన దినములలో
ఉనన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు 3

అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా
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పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను చీకటిలో
తిరుగులాడు చుంటిని. 4 నా పరిపకవ్దినములలో
ఉండినటుల్ నేనుండినయెడల ఎంతో మేలు
అపుప్డు దేవుని రహసయ్ము నా గుడారమునకు
పైగా నుండెను. 5 సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు
తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా
చుటుట్నుండిరి 6 నేను పెటిట్న అడుగెలల్
నేతిలో పడెను బండనుండి నా నిమితత్ము నూనె
పర్వాహముగా పారెను. 7 పటట్ణపు
గుమమ్మునకు నేను వెళిల్నపుప్డు రాజవీధిలో
నా పీఠము సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 8 ¸°వనులు
ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి
నిలువబడిరి. 9 అధికారులు మాటలాడుట మాని
నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 10 పర్ధానులు
మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి
అంటుకొనెను. 11 నా సంగతి చెవినిబడిన
పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా
ఎంచెను.నేను కంటబడిన పర్తివాడు
ననున్గూరిచ్ సాకష్య్మిచెచ్ను. 12

ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను
తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను
విడి పించితిని. 13 నశించుటకు
సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి
వచెచ్ను విధవరాండర్ హృదయమును
సంతోషపెటిట్తిని 14 నేను నీతిని
వసత్ర్ముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది
ననున్ ధరించెను నా నాయ్యపర్వరత్న నాకు
వసత్ర్మును పాగాయు ఆయెను. 15

గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని
కుంటివారికి పాదము లైతిని. 16 దరిదుర్లకు
తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి
వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా విచా
రించితిని. 17 దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను
ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి
దోపుడుసొముమ్ను లాగివేసితిని. 18 అపుప్డు
నేనిటల్నుకొంటినినా గూటియొదద్నే నేను
చచెచ్దను హంసవలె నేను దీరాఘ్యువు
గలవాడనవుదును. 19 నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్
వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద
నిలుచును. 20 నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నా
చేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా
నుండును. 21 మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా
కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని
మౌనముగా ఉండిరి. 22 నేను మాటలాడిన తరువాత
వారు మారు మాట పలుక కుండిరి.గుతుత్లు
గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 23

వరష్ముకొరకు కనిపెటుట్నటుల్ వారు
నాకొరకు కని పెటుట్కొనిరి కడవరి
వానకొరకైనటుల్ వారు వెడలుప్గా
నోరుతెరచుకొనిరి. 24 వారు ఆశారహితులై
యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్
నవి◌్వతిని నా ముఖపర్కాశము లేకుండ
వారేమియు చేయరైరి. 25 నేను వారికి
పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను
ఏరప్రచితిని సేనలో రాజువలెను
దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.

ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ
వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి
చేయుదురు.వీరి తండుర్లు నా మందలు

కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను
తలంచియుంటిని. 2 వారి చేతుల బలము నా కేమి
పర్యోజనమగును? వారి పౌరుషము పోయినది. 3

దారిదర్య్ముచేతను కాష్మముచేతను

శుషిక్ంచినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి
పాడై నిరామ్నుషయ్ ముగానునన్ యెడారిలో
ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు 4 వారు
తుపప్లలోని తుతిత్చెటల్ను పెరుకుదురు
తంగేడువేళుల్ వారికి ఆహారమైయునన్వి. 5

వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు
దొంగను తరుముచు కేకలు వేయునటుల్
మనుషుయ్లు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు.
భయంకరమైన లోయలలోను 6 నేల సందులలోను
బండల సందులలోను వారు కాపుర ముండవలసి
వచెచ్ను. 7 తుపప్లలో వారు ఓండర్
పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు
కూడియుందురు. 8 వారు మోటువారికిని పేరు
పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు
దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 9 అటిట్వారు
ఇపుప్డు ననున్గూరిచ్ పదములు పాడుదురు నేను
వారికి సామెతకు ఆసప్దముగా నునాన్ను. 10

వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నా యొదద్
నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ చూచినపుప్డు
ఉమి◌్మవేయక మానరు 11 ఆయన నా తార్డు
విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు
లోబడక కళెల్ము వదలించు కొందురు. 12 నా
కుడిపర్కక్ను అలల్రిమూక లేచును వారు నా
కాళల్ను తొటిర్లల్చేయుదురు పటట్ణమునకు
ముటట్డిదిబబ్ వేసినటుల్ తమ నాశన
పర్యతన్ములను నామీద సాగింతురు. 13 వారు
నిరాధారులైనను నా మారగ్మును
పాడుచేయుదురు నామీదికి వచిచ్న ఆపదను మరి
యధికము కలుగ జేయుదురు 14 గొపప్ గండిగుండ
జలపర్వాహము వచుచ్నటుల్ వారు వచెచ్దరు ఆ
వినాశములో వారు కొటుట్కొనిపోవుదురు. 15

భీకరమైనవి నామీద పడెను గాలి
కొటిట్వేయునటుల్ వారు నా పర్భావమును
కొటిట్వేయుదురుమేఘమువలె నా కేష్మము
గతించిపోయెను. 16 నా ఆతమ్ నాలో
కరిగిపోయి యునన్ది ఆపదిద్నములు ననున్
పటుట్కొనియునన్వి 17 రాతిర్వేళను నా
యెముకలు నాలో విరుగగొటట్బడు నటుల్నన్వి
ననున్ బాధించు నొపుప్లు నిదర్పోవు. 18 మహా
రోగబలముచేత నా వసత్ర్ము నిరూపమగును మెడ
చుటుట్నుండు నా చొకాక్యివలె అది ననున్
ఇరికించుచునన్ది. 19 ఆయన ననున్ బురదలోనికి
తోర్సెను నేను ధూళియు
బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 20 నీకు
మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను అయితే నీవు
పర్తుయ్తత్ర మేమియు నియయ్కునాన్వు
నేను నిలుచుండగా నీవు ననున్ తేరి
చూచుచునాన్వు. 21 నీవు మారిపోయి నాయెడల
కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్
హింసించుచునాన్వు 22 గాలిచేత ననున్
లేవనెతిత్ దానిమీద ననున్ కొటుట్కొని
పోజేయుచునాన్వు తుపానుచేత ననున్
హరించివేయుచునాన్వు 23 మరణమునకు
సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత
సమాజమందిరమునకు నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని
నాకు తెలియును. 24 ఒకడు పడిపోవునెడల వాడు
చెయియ్చాపడా? ఆపదలో నునన్వాడు
తపిప్ంపవలెనని మొఱఱ్పెటట్డా? 25

బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను
ఏడవలేదా?దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను
దుఖింపలేదా? 26 నాకు మేలు కలుగునని నేను
ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు
నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను.
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27 నా పేగులు మానక మండుచునన్వి
అపాయదినములు ననెన్దురొక్నెను. 28

సూరుయ్ని పర్కాశములేక వాయ్కులపడుచు నేను
సంచరించుచునాన్ను సమాజములో నిలువబడి
మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 29 నేను నకక్లకు
సోదరుడనైతిని నిపుప్కోళల్ జతకాడనైతిని.
30 నా చరమ్ము నలల్బడి నామీదనుండి
ఊడిపోవుచునన్ది కాకవలన నా యెముకలు
కాగిపోయెను. 31 నా సవ్రమండలము దుఃఖ
సవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి
రోదనశబద్ము ఎతుత్చునన్ది.

నేను నా కనున్లతో నిబంధన
చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు
చూచుదును? 2 ఆలాగు చేసినయెడల

పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్
యేమగును?ఉనన్తసథ్లముననునన్
సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 3

దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా
పాపము చేయువారికి దురవసథ్
పార్పిత్ంచుటయే గదా. 4 ఆయన నా
పర్వరత్న నెరుగుమ గదా నా
అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 5

అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల
మోసముచేయుటకై నా కాలు తవ్రపడినయెడల 6

నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు
తెలిసి కొనునటుల్ 7 నాయ్యమైన
తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను
తోర్వవిడిచి నడచినయెడల నా మనసుస్ నా
కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల
మాలినయ్మేమైనను నా చేతులకు తగిలినయెడల
8 నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక
నేను నాటినది పెరికివేయబడును గాక. 9 నేను
హృదయమున పరసీత్ర్ని మోహించినయెడల నా
పొరుగువాని దావ్రమున నేను పొంచియునన్
యెడల 10 నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును
గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 11 అది
దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత
శికష్ నొందతగిన నేరము 12 అది
నాశనకూపమువరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది
నా ఆదాయమంతయు నిరూమ్లము చేయును. 13 నా
పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో
వాయ్జెయ్ మాడగా నేను వారి
వాయ్జెయ్మును నిరల్కష్య్ము
చేసినయెడల 14 దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి
చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను
ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 15

గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ
పుటిట్ంప లేదా? గరభ్ములో మముమ్
రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 16 బీదలు
ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను
విధవరాండర్కనున్లు కీష్ణింపజేసినయెడలను
17 తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో
కొంచె మైనను తిననియయ్క నేను ఒంటరిగా
భోజనము చేసినయెడలను 18 ఎవడైనను
వసత్ర్హీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు
వసత్ర్ము లేకపోవుట నేను చూడగను 19 వారి
దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు
నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత వేడిమి
పొందకపోయిన యెడలను 20 గుమమ్ములో నాకు
సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను
అనాయ్యము చేసినయెడలను 21 నా
భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా
బాహువు ఎముకలోనికి విరుగును గాక. 22 నేనాలాగు

చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్
లేనివాడు తండిర్భావముతో ననున్ భావించి
నాయొదద్ పెరిగెను.నా తలిల్ గరభ్మందు
పుటిట్ననాటనుండి దికుక్ లేని వానికి నేను
మారగ్దరిశ్నైతిని. 23 దేవుని
మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు
ఆయన ననున్ నిరూమ్లము చేయుననియు
భీతిపుటెట్ను. 24 సువరణ్ము నాకు
ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము
నీవేయని మేలిమి బంగారముతో నేను
చెపిప్నయెడలను 25 నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని
నా చేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని
గాని నేను సంతోషించిన యెడలను 26 సూరుయ్డు
పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని
చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి నడచుచుండగా
అతనినేగాని చూచి 27 నా హృదయము
రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్
చూచి నా నోరు ముదుద్పెటిట్నయెడలను
పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి
నవుదును. 28 అదియు నాయ్యాధిపతులచేత
శికష్ నొందతగిన నేర మగును. 29 ననున్
దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్
నేను సంతోషించినయెడలను అతనికి కీడు కలుగుట
చూచి నేను ఉలల్సించిన యెడలను 30 నేనాలాగు
చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు
పాపముచేయుటకు నా నోటికి నేను
చోటియయ్నే లేదు. 31 అతడు పెటిట్న
భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని
చూపింపగలవారెవరని నా గుడారమందు
నివసించువారు పలుకనియెడలను 32 పరదేశిని
వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు
తెరచితిని గదా. 33 ఆదాము చేసినటుల్ నా
దోషములను దాచి పెటుట్కొని 34 మహా
సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల
తిరసాక్రమునకు జడిసియు నేను
మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలు
వెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును కపుప్కొనిన
యెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను
వేషధారి నవుదును 35 నా మనవి వినుటకై
నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను;
ఇదిగో నా చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా
పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు
నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక. 36 నిశచ్యముగా
నేను నా భుజముమీద దానిని వేసి కొందును నాకు
కిరీటముగా దానిని ధరించుకొందును. 37 నా
అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు
వలె నేనాయనయొదద్కు వెళెల్దను. 38 నా
భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని
చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 39

కర్యధనము ఇయయ్క దాని
ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు
పార్ణహాని కలుగజేసిన యెడలను 40 గోధుమలకు
పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును
మొలచును గాక. యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో
సమాపత్ము లాయెను.

యోబు తన దృషిట్యందు తాను
నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు
మనుషుయ్లు తెలిసికొని అతనికి

పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 2

అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును
బరకెయేలు కుమారుడునగు ఎలీహు, యోబు
దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్
చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా

యోబు గర్ంథము 32:2

425



33

కోపగించెను. 3 మరియు యోబుయొకక్
ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్ర
మేమియు చెపప్కయే యోబుమీద దోషము
మోపి నందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా
కోపగించెను. 4 వారు ఎలీహుకనన్ ఎకుక్వ
వయసుస్గలవారు గనుక అతడు యోబుతో
మాటలాడవలెనని కనిపెటిట్ యుండెను. 5

అయితే ఎలీహు ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు
పర్తుయ్తత్ర మేమియు ఇయయ్కపోవుట
చూచినపుప్డు అతని కోపము రేగెను. 6 కావున
బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు
ఈలాగు మాట లాడసాగెను నేను
పినన్వయసుస్గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ
హేతువు చేతను నేను భయపడి నా తాతప్రయ్ము
మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 7

వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక
సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని
నేననుకొంటిని; 8 అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటి
యునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి
వివేచన కలుగ జేయును. 9 వృదుధ్లు మాతర్మే
జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు
ఒకపుప్డు నాయ్యము తెలి సినవారుకారు. 10

కావున నేనునా మాట నంగీకరించుడని మనవి చేసి
కొనుచునాన్ను. నేను సహితము నా
తాతప్రయ్ము తెలుపుదును. 11 ఏమి పలుకుదుమా
అని మీరు యోచనచేయుచుండగా నేను మీ
మాటలకొరకు కనిపెటుట్కొంటిని మీ
అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 12 మీరు
చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి
ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును యోబును
ఖండింపలేదు ఎవరును అతని మాటలకు
పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 13 కావునమాకు
జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు
అతని జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 14

అతడు నాతో వాదమాడలేదు మీరు చెపిప్న
మాటలనుబటిట్ నేనతనికి పర్తుయ్తత్ర
మియయ్ను. 15 వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను
ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి
మాటయొకటియు లేదు. 16 కాగా వారికనేమియు
పర్తుయ్తత్రము చెపప్క యునాన్రు వారు
మాటలాడక పోవుట చూచి నేను ఊరకుందునా? 17

నేను ఇయయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రము
నేనిచెచ్దను నేనును నా తాతప్రయ్ము
తెలిపెదను. 18 నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి
నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ బలవంతము
చేయు చునన్ది. 19 నా మనసుస్ తెరువబడని
దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్
తితుత్లవలె అది పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా
నునన్ది. 20 నేను మాటలాడి ఆయాసము
తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 21 మీరు దయచేసి
వినుడి నేను ఎవరియెడలను పకష్ పాతినై
యుండను. నేను ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు
పెటట్ను 22 ముఖసుత్తి చేయుట నా చేత కాదు
అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు
ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును.

యోబూ, దయచేసి నా వాదము
నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని
బెటుట్ము. 2 ఇదిగో నేను మాటలాడ

నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది.
3 నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను
తెలుపుచునన్వినా పెదవులు జాఞ్నమును
యథారథ్ముగా పలుకును. 4 దేవుని ఆతమ్ ననున్

సృజించెను సరవ్శకుత్నియొకక్ శావ్సము నాకు
జీవమిచెచ్ను 5 నీ చేతనైనయెడల
నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము
సిదధ్పరచుకొనుము వాయ్జెయ్ మాడుము. 6

దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును
జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 7 నావలని
భయము నినున్ బెదరించదు నా చెయియ్ నీమీద
బరువుగా నుండదు. 8 నిశచ్యముగా నీ పలుకులు నా
చెవినిబడెను నీ మాటల ధవ్ని నాకు వినబడెను.
9 ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను
మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 10 ఆయన
నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము
వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు పగవానిగా
భావించుచునాన్డు. 11 ఆయన నా కాళల్ను
బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా
తోర్వలనిన్టిని కనిపెటుట్చునాన్డని నీ
వను చునాన్వు. 12 ఈ విషయములో నీవు
నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు
పర్తుయ్తత్రము చెపెప్దను. 13 తన
కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన
పర్తుయ్తత్ర మియయ్డు దేవుడు
నరులశకిత్కిమించినవాడు, నీవేల ఆయనతో
పోరాడుదువు? 14 దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును
రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు
అది కనిపెటట్రు 15 మంచముమీద కునుకు
సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్ నపుప్డు కలలో
రాతిర్ కలుగు సవ్పన్ములలో 16 నరులు
గరివ్షుఠ్లు కాకుండచేయునటుల్ తాము తలచిన
కారయ్ము వారు మానుకొనచేయునటుల్ 17

గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్
కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును
తపిప్ంచునటుల్ 18 ఆయన వారి చెవులను
తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము
సిదధ్పరచును. 19 వాయ్ధిచేత
మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో
ఎడతెగని నొపుప్లు కలుగుట వలనను వాడు
శికష్ణము నొందును 20 రొటెట్యు రుచిగల
ఆహారమును వానికసహయ్మగును 21 వాని
శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును
బయటికి కనబడకుండిన యెముకలు పైకి పొడుచు
కొని వచుచ్ను 22 వాడు సమాధికి సమీపించును
వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు
సమీపించును. 23 నరులకు యుకత్మైనది ఏదో
దానిని వానికి తెలియ జేయుటకువేలాది
దూతలలో ఘనుడగు ఒకడు వానికి
మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 24 దేవుడు
వానియందు కరుణ జూపి పాతాళములోనికి దిగి
వెళల్కుండ వానిని విడిపించును
పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని
సెలవిచుచ్ను. 25 అపుప్డు వాని మాంసము
బాలురమాంసముకనన్ ఆరో గయ్ముగా నుండును.
వానికి తన చినన్నాటిసిథ్తి తిరిగి కలుగును. 26

వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన
వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు ఆయన ముఖము
చూచి సంతోషిం చును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము
ఆయన నరునికి దయచేయును. 27 అపుప్డు వాడు
మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని
పలుకును యథారథ్మైనదానిని
వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని
అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు
చేయబడ లేదు 28 కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా
పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా
జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది. 29
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ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత
వెలిగింపబడునటుల్ 30 కూపములోనుండి వారిని
మరల రపిప్ంపవలెనని మానవులకొరకు రెండు
సారులు మూడు సారులు ఈ కిర్యలనిన్టిని
దేవుడు చేయువాడైయునాన్డు. 31 యోబూ,
చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము
మౌనముగా నుండుము నేను మాటలాడెదను. 32

చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల
నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము
మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప
గోరు చునాన్ను. 33 మాట యేమియు లేనియెడల
నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము,
నేను నీకు జాఞ్నము బోధించె దను.

అపుప్డు ఎలీహు మరల ఈలాగు
చెపప్సాగెను 2 జాఞ్నులారా, నా
మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు

చెవియొగుగ్డి 3 అంగిలి ఆహారమును రుచి
చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 4

నాయ్యమైనదేదో విచారించి చూతము రండి
మేలైనదేదో మనంతట మనము విచారించి తెలిసి
కొందము రండి. 5 నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా
పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 6

నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను
అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్నునేను
తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని
గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 7

యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి
నీళల్వలె తిరసాక్రమును
పానముచేయుచునాన్డు. 8 అతడు చెడుతనము
చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు
సహవాసి ఆయెను. 9 నరులు దేవునితో సహవాసము
చేయుట వారి కేమాతర్మును పర్యోజనకరము
కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 10

విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట
ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము చేయుట
అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము
చేయుట అసంభవము 11 నరుల కిర్యలకు
తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారి కిచుచ్ను
అందరికి వారి వారి మారగ్ములనుబటిట్ వారికి
ఫల మిచుచ్ను. 12 దేవుడు ఏ మాతర్మును
దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు
నాయ్యము తపప్డు. 13 ఎవడైన భూమిని
ఆయనకు అపప్గింతపెటెట్నా? ఎవడైన
సరవ్పర్పంచ భారమును ఆయన కపప్గించెనా? 14

ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనిన యెడల
తన శావ్సనిశావ్సములను తనయొదద్కు తిరిగి
తీసికొనిన యెడల 15 శరీరులందరు ఏకముగా
నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 16

కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల
నాలకింపుము. 17 నాయ్యమును దేవ్షించువాడు
లోకము నేలునా?
నాయ్యసంపనున్డైనవానిమీద నేరము
మోపుదువా? 18 నీవు పనికిమాలినవాడవని
రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని
పర్ధానులతోనైనను అనవచుచ్నా? 19

రాజులయెడల పకష్పాతము చూపనివానితోను
బీదలకనన్ ధనముగలవారిని ఎకుక్వగా చూడని
వాని తోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు
ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 20 వారు
నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్
పర్జలు కలోల్లమునొంది నాశనమగుదురు
బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు. 21

ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద

నుంచబడియునన్ది ఆయన వారినడకలనిన్యు
కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 22 దుష్ిక్రయలు
చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను
మరణాంధకారమైనను లేదు. 23 ఒకడు
నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము
అతనిని విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము
లేదు. 24 విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన
నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి సాథ్నమున
ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 25 వారి
కిర్యలను ఆయన తెలిసికొనుచునాన్డు
రాతిర్యందు ఆయన నాశనము కలుగజేయగా వారు
నలుగగొటట్బడుదురు. 26 దుషుట్లని
బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 27

ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి
ఆయన ఆజఞ్లలో దేనినైనను
లకష్య్పెటట్కపోయిరి. 28 బీదల మొఱఱ్ను
ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల
మొఱఱ్ను ఆయనకు వినబడునటుల్ చేసిరి. 29

ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శికష్
విధింప గలవాడెవడు?ఆయన తన ముఖమును
దాచుకొనినయెడలఆయనను చూడగలవాడెవడు?
అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను ఒకటే, ఒకని
గూరిచ్న దైనను ఒకటే 30 భకిత్హీనులు
రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు
పర్జలను చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతు
లను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు 31

ఒకడునేను శికష్నొందితిని నేను ఇకను పాపము
చేయను 32 నాకు తెలియనిదానిని నాకు
నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్
యెడల ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 33

నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన
పర్తికారముచేయునా? లేనియెడల నీవుందువా?
నేను కాదు నీవేనిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు
ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 34 వివేచనగలవారు
జాఞ్నముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు
పలుకుదురు 35 యోబు తెలివిమాలిన
మాటలాడుచునాన్డు. అతని మాటలు
బుదిధ్హీనమైనవి 36 దుషుట్లవలె యోబు
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు
తుదముటట్ శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరు
చునాన్ను. 37 అతడు తన పాపమునకు తోడుగా
దోర్హము కూరుచ్ కొనుచునాన్డు మనయెదుట
చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు
పెంచుచునాన్డు.

మరియు ఎలీహు ఈలాగు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2 నేను
పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన

లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు కలిగిన లాభమేమి
అది నీకు పర్యోజనమేమి? అనినీవు
చెపుప్చునాన్వే? 3 ఇదే నాయ్యమని నీకు
తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని
నీవనుకొను చునాన్వా? 4 నీతోను నీతో
కూడనునన్ నీ సహవాసులతోను నేను
వాదమాడెదను. 5 ఆకాశమువైపు నిదానించి
చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ
విశాలములవైపు చూడుము. 6 నీవు పాపముచేసినను
ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? నీ అతికర్మములు
విసత్రించినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? 7

నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్
చునాన్వా?ఆయన నీచేత ఏమైనను తీసికొనునా?
8 నీవంటి మనుషుయ్నికే నీ చెడుతనపు ఫలము
చెందును నరులకే నీ నీతి ఫలము చెందును. 9

అనేకులు బలాతాక్రము చేయుటవలన జనులు కేకలు
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వేయుదురు బలవంతుల భుజబలమునకు భయపడి
సహాయముకొరకై కేకలు వేయుదురు. 10

అయితేరాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు
పేర్రే పించుచు 11 భూజంతువులకంటె మనకు
ఎకుక్వ బుదిధ్నేరుప్చు ఆకాశపకుష్లకంటె
మనకు ఎకుక్వ జాఞ్నము కలుగ జేయుచు ననున్
సృజించిన దేవుడు ఎకక్డ నునాన్డని అను
కొనువారెవరును లేరు. 12 కాగా వారు
దుషుట్లైన మనుషుయ్ల గరవ్మునుబటిట్
మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయన
పర్తుయ్తత్ర మిచుచ్టలేదు. 13

నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు
చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని
లకష్య్పెటట్డు. 14 ఆయనను చూడలేనని నీవు
చెపిప్నను వాయ్జెయ్ము ఆయనయెదుటనే
యునన్ది, ఆయన నిమితత్ము నీవు
కనిపెటట్వలెను. 15 ఆయన కోపముతో దండింపక
పోయినందునను నిశచ్యముగా దురహంకారమును
ఆయన గురిత్ంపక పోయినందునను 16

నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడి యునాన్డు
తెలివిలేకయే మాటలను
విసత్రింపజేసియునాన్డు.

మరియు ఎలీహు ఇంక యిటల్నెను 2

కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ
సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా

దేవునిపకష్ముగా నేనింకను మాటలాడ వలసి
యునన్ది. 3 దూరమునుండి నేను జాఞ్నము
తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని
ఆరోపించెదను. 4 నా మాటలు ఏమాతర్మును
అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ
యెదుట నునాన్డు. 5 ఆలోచించుము దేవుడు
బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము
చేయడు ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 6

భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన
దీనులకు నాయ్యము జరిగించును. 7

నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు
సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో ఆయన
వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు
ఘనపరచబడుదురు. 8 వారు సంకెళల్తో
కటట్బడినయెడలను బాధాపాశములచేత
పటట్బడినయెడలను 9 అపుప్డు వారు
గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి
కారయ్ములను వారి వారి దోషము లను వారికి
తెలియజేయును. 10 ఉపదేశము వినుటకై వారి
చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని
ఆజఞ్ ఇచుచ్ను. 11 వారు ఆలకించి ఆయనను
సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను
తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను
వెళల్బుచెచ్దరు. 12 వారు ఆలకింపనియెడల
వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు.
జాఞ్నములేక చనిపోయెదరు. 13 అయినను
లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు
కోర్ధము నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని
బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు. 14

కావున వారు ¸°వనమందే మృతినొందుదురు వారి
బర్దుకు పురుషగాముల బర్దుకువంటిదగును. 15

శర్మపడువారిని వారికి కలిగిన శర్మవలన ఆయన
విడిపించును.బాధవలన వారిని విధేయులుగా
చేయును. 16 అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన
నినున్ తపిప్ం చును. ఇరుకులేని
విశాలసథ్లమునకు నినున్ తోడుకొని పోవును నీ
ఆహారమును కొర్వువ్తో నింపును. 17 దుషుట్ల
తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది

నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను
కూడుకొనియునన్వి. 18 నీకు కోర్ధము
పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒక వేళ తిరసాక్రము
చేయుదువేమో జాగర్తత్పడుము నీవు
చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని
నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము. 19

నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు
చేయుటయుబాధనొందకుండ నినున్
తపిప్ంచునా? 20 జనులను తమ సథ్లములలోనుండి
కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని
కోరుకొనకుము. 21 జాగర్తత్పడుము చెడుతనము
చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది మంచిదని
నీవు వాని కోరు కొనియునాన్వు. 22

ఆలోచించుము, దేవుడు శకిత్మంతుడై ఘనత
వహించిన వాడుఆయనను పోలిన బోధకుడెవడు? 23

ఆయనకు మారగ్ము నియమించినవాడెవడు? నీవు
దురామ్రగ్పు పనులు చేయుచునాన్వని
ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును? 24 మనుషుయ్లు
కీరిత్ంచిన ఆయన కారయ్మును మహిమపరచుటకై
నీవు జాగర్తత్పడుము. 25 మనుషుయ్లందరు
దాని చూచెదరు నరులు దూరమున నిలిచి దాని
చూచెదరు. 26 ఆలోచించుము, దేవుడు
మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన
సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 27 ఆయన
ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును
మంచుతోకూడిన వరష్మువలె అవి పడును 28

మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును
మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 29

మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన
మందిరములోనుండి ఉరుములు వచుచ్ విధమును
ఎవడైనను గర్హింపజాలునా? 30 ఆయన
తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును
సముదర్పు అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 31

వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు
తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును సమృదిధ్గా
ఇచుచ్వాడు 32 ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు
మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన దానికి
ఆజాఞ్పించును 33 ఆయన గరజ్నము ఆయనను
పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని
ఆయన పశువులకును తెలుపును.

దీనినిబటిట్ నా హృదయము
వణకుచునన్దిదాని సథ్లములోనుండి
అది కదలింపబడుచునన్ది. 2 ఆయన

సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి
బయలువెళుల్ ధవ్ని నాలకించుడి. 3

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని
వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన మెరుపును
కనబడజేయును. 4 దాని తరువాత ఉరుముధవ్ని
గరిజ్ంచును ఆయన తన గంభీరమైన సవ్రముతో
గరిజ్ంచును ఆయన ధవ్ని వినబడునపుప్డు ఆయన
మెరుపును నిలిపివేయడు 5 దేవుడు
ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము
గర్హింపలేని గొపప్కారయ్ములను ఆయన
చేయును. 6 నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను
వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను ఆయన ఆజఞ్
ఇచుచ్ చునాన్డు. 7 మనుషుయ్లందరు ఆయన
సృషిట్కారయ్మును తెలిసికొను నటుల్ పర్తి
మనుషుయ్ని చేతినిబిగించి ఆయన ముదర్వేసి
యునాన్డు. 8 జంతువులు వాటి వాటి గుహలలో
చొచిచ్ వాటి వాటి బిలములలో వసించును. 9

మరుగుసాథ్నములోనుండి తుఫాను వచుచ్ను
ఉతత్రదికుక్నుండి చలి వచుచ్ను 10 దేవుని
ఊపిరివలన మంచు పుటుట్ను జలముల
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పైభాగమంతయు గటిట్పడును. 11 మరియు ఆయన
దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన
మెరుపుగల మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 12

ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు
నివాసయోగయ్ మైన భూగోళము మీద మెరుపును
మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి
ఆజాఞ్పించునది యావతుత్ను అవి నెర
వేరుచ్ను 13 శికష్కొరకే గాని తన
భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని
ఆయన ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.
14 యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి
దేవుని అదుభ్తకిర్యలను ఆలోచింపుము. 15

దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని
యెటుల్ తీరామ్నముచేయునో నీకు
తెలియునా? 16 మేఘములను తేలచేయుటయు
పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా
కారయ్ములును నీకు తెలియునా? 17

దకిష్ణపుగాలి వీచుటచేత ఉబబ్వేయునపుప్డు
నీ వసత్ర్ములెటుల్ వెచచ్బడినది నీకు
తెలియునా? 18 పోతపోసిన అదద్మంత
దటట్మైనదగు ఆకాశమును ఆయన
వాయ్పింపజేసినటుల్ నీవు
వాయ్పింపజేయగలవా? 19 మేము ఆయనతో ఏమి
పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి
కలిగినందున మాకేమియు తోచక యునన్ది 20

నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో
చెపప్దగునా? ఒకడు తాను నిరూమ్లము
కావలెనని కోరునా? 21 ఉనన్తమైన
మేఘములలో పర్కాశించు ఎండ యిపుప్డు
కనబడకయునన్ను గాలి మేఘములను పోగొటిట్
దాని తేటగా కను పరచును. 22 ఉతత్రదికుక్న
సువరణ్పర్కాశము పుటుట్ను దేవుడు భీకరమైన
మహిమను ధరించుకొని యునాన్డు. 23

సరవ్శకుత్డగు దేవుడు
మహాతమ్య్ముగలవాడు. ఆయన మనకు
అగోచరుడు.నాయ్యమును నీతిని ఆయన
ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు
ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగి యుందురు. 24

తాము జాఞ్నులమనుకొనువారిని ఆయన
ఏమాతర్మును లకష్య్పెటట్డు.

అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి
ఈలాగున యోబునకు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ఆలోచనను
చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 3 పౌరుషము
తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను
నీకు పర్శన్ వేయుదును నీవు దానిని నాకు
తెలియజెపుప్ము. 4 నేను భూమికి పునాదులు
వేసినపుప్డు నీవెకక్డ నుంటివి?నీకు వివేకము
కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 5 నీకు
తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును
నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము. 6 దానిమీద
పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము.
దాని సత్ంభముల పాదులు దేనితో
కటట్బడినవో చెపుప్ము. 7

ఉదయనకష్తర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు
దేవదూతలందరును1 ఆనందించి జయధవ్నులు చేసి
నపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు? 8

సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా
తలుపులచేత దానిని మూసినవాడెవడు? 9 నేను
మేఘమును దానికి వసత్ర్ముగాను
గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడడ్గాను
వేసి నపుప్డు నీవుంటివా? 10 దానికి సరిహదుద్

నియమించి దానికి అడడ్గడియలను తలుపులను
పెటిట్ంచినపుప్డు 11 నీవు ఇంతవరకే గాని మరి
దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల
పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు
నీవుంటివా? 12 అరుణోదయము భూమి
దిగంతములవరకు వాయ్పించు నటుల్ను 13 అది
దుషుట్లను తనలోనుండకుండ
దులిపివేయునటుల్ను నీ వెపుప్డైన ఉదయమును
కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని
సథ్లమును తెలిపితివా? 14 ముదర్వలన మంటికి
రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము
మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల
వసత్ర్మువలె సమసత్మును కన బడును. 15

దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి
తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు
విరుగగొటట్బడును. 16 సముదర్పు ఊటలలోనికి
నీవు చొచిచ్తివా?మహాసముదర్ము అడుగున నీవు
సంచరించితివా? 17 మరణదావ్రములు నీకు
తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు
చూచితివా? 18 భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు
గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసివయెడల
చెపుప్ము. 19 వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు
మారగ్మేది?చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ ఏది?
20 దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును
కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు
తోర్వలను నీవెరుగుదువా?ఇదంతయు నీకు
తెలిసియునన్ది గదా. 21 నీవు బహు వృదుధ్డవు
నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 22 నీవు
హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 23

ఆపతాక్లముకొరకును యుదధ్ముకొరకును
యుదధ్ దినముకొరకును నేను దాచియుంచిన
వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 24 వెలుగు
విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్
గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ భూమిమీద నఖ
ముఖములను వాయ్పించును? 25 నిరామ్నుషయ్
పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను
వరష్ము కురిపించుటకును 26 పాడైన యెడారిని
తృపిత్పరచుటకునులేత గడిడ్ మొలిపించుటకును
వరద నీటికి కాలువలను 27 ఉరుములోని మెరుపునకు
మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 28

వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు
బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 29

మంచుగడడ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను?
ఆకాశమునుండి దిగు మంచును ఎవడు పుటిట్ంచును?
30 జలములు రాతివలె గడడ్కటుట్ను
అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 31

కృతిత్క నకష్తర్ములను నీవు బంధింపగలవా?
మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 32 వాటి
వాటి కాలములలో నకష్తర్రాసులను వచుచ్
నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ నకష్తర్ములను
వాటి ఉపనకష్తర్ములను నీవు నడిపింపగలవా? 33

ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా?
దానికి భూమిమీదగల పర్భుతవ్మును నీవు
సాథ్పింప గలవా? 34 జలరాసులు నినున్
కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్
ఇయయ్గలవా? 35 మెరుపులు బయలువెళిల్
చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు
వాటిని బయటికి రపిప్ంపగలవా? 36

అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన
వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి
నిచిచ్నవాడెవడు? 37 జాఞ్నముచేత
మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 38 ధూళి
బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడడ్లు
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ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను ఆకాశపు
కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు
వాడెవడు? 39 ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు
ఎరను వేటాడెదవా? 40 సింహపుపిలల్లు తమ తమ
గుహలలో పండుకొను నపుప్డు తమ గుహలలో
పొంచి యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి
తీరెచ్దవా? 41 తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి
పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు
కాకికి ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?

అడవిలోని కొండమేకలు ఈనుకాలము
నీకు తెలియునా? లేళుల్ పిలల్లు
వేయు కాలమును గర్హింపగలవా? 2 అవి

మోయు మాసములను నీవు లెకక్ పెటట్గలవా?
అవి యీనుకాలము ఎరుగుదువా? 3 అవి వంగి తమ
పిలల్లను కనును తమ పిలల్లను వేయును. 4 వాటి
పిలల్లు పుషిట్కలిగి యెడారిలో పెరుగును అవి
తలుల్లను విడిచిపోయి వాటియొదద్కు తిరిగి
రావు. 5 అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా
పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను
విపిప్నవాడెవడు? 6 నేను అరణయ్మును దానికి
ఇలుల్గాను ఉపుప్పఱఱ్ను దానికి
నివాససథ్లముగాను నియమించితిని. 7

పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును
తోలువాని కేకలను అది వినదు. 8 పరవ్తముల
పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన
పచచ్ని మొలకను అది వెదకుకొనును. 9 గురుపోతు
నీకు లోబడుటకు సమమ్తించునా? అది నీ శాలలో
నిలుచునా? 10 పగగ్ము వేసి గురుపోతును
నాగటిచాలులో కటట్ గలవా? అది నీచేత
తోలబడి లోయలను చదరము చేయునా? 11 దాని
బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ
పని అపప్గించెదవా? 12 అది నీ ధానయ్మును
ఇంటికి తెచిచ్ నీ కళల్మందునన్ ధానయ్మును
కూరుచ్నని దాని నముమ్దువా? 13 నిపుప్కోడి
సంతోషముచేత రెకక్ల నాడించును. రెకక్లును
వెండుర్కలును దాని కునన్ందున అది
వాతస్లయ్ము కలదిగా నునన్దా? 14 లేదుసుమీ,
అది నేలను దాని గుడల్ను పెటుట్ను ధూళిలో
వాటిని కాచును. 15 దేనిపాదమైన వాటిని
తొర్కక్ వచుచ్ననియైనను అడవిజంతువు
వాటిని చితక దొర్కక్వచుచ్ననియైనను
అనుకొనకయే యునన్ది. 16 తన పిలల్లు
తనవికానటుట్ వాటియెడల అది కాఠినయ్ము
చూపును దాని కషట్ము వయ్రథ్మైనను దానికి
చింతలేదు 17 దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా
జేసెను ఆయన దానికి వివేచనాశకిత్
ననుగర్హించి యుండ లేదు. 18 అది లేచునపుప్డు
గుఱఱ్మును దాని రౌతును తిరసక్ రించును. 19

గుఱఱ్మునకు నీవు బలమునిచిచ్తివా? జూలు
వెండుర్కలతో దాని మెడను కపిప్తివా? 20

మిడతవలె అది గంతులు వేయునటుల్ చేయుదువా?
దాని నాసికారంధర్ ధవ్ని భీకరము. 21

మైదానములో అది కాలు దువివ్ తన
బలమునుబటిట్ సంతోషించును అది
ఆయుధధారులను ఎదురొక్నబోవును. 22 అది
భయము పుటిట్ంచుదానిని వెకిక్రించి
భీతినొంద కుండును ఖడగ్మును చూచి వెనుకకు
తిరుగదు. 23 అంబుల పొదియు తళతళలాడు
ఈటెలును బలెల్మును దానిమీద
గలగలలాడించబడునపుప్డు 24

ఉదద్ండకోపముతో అది బహుగా పరుగులెతుత్ను
అది బాకానాదము విని ఊరకుండదు. 25

బాకానాదము వినబడినపుప్డెలల్ అది అహా

అహా అనుకొని దూరమునుండి యుదధ్వాసన
తెలిసి కొనును సేనాధిపతుల ఆరాభ్టమును
యుదధ్ఘోషను వినును. 26 డేగ నీ
జాఞ్నముచేతనే ఎగురునా? అది నీ ఆజఞ్వలననే
తన రెకక్లు దకిష్ణదికుక్నకు చాచునా? 27

పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి
కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను
కటుట్కొనునా? 28 అది రాతికొండమీద
నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును
ఎకక్జాలని యెతుత్ చోటను గూడు
కటుట్కొనును. 29 అకక్డనుండియే తన యెరను
వెదకును. దాని కనున్లు దానిని దూరమునుండి
కనిపెటుట్ను. 30 దాని పిలల్లు రకత్ము
పీలుచ్ను హతులైనవారు ఎకక్డనుందురో
అకక్డనే అది యుండును.

మరియు యెహోవా యోబునకు
ఈలాగు...పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 2

ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు
సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా?
దేవునితో వాదించువాడు ఇపుప్డు
పర్తుయ్తత్ర మియయ్ వలెను. 3 అపుప్డు
యోబు యెహోవాకు ఈలాగున పర్తుయ్తత్ర
మిచెచ్ను 4 చితత్గించుము, నేను నీచుడను,
నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను?
నా నోటిమీద నా చేతిని ఉంచుకొందును. 5 ఒక
మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను.
రెండు సారులు మాటలాడితిని ఇకను పలుకను. 6

అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగు
యోబుతో పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 7

పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము
కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్వేసెదను నీవు
పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 8 నీవు నా
నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా?
నిరోద్షివని నీవు తీరుప్ పొందుటకై నామీద
అప రాధము మోపుదువా? 9 దేవునికి కలిగియునన్
బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి
సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంప గలవా? 10 ఆడంబర
మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించు
కొనుము గౌరవపర్భావములను ధరించుకొనుము. 11

నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా
కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని
చూచి వారిని కుర్ంగ జేయుము. 12

గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని
అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను
వారిని అకక్డనే అణగ దొర్కుక్ము. 13

కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో
పాతిపెటుట్ము సమాధిలో వారిని బంధింపుము.
14 అపుప్డు నీ దకిష్ణహసత్మే నినున్
రకిష్ంపగలదని నేను నినున్గూరిచ్
ఒపుప్కొనెదను. 15 నేను చేసిన
నీటిగుఱఱ్మును నీవు చూచియునాన్వు గదా
ఎదుద్వలె అది గడిడ్ మేయును. 16 దాని శకిత్
దాని నడుములో ఉనన్ది దాని బలము దాని కడుపు
నరములలో ఉనన్ది. 17 దేవదారుచెటుట్
కొమమ్ వంగునటుల్ అది తన తోకను వంచును
దాని తొడల నరములు దిటట్ముగా సంధింపబడి
యునన్వి. 18 దాని యెముకలు ఇతత్డి
గొటట్ములవలె ఉనన్వి దాని పర్కక్
టెముకలు ఇనుపకముమ్లవలె ఉనన్వి 19 అది
దేవుడు సృషిట్ంచినవాటిలో గొపప్ది దాని
సృజించినవాడే దాని ఖడగ్మును దానికిచెచ్ను.
20 పరవ్తములలో దానికి మేత మొలచును
అరణయ్జంతువులనిన్యు అచచ్ట ఆడుకొనును.

యోబు గర్ంథము 38:39

430



41

42

21 తామర చెటల్కిర్ందను జముమ్గడిడ్
మరుగునను పఱఱ్లోను అది పండుకొనును 22

తామరచెటల్ నీడను అది ఆశర్యించును
నదిలోని నిరవంజిచెటుల్ దాని
చుటుట్కొనియుండును. 23 నదీపర్వాహము
పొంగి పొరిల్నను అది భయపడదు
యొరాద్నువంటి పర్వాహము పొంగి
దానినోటియొదద్కు వచిచ్నను అది ధైరయ్ము
విడువదు. 24 అది చూచుచుండగా ఎవరైన దానిని
పటుట్కొనగలరా? ఉరియొగిగ్ దాని ముకుక్నకు
సూతర్ము వేయగలరా?

నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి
లాగగలవా?...దాని నాలుకకు తార్డువేసి
లాగగలవా? 2 నీవు దాని ముకుక్గుండ

సూతర్ము వేయగలవా? దాని దవడకు గాలము
ఎకిక్ంపగలవా? 3 అది నీతో వినన్పములు
చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా? 4

నీవు శాశవ్తముగా దానిని దాసునిగా
చేసికొనునటుల్ అది నీతో నిబంధనచేయునా? 5

నీవు ఒక పిటట్తో ఆటలాడునటుల్ దానితో ఆట
లాడెదవా? నీ కనయ్కలు ఆడుకొనుటకై దాని
కటిట్వేసెదవా? 6 బెసత్వారు దానితో
వాయ్పారము చేయుదురా? వారు దానిని తునకలు
చేసి వరత్కులతో వాయ్పారము చేయుదురా? 7

దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచచ్గలవా?
దాని తలనిండ చేప అలుగులు గుచచ్గలవా? 8

దానిమీద నీ చెయియ్ వేసి చూడుము దానితో
కలుగు పోరు నీవు జాఞ్పకము చేసికొనిన యెడల
నీవు మరల ఆలాగున చేయకుందువు. 9 దాని
చూచినపుప్డు మనుషుయ్లు దానిని వశపరచు
కొందుమనన్ ఆశ విడిచెదరు దాని పొడ చూచిన
మాతర్ముచేతనే యెవరికైనను గుండెలు
అవిసిపోవును గదా. 10 దాని రేపుటకైనను
తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా
యెదుట నిలువగలవాడెవడు? 11 నేను తిరిగి
ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను
ఏమైనను ఇచెచ్నా? ఆకాశవైశాలయ్మంతటి
కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా 12 దాని
అవయవములను గూరిచ్యైనను దాని మహాబల
మునుగూరిచ్యైనను దాని చకక్ని తీరునుగూరిచ్
యైనను పలుకక మౌనముగా నుండను. 13 ఎవడైన
దాని పై కవచమును లాగివేయగలడా? దాని రెండు
దవడల నడిమికి ఎవడైన రాగలడా? 14 దాని
ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని
పళల్చుటుట్ భయకంపములు కలవు 15 దాని
గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము
ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత అవి
సంతనచేయబడి యునన్వి. 16 అవి ఒకదానితో
ఒకటి హతుత్కొని యునన్వి. వాటి మధయ్కు
గాలి యేమాతర్మును జొరనేరదు. 17

ఒకదానితో ఒకటి అతకబడి యునన్వి భేదింప
శకయ్ము కాకుండ అవి యొకదానితో నొకటి
కలిసికొని యునన్వి. 18 అది తుమమ్గా వెలుగు
పర్కాశించును దాని కనున్లు ఉదయకాలపు
కనురెపప్లవలె నునన్వి 19 దాని నోటనుండి
జావ్లలు బయలుదేరును అగిన్ కణములు
దానినుండి లేచును. 20 ఉడుకుచునన్
కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగు చునన్
బానలోనుండి పొగ లేచునటుల్ దాని
నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 21 దాని
ఊపిరి నిపుప్లను రాజబెటుట్ను దాని
నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును 22 దాని
మెడ బలమునకు సాథ్నము భయము దానియెదుట

తాండవమాడుచుండును 23 దాని పర్కక్లమీద
మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని
గటిట్గా అంటియునన్ది అది ఊడి రాదు. 24

దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది
తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 25 అది
లేచునపుప్డు బలిషుఠ్లు భయపడుదురు అధిక
భయముచేత వారు మైమరతురు. 26 దాని చంపుటకై
ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే
ఈటెలైనను బాణములైనను పంటర్కోలలైనను
అకక్ రకు రావు. 27 ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను
ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱఱ్గాను ఎంచును.
28 బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల
రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 29

దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది
వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి నవువ్ను. 30

దాని కిర్ందిభాగములుకరుకైనచిలల్పెంకులవలె
ఉనన్వి. అది బురదమీద నురిపిడికొయయ్వంటి
తన దేహమును పరచుకొనును. 31 కాగు మసలునటుల్
మహాసముదర్మును అది పొంగ
జేయునుసముదర్మును తైలమువలె చేయును. 32

అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింప
జేయును చూచినవారికి సముదర్ము నెరసిన
వెండుర్కలుగా తోచును. 33 అది భయములేనిదిగా
సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు
లేదు. 34 అది గొపప్వాటిననిన్టిని
తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి
అది రాజు.

అపుప్డు యోబు యెహోవాతో ఈలాగు
పర్తుయ్ తత్రమిచెచ్ను 2 నీవు
సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియునీవు

ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము
కానేరదనియునేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 3

జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను
నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున
వివేచనలేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా
బుదిధ్కి మించిన సంగతులను గూరిచ్
మాటలాడితిని. 4 నేను మాటలాడ
గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము
ఒక సంగతి నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియ
జెపుప్ము. 5 వినికిడిచేత నినున్ గూరిచ్న
వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను
కనున్లార నినున్ చూచు చునాన్ను. 6 కావున
ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను
బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్పపడుచునాన్ను.
7 యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన
తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన ఎలీఫజుతో
ఈలాగు సెల విచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు
పలికినటుల్ మీరు ననున్ గూరిచ్ యుకత్మైనది
పలుకలేదు గనుకనా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు
సేన్హితులమీదనుమండుచునన్ది 8 కాబటిట్
యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటేట్ళల్ను మీరు
తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు పోయి
మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను.
అపుప్డు నా సేవకుడైనయోబు మీ నిమితత్ము
పార్రథ్నచేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్
మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను
అతనిని మాతర్ము అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా
సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు
ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది పలుక లేదు. 9

తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన
బిలద్దును, నయమాతీయుడైన జోఫరును పోయి,
యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా
యెహోవా వారిపకష్మున యోబును
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అంగీకరించెను. 10 మరియు యోబు తన
సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న
చేసినపుప్డు యెహోవా అతని కేష్మసిథ్తిని
మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు
పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు
అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 11

అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్
చెలెల్ండర్ందరును అంతకుముందు అతనికి
పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని
యింట అనన్పానములు పుచుచ్కొని, యెహోవా
అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్బాధనుగూరిచ్
యెంతలేసి దుఃఖములు పొందితివని అతనికొరకు
దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక
ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను ఒకొక్కక్డు బంగారు
ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 12

యెహోవా యోబును మొదట
ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల
గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల
యెడుల్ను వెయియ్ ఆడుగాడిదలును కలిగెను.
13 మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును
ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 14 అతడు
పెదద్దానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి
కెజీయా అనియు మూడవదానికి కెరెంహపుప్కు
అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 15 ఆ
దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత
సౌందరయ్ వతులు కనబడలేదు. వారి తండిర్
వారి సహోదరులతో పాటు వారికి
సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 16 అటుతరువాత
యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన
కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు
తరములవరకు చూచెను. 17 పిమమ్ట యోబు
కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను.
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5

కీరత్నలకీరత్నల గర్ంథముగర్ంథము

దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల
మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు
కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 2

యెహోవా ధరమ్శాసత్ర్మునందు
ఆనందించుచుదివారాతర్ము దానిని
ధాయ్నించువాడు ధనుయ్డు. 3 అతడు
నీటికాలువల యోరను నాటబడినదైఆకు వాడక తన
కాలమందు ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలెనుండును
అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 4 దుషుట్లు
ఆలాగున నుండకగాలి చెదరగొటుట్
పొటుట్వలె నుందురు. 5 కాబటిట్
నాయ్యవిమరశ్లో దుషుట్లునునీతిమంతుల
సభలో పాపులును నిలువరు. 6 నీతిమంతుల
మారగ్ము యెహోవాకు తెలియునుదుషుట్ల
మారగ్ము నాశనమునకు నడుపును.

అనయ్జనులు ఏల అలల్రి
రేపుచునాన్రు?జనములు ఏల
వయ్రథ్మైనదానిని తలంచుచునన్వి? 2

మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండివారి
పాశములను మనయొదద్నుండి పారవేయుదము
రండి అని చెపుప్కొనుచు 3 భూరాజులు
యెహోవాకును ఆయన
అభిషికుత్నికినివిరోధముగా
నిలువబడుచునాన్రుఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన
చేయుచునాన్రు. 4 ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు
నవువ్చునాన్డుపర్భువు వారినిచూచి
అపహసించుచునాన్డు 5 ఆయన ఉగుర్డై వారితో
పలుకునుపర్చండకోపముచేత వారిని
తలల్డింపజేయును 6 నేను నా పరిశుదధ్
పరవ్తమైన సీయోను మీదనా రాజును ఆసీనునిగా
చేసియునాన్ను 7 కటట్డను నేను
వివరించెదనుయెహోవా నాకీలాగు
సెలవిచెచ్నునీవు నా కుమారుడవునేడు నినున్
కనియునాన్ను. 8 ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు
సావ్సథ్య్ముగానుభూమిని దిగంతములవరకు
సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 9 ఇనుపదండముతో నీవు
వారిని నలుగగొటెట్దవుకుండను
పగులగొటిట్నటుట్ వారిని ముకక్
చెకక్లుగాపగులగొటెట్దవు 10 కాబటిట్
రాజులారా, వివేకులై యుండుడిభూపతులారా,
బోధనొందుడి. 11 భయభకుత్లు కలిగి
యెహోవాను సేవించుడిగడగడ వణకుచు
సంతోషించుడి. 12 ఆయన కోపము తవ్రగా
రగులుకొనునుకుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి;
లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు
తోర్వ తపిప్ నశించెదరు.ఆయనను
ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు.

యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో
విసత్రించియునాన్రునామీదికి
లేచువారు అనేకులు. 2 దేవుని వలన

అతనికి రకష్ణ యేమియు
దొరకదనిననున్గూరిచ్ చెపుప్వారు అనేకులు
(సెలా.) 3 యెహోవా, నీవే నాకు

కేడెముగానునీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను
నా తల ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 4

ఎలుగెతిత్ నేను యెహోవాకు
మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డుఆయన తన పరిశుదధ్
పరవ్తమునుండి నాకుతత్రమిచుచ్ను. 5

యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని
నిదర్పోయి మేలుకొందును 6 పదివేలమంది
దండెతిత్ నా మీదికి వచిచ్
మోహరించిననునేను భయపడను 7 యెహోవా,
లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుమునా
శతుర్వులనందరిని దవడ యెముకమీద
కొటుట్వాడవు నీవే, దుషుట్ల పళుల్
విరుగగొటుట్వాడవునీవే. 8 రకష్ణ
యెహోవాదినీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము
వచుచ్నుగాక. (సెలా.)

నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను
మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు
నాకుతత్రమిముమ్ఇరుకులో నాకు

విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవేననున్ కరుణించి
నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 2 నరులారా,
ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా
మారెచ్దరు?ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని
పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము
అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 3 యెహోవా
తన భకుత్లను తనకు ఏరప్రచుకొనుచునాన్డని
తెలిసికొనుడి.నేను యెహోవాకు
మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించును. 4

భయమునొంది పాపము చేయకుడిమీరు పడకలమీద
నుండగా మీ హృదయములలోధాయ్నము చేసికొని
ఊరకుండుడి (సెలా.) 5 నీతియుకత్మైన బలులు
అరిప్ంచుచు యెహోవానునముమ్కొనుడి 6

మాకు మేలు చూపువాడెవడని
పలుకువారనేకులు.యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి
మామీద పర్కాశింపజేయుము. 7 వారి ధానయ్
దార్కాష్రసములు విసత్రించిననాటి
సంతోషముకంటె అధికమైన సంతోషము నీవు నా
హృదయములోపుటిట్ంచితివి. 8 యెహోవా,
నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదునునేను
ఒంటరిగా నుండినను నీవే ననున్ సురకిష్తముగా
నివసింపజేయుదువు.

యెహోవా, నా మాటలు
చెవినిబెటుట్ము నా ధాయ్నముమీద
లకష్య్ముంచుము. 2 నా రాజా నా

దేవా, నా ఆరత్ధవ్ని ఆలకించుము.నినేన్
పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 3 యెహోవా,
ఉదయమున నా కంఠసవ్రము నీకు
వినబడునుఉదయమున నా పార్రథ్న నీ సనిన్ధిని
సిదధ్ముచేసికాచియుందును. 4 నీవు
దుషట్తవ్మును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు
చెడుతనమునకు నీయొదద్ చోటులేదు 5

డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరుపాపము
చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 6

అబదధ్మాడువారిని నీవు
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7

8

నశింపజేయుదువుకపటము చూపి నరహతయ్
జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 7

నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ నీ
మందిరములోపర్వేశించెదనునీయెడల
భయభకుత్లు కలిగి నీ పరిశుదాధ్లయముదికుక్
చూచి నమసక్రించెదను 8 యెహోవా, నాకొఱకు
పొంచియునన్ వారినిబటిట్నీ
నీతాయ్నుసారముగా ననున్ నడిపింపుమునీ
మారగ్మును నాకు సప్షట్ముగా కనుపరచుము. 9

వారి నోట యథారథ్త లేదువారి అంతరంగము
నాశనకరమైన గుంటవారి కంఠము తెరచిన
సమాధివారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 10

దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రువారిని
అపరాధులనుగా తీరుచ్ము.వారు తమ ఆలోచనలలో
చికుక్బడి కూలుదురుగాకవారు చేసిన అనేక
దోషములనుబటిట్ వారిని వెలివేయుము. 11

నినున్ ఆశర్యించువారందరు
సంతోషించుదురునీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక
వారు నితయ్ముఆనందధవ్ని చేయుదురు. 12

యెహోవా, నీతిమంతులను ఆశీరవ్దించువాడవు
నీవేకేడెముతో కపిప్నటుల్ నీవు వారిని
దయతో కపెప్దవుకావున నీ నామమును
పేర్మించువారు నినున్గూరిచ్ఉలల్సింతురు.

యెహోవా, నీ కోపముచేత ననున్
గదిద్ంపకుమునీ ఉగర్తతో ననున్
శికిష్ంపకుము. 2 యెహోవా, నేను

కృశించి యునాన్ను, ననున్
కరుణించుముయెహోవా, నా యెముకలు
అదరుచునన్వి, ననున్బాగుచేయుము 3 నా
పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది.యెహోవా, నీవు
ఎంతవరకు కరుణింపక యుందువు? 4 యెహోవా,
తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుమునీ
కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 5

మరణమైనవారికి నినున్ గూరిచ్న జాఞ్పకము
లేదుపాతాళములో ఎవరు నీకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచు దురు? 6 నేను
మూలుగుచు అలసియునాన్నుపర్తి రాతిర్యు
కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు
తేలజేయుచునాన్ను.నా కనీన్ళల్చేత నా పడక
కొటుట్కొని పోవు చునన్ది. 7 విచారముచేత
నా కనున్లు గుంటలు పడుచునన్వినాకు బాధ
కలిగించువారిచేత అవి చివికియునన్వి. 8

యెహోవా నా రోదన ధవ్ని
వినియునాన్డుపాపముచేయు వారలారా,
మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 9

యెహోవా నా వినన్పము ఆలకించి
యునాన్డుయెహోవా నా పార్రథ్న
నంగీకరించును. 10 నా శతుర్వులందరు సిగుగ్పడి
బహుగా అదరుచునాన్రువారు ఆకసిమ్కముగా
సిగుగ్పడి వెనుకకు మళుల్దురు.

యెహోవా నా దేవా, నేను నీ
శరణుజొచిచ్యునాన్నుననున్
తరుమువారిచేతిలోనుండి ననున్

తపిప్ంచుము.ననున్ తపిప్ంచువాడెవడును
లేకపోగా 2 వారు సింహమువలె ముకక్లుగా
చీలిచ్వేయకుండననున్ తపిప్ంచుము. 3

యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ
కారయ్ముచేసినయెడల 4 నాచేత పాపము
జరిగినయెడలనాతో సమాధానముగా
నుండినవానికి నేను కీడుచేసినయెడల 5 శతుర్వు
ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్నా
పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్ నిముమ్నా
అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు

చేయనిముమ్.నిరిన్మితత్ముగా ననున్
బాధించినవారిని నేను సంరకిష్ంచి ని
గదా.(సెలా.) 6 యెహోవా, కోపము తెచుచ్కొని
లెముమ్నా విరోధుల ఆగర్హము నణచుటకై
లెముమ్ననున్ ఆదుకొనుటకై
మేలొక్నుమునాయ్యవిధిని నీవు
నియమించియునాన్వు గదా. 7 జనములు
సమాజముగా కూడి నినున్
చుటుట్కొనునపుప్డువారికి పైగా పరమందు
ఆసీనుడవు కముమ్. 8 యెహోవా జనములకు
తీరుప్ తీరుచ్వాడుయెహోవా, నా
నీతినిబటిట్యు నా యథారథ్తను బటిట్యు
నా విషయములోనాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 9

హృదయములను అంతరిందిర్యములనుపరిశీలించు
నీతిగల దేవా, 10 దుషుట్ల చెడుతనము
మానుప్మునీతిగలవారిని
సిథ్రపరచుముయథారథ్ హృదయులను రకిష్ంచు
దేవుడేనా కేడెమును మోయువాడై యునాన్డు.
11 నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన తీరుప్
తీరుచ్నుఆయన పర్తిదినము కోపపడు దేవుడు.
12 ఒకడును మళల్నియెడల, ఆయన తన ఖడగ్మును
పదును పెటుట్నుతన విలుల్ ఎకుక్ పెటిట్
దానిని సిదధ్పరచి యునాన్డు 13 వానికొరకు
మరణసాధనములను సిదధ్పరచియునాన్డుతన
అంబులను అగిన్ బాణములుగా చేసియునాన్డు 14

పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన
పడుచునాన్డుచేటును గరభ్మున ధరించినవాడై
అబదద్మును కని యునాన్డు. 15 వాడు
గుంటతర్వివ్ దానిని
లోతుచేసియునాన్డుతాను తర్వివ్న గుంటలో
తానేపడిపోయెను. 16 వాడు తలంచిన చేటు వాని
నెతిత్మీదికే వచుచ్నువాడు యోచించిన
బలాతాక్రము వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 17

యెహోవా నాయ్యము విధించువాడని నేను
ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచెదనుసరోవ్నన్తుడైన యెహోవా
నామమును కీరిత్ంచెదను.

యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ
మహిమను కనుపరచువాడా,భూమియందంతట
నీ నామము ఎంత పర్భావముగలది. 2

శతుర్వులను పగతీరుచ్కొనువారిని
మానిప్వేయుటకై నీ విరోధులనుబటిట్
బాలురయొకక్యు చంటి పిలల్లయొకక్యు
సుత్తుల మూలముననీవు ఒక దురగ్మును
సాథ్పించి యునాన్వు. 3 నీ చేతిపనియైన నీ
ఆకాశములనునీవు కలుగజేసిన
చందర్నకష్తర్ములను నేను చూడగా 4 నీవు
మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు
వాడేపాటి వాడు?నీవు నరపుతుర్ని దరిశ్ంచుటకు
వాడేపాటివాడు? 5 దేవునికంటె వానిని
కొంచెము తకుక్వవానిగా
చేసియునాన్వు.మహిమా పర్భావములతో వానికి
కిరీటము ధరింపజేసి యునాన్వు. 6 నీ
చేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్
యునాన్వు. 7 గొఱఱ్లనిన్టిని,
ఎడల్ననిన్టిని అడవి మృగములను
ఆకాశపకుష్లను సముదర్ మతస్య్ ములను 8

సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి
ననిన్టినివాని పాదములకిర్ంద నీవు ఉంచి
యునాన్వు. 9 యెహోవా మా
పర్భువాభూమియందంతట నీ నామము ఎంత
పర్భావముగలది!
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నా పూరణ్ హృదయముతో నేను
యెహోవాను సుత్తించెదనుయెహోవా,
నీ అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని నేను

వివ రించెదను. 2 మహోనన్తుడా, నేను
నినున్గూరిచ్
సంతోషించిహరిష్ంచుచునాన్నునీ నామమును
కీరిత్ంచెదను. 3 నీవు నా పకష్మున
వాయ్జెయ్మాడి నాకు నాయ్యము
తీరుచ్చునాన్వునీవు సింహాసనాసీనుడవై
నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్తీరుచ్చునాన్వు
4 కాబటిట్ నా శతుర్వులు వెనుకకు
మళుల్దురునీ సనిన్ధిని వారు జోగిపడి
నశింతురు. 5 నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచి
యునాన్వు, దుషుట్లనునశింపజేసి
యునాన్వువారి పేరు ఎనన్టికి నుండకుండ
తుడుపు పెటిట్యునాన్వు. 6 శతుర్వులు
నశించిరి, వారు ఎనన్డు
నుండకుండనిరూమ్లమైరినీవు పెలల్గించిన
పటట్ణములు సమ్రణకు రాకుండబొతిత్గా
నశించెను. 7 యెహోవా శాశవ్తముగా
సింహాసనాసీనుడైయునాన్డు.నాయ్యము
తీరుచ్టకు ఆయన తన సింహాసనమును సాథ్పించి
యునాన్డు. 8 యెహోవా నీతినిబటిట్
లోకమునకు తీరుప్
తీరుచ్నుయథారథ్తనుబటిట్ పర్జలకు
నాయ్యము తీరుచ్ను. 9 నలిగినవారికి తాను
మహా దురగ్మగునుఆపతాక్లములలో వారికి
మహా దురగ్మగును 10 యెహోవా, నినున్
ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు
కావుకావున నీ నామమెరిగినవారు నినున్
నముమ్కొందురు 11 సీయోను వాసియైన
యెహోవాను కీరిత్ంచుడిఆయన కిర్యలను
పర్జలలో పర్చురము చేయుడి. 12 ఆయన
రకాత్పరాధమునుగూరిచ్
విచారణచేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని
జాఞ్పకము చేసికొనునువారి మొఱఱ్ను ఆయన
మరువడు. 13 నేను నీ కీరిత్ అంతటిని
పర్సిదిధ్చేయుచుసీయోను కుమారెత్
గుమమ్ములలోనీ రకష్ణనుబటిట్
హరిష్ంచునటుల్యెహోవా, ననున్
కరుణించుము. 14 మరణదావ్రమున
పర్వేశించకుండ ననున్ ఉదధ్రించువాడా,ననున్
దేవ్షించువారు నాకు కలుగజేయు
బాధనుచూడుము. 15 తాము తర్వివ్న గుంటలో
జనములు మునిగిపోయిరి.తాము ఒడిడ్న వలలో
వారి కాలు చికుక్బడియునన్ది. 16 యెహోవా
పర్తయ్కష్మాయెను, ఆయన తీరుప్
తీరిచ్యునాన్డు.దుషుట్లు
తాముచేసికొనినదానిలో
చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన్ సెలా.) 17

దుషుట్లును దేవుని మరచు
జనులందరునుపాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. 18

దరిదుర్లు నితయ్ము
మరువబడరుబాధపరచబడువారి నిరీకష్ణాసప్దము
ఎనన్టికినినశించదు. 19 యెహోవా లెముమ్,
నరులు పర్బలక పోవుదురు గాకనీ సనిన్ధిని
జనములు తీరుప్ పొందుదురు గాక. 20 యెహోవా,
వారిని భయపెటుట్ముతాము నరమాతుర్లమని
జనులు తెలిసికొందురు గాక.(సెలా.)

యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా
నిలుచు...చునాన్వు? ఆపతాక్లములలో
నీ వెందుకు దాగి యునాన్వు? 2

దుషుట్డు గరివ్ంచి, దీనుని వడిగా

తరుముచునాన్డువారు యోచించిన
మోసకిర్యలలో తామే చికుక్కొందురు గాక 3

దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్
అతిశయపడుదురులోభులు యెహోవాను
తిరసక్రింతురు 4 దుషుట్లు పొగరెకిక్
యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురుదేవుడు
లేడని వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 5

వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని
పర్వరిత్ంతురునీ నాయ్యవిధులు
ఉనన్తమైనవై వారి దృషిట్కి
అందకుండును.వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి
తిరసక్రింతురు. 6 మేము కదలచ్బడము,
తరతరములవరకు ఆపదచూడము అని వారు తమ
హృదయములలో అనుకొందురు 7 వారి నోరు
శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను
నిండియునన్దివారి నాలుకకిర్ంద చేటును
పాపమును ఉనన్వి. 8 తామునన్ పలెల్లయందలి
మాటుచోటులలో పొంచియుందురుచాటైన
సథ్లములలో నిరపరాధులను చంపుదురువారి
కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని
పొంచి చూచును. 9 గుహలోని సింహమువలె వారు
చాటైన సథ్లములలో పొంచి
యుందురుబాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచి
యుందురుబాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి
పటుట్కొందురు. 10 కాగా నిరాధారులు నలిగి
వంగుదురువారి బలాతాక్రమువలన నిరాధారులు
కూలుదురు. 11 దేెెవుడు మరచిపోయెను ఆయన
విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని వారు
తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 12 యెహోవా
లెముమ్, దేవా బాధపడువారిని మరువకనీ
చెయియ్ యెతుత్ము 13 దుషుట్లు దేవుని
తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు
తమ హృదయములలో అను కొనుటయేల? 14 నీవు
దీనిని చూచి యునాన్వు గదా, వారికి
పర్తికారము చేయుటకైనీవు చేటును పగను
కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వునిరాధారులు
తముమ్ను నీకు
అపప్గించుకొందురుతండిర్లేనివారికి నీవే
సహాయుడవై యునాన్వు 15 దుషుట్ల భుజమును
విరుగగొటుట్ముచెడడ్వారి దుషట్తవ్ము
ఏమియు కనబడకపోవువరకుదానిని గూరిచ్ విచారణ
చేయుము. 16 యెహోవా నిరంతరము రాజై
యునాన్డుఆయన దేశములోనుండి అనయ్జనులు
నశించి పోయిరి. 17 యెహోవా, లోకులు ఇకను
భయకారకులు కాకుండు నటుల్బాధపడువారి
కోరికను నీవు విని యునాన్వు 18

తండిర్లేనివారికిని నలిగిన వారికిని
నాయ్యము తీరుచ్టకై నీవు వారి హృదయము
సిథ్రపరచితివి,చెవియొగిగ్ ఆల కించితివి.

యెహోవా
శరణుజొచిచ్యునాన్నుపకిష్వలె, నీ
కొండకు పారిపొముమ్ అని మీరు నాతో

చెపుప్ట యేల? 2 దుషుట్లు విలెల్కుక్
పెటిట్యునాన్రుచీకటిలో
యథారథ్హృదయులమీద వేయుటకైతమ బాణములు
నారియందు సంధించి యునాన్రు 3 పునాదులు
పాడైపోగా నీతిమంతులేమి చేయగలరు? 4

యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో
ఉనాన్డుయెహోవా సింహాసనము
ఆకాశమందునన్దిఆయన నరులను కనున్లార
చూచుచునాన్డుతన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని
పరిశీలించుచునాన్డు. 5 యెహోవా
నీతిమంతులను పరిశీలించునుదుషుట్లును
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బలాతాక్రాసకుత్లును ఆయనకు అసహుయ్లు, 6

దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును
అగిన్గంధకములును వడగాలియువారికి
పానీయభాగమగును. 7 యెహోవా నీతిమంతుడు,
ఆయన నీతిని పేర్మించు వాడుయథారథ్వంతులు
ఆయన ముఖదరశ్నము చేసెదరు.

యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము,
భకిత్గలవారు లేకపోయిరివిశావ్సులు
నరులలో నుండకుండ గతించిపోయిరి. 2

అందరు ఒకరితో నొకరు
అబదధ్ములాడుదురుమోసకరమైన
మనసుస్గలవారై ఇచచ్కములాడు పెదవులతో
పలుకుదురు. 3 యెహోవా ఇచచ్కములాడు
పెదవులనిన్టినిబింకములాడు నాలుకలనిన్టిని
కోసివేయును. 4 మా నాలుకలచేత మేము
సాధించెదముమా పెదవులుమావి, మాకు పర్భువు
ఎవడని వారను కొందురు. 5 బాధపడువారికి
చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యుదరిదుర్ల
నిటూట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే
లేచెదనురకష్ణను కోరుకొనువారికి నేను
రకష్ణ కలుగజేసెదను అనియెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 6 యెహోవా మాటలు
పవితర్మైనవి అవి మటిట్మూసలో ఏడు మారులు
కరగి ఊదిన వెండి యంత పవితర్ములు. 7

యెహోవా, నీవు దరిదుర్లను కాపాడెదవుఈ
తరమువారి చేతిలోనుండి వారిని నితయ్ము
రకిష్ంచె దవు. 8 నరులలో నీచవరత్న
పర్బలమైనపుప్డుదుషుట్లు గరివ్షుట్లై
నలుదికుక్ల తిరుగులాడుదురు.

యెహోవా, ఎనాన్ళల్వరకు ననున్
మరచిపోవుదువు? నితయ్ము
మరచెదవా?నాకెంతకాలము విముఖుడవై

యుందువు? 2 ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను
చింతపడుదును?ఎంతవరకు నా హృదయములో
పగలంతయు దుఃఖా కార్ంతుడనై
యుందును?ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్
హెచిచ్ంచుకొనును? 3 యెహోవా నా దేవా,
నామీద దృషిట్యుంచి నాకుతత్రమిముమ్ 4

నేను మరణనిదర్ నొందకుండనువాని గెలిచితినని
నా శతుర్వు చెపుప్కొనకుండనునేను తూలిపోయి
యుండగా నా విరోధులు హరిష్ంపకుండనునా
కనున్లకు వెలుగిముమ్. 5 నేనైతే నీ కృపయందు
నమి◌్మక యుంచి యునాన్ను నీ
రకష్ణవిషయమై నా హృదయము
హరిష్ంచుచునన్దియెహోవా 6 నాకు
మహోపకారములు చేసియునాన్డునేను ఆయనను
కీరిత్ంచెదను.

దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ
హృదయ ములో అనుకొందురు.వారు
చెడిపోయినవారు

అసహయ్కారయ్ములుచేయుదురు.మేలుచేయు
వాడొకడును లేడు. 2 వివేకము కలిగి దేవుని
వెదకువారు కలరేమో అనియెహోవా
ఆకాశమునుండి చూచి నరులను పరి శీలించెను 3

వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా
చెడియునాన్రుమేలుచేయువారెవరును లేరు,
ఒకక్డైనను లేడు 4 యెహోవాకు పార్రథ్న
చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను
మింగుచుపాపము చేయువారికందరికిని తెలివి
లేదా?పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 5

ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పకష్
మున నునాన్డు 6 బాధపడువారి ఆలోచనను మీరు
తృణీకరించుదురు అయినను యెహోవా వారికి

ఆశర్యమై యునాన్డు. 7 సీయోనులోనుండి
ఇశార్యేలునకు రకష్ణ కలుగునుగాక.యెహోవా
చెరలోని తన పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు
యాకోబు హరిష్ంచును, ఇశార్యేలు
సంతోషించును.

యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా
ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుదధ్
పరవ్తముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు?

2 యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతి
ననుసరించుచుహృదయపూరవ్కముగా నిజము
పలుకువాడే. 3 అటిట్వాడు నాలుకతో
కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు
చేయడుతన పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 4

అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు
యెహోవాయందు భయభకుత్లు
గలవారినిసనామ్నించును అతడు పర్మాణము
చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 5 తన
దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని
చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడుఈ పర్కారము
చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు.

దేవా, నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను,
ననున్ కాపాడుము. 2 నీవే పర్భుడవు,
నీకంటె నాకు

కేష్మాధారమేదియులేదని యెహోవాతో నేను
మనవి చేయుదును 3

నేనీలాగందునుభూమిమీదనునన్ భకుత్లే
శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 4

యెహోవాను విడచి వేరొకని
అనుసరించువారికిశర్మలు
విసత్రించును.వారరిప్ంచు రకత్
పానీయారప్ణములు నేనరిప్ంపనువారి పేళుల్
నా పెదవులనెతత్ను. 5 యెహోవా నా
సావ్సథ్య్భాగము నా పానీయభాగమునీవే నా
భాగమును కాపాడుచునాన్వు. 6 మనోహర
సథ్లములలో నాకు పాలు
పార్పిత్ంచెనుశేర్షఠ్మైన
సావ్సథ్య్ము నాకు కలిగెను. 7 నాకు
ఆలోచనకరత్యైన యెహోవాను
సుత్తించెదనురాతిర్గడియలలో నా
అంతరిందిర్యము నాకుబోధించుచునన్ది. 8

సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి
నిలుపుచునాన్ను.ఆయన నా కుడి పారశ్వ్మందు
ఉనాన్డు గనుకనేను కదలచ్బడను. 9 అందువలన నా
హృదయము సంతోషించుచునన్దినా ఆతమ్
హరిష్ంచుచునన్దినా శరీరముకూడ
సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 10 ఎందుకనగా
నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో
విడచిపెటట్వునీ పరిశుదుధ్ని
కుళుల్పటట్నియయ్వు 11 జీవమారగ్మును
నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని
సంపూరణ్సంతోషము కలదునీ కుడిచేతిలో
నితయ్ము సుఖములుకలవు.

యెహోవా, నాయ్యమును ఆలకించుము,
నా మొఱఱ్ నంగీకరించుమునా
పార్రథ్నకు చెవియొగుగ్ము, అది

కపటమైన పెదవులనుండి వచుచ్నదికాదు. 2 నీ
సనిన్ధినుండి నాకు తీరుప్ వచుచ్నుగాక నీ
కనుదృషిట్ నాయ్యముగా చూచును. 3

రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా
హృదయమును పరిశీలించితివిననున్
పరిశోధించితివి, నీకు ఏ
దురాలోచనయుకానరాలేదునోటిమాటచేత నేను
అతికర్మింపను 4 మనుషుయ్ల కారయ్ముల
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విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల
తపిప్ంచుకొనుటకైనీ నోటిమాటనుబటిట్
ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 5 నీ
మారగ్ములయందు నా నడకలను సిథ్రపరచుకొని
యునాన్ను.నాకు కాలు జారలేదు. 6 నేను నీకు
మొఱఱ్పెటుట్కొనియునాన్ను దేవా, నీవు
నాకుతత్రమిచెచ్దవునాకు చెవియొగిగ్ నా
మాట ఆలకించుము. 7 నీ శరణుజొచిచ్నవారిని
వారిమీదికి లేచువారి చేతి లోనుండి నీ
కుడిచేత రకిష్ంచువాడా, 8 నీ కృపాతిశయములను
చూపుము. 9 ఒకడు తన కనుపాపను
కాపాడుకొనునటుల్ ననున్కాపాడుముననున్
లయపరచగోరు దుషుట్లను పోగొటిట్
కాపాడుముననున్ చుటుట్కొను నా
పార్ణశతుర్వులచేత చికక్కుండనునీ రెకక్ల
నీడకిర్ంద ననున్ దాచుము. 10 వారు తమ
హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రువారి నోరు
గరవ్ముగా మాటలాడును. 11 మా అడుగుజాడలను
గురుతుపటిట్ వారిపుప్డు మముమ్
చుటుట్కొని యునాన్రుమముమ్ను నేలను
కూలుచ్టకు గురిచూచుచునాన్రు. 12 వారు
చీలుచ్టకు ఆతురపడు సింహమువలెను చాటైన
సథ్లములలో పొంచు కొదమసింహము వలెను
ఉనాన్రు. 13 యెహోవా లెముమ్, వానిని
ఎదురొక్ని వానిని పడ
గొటుట్ముదుషుట్నిచేతిలోనుండి నీ
ఖడగ్ముచేత ననున్ రకిష్ంపుము 14

లోకులచేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ
పాలు పొందిన యీ లోకుల చేతిలోనుండినీ
హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము.నీవు నీ
దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వువారు
కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని
తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 15 నేనైతే
నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను
మేలొక్నునపుప్డు నీ సవ్రూపదరశ్నముతోనా
ఆశను తీరుచ్కొందును.

యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్
పేర్మించు చునాన్ను. 2 యెహోవా
నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచు

వాడునా కేడెము, నా రకష్ణ శృంగము, నా
ఉనన్తదురగ్ము, నా దేవుడునేను
ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 3

కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను
మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన నా
శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచును. 4

మరణ పాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను,
భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద పడి
బెదరింపగను 5 పాతాళపు పాశములు ననున్
అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 6

నా శర్మలో నేను యెహోవాకు
మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవునికి పార్రథ్న
చేసితిని ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా
పార్రథ్న నంగీకరించెనునా మొఱఱ్ ఆయన
సనిన్ధిని చేరి ఆయన చెవులజొచెచ్ను. 7

అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల
పునాదులు వణకెనుఆయన కోపింపగా అవి
కంపించెను. 8 ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి
పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్
దహించెను 9 నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను.
మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్నుఆయన
పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము
కమిమ్యుండెను. 10 కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన
యెగిరి వచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద

పర్తయ్కష్మాయెను. 11 గుడారమువలె
అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింప
జేసెనుజలాంధకారమును ఆకాశమేఘములను తనకు
మాటుగా చేసికొనెను. 12 ఆయన సనిన్ధి
కాంతిలోనుండి మేఘములును వడ గండుల్ను
మండుచునన్ నిపుప్లును దాటిపోయెను. 13

యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్నచేసెను
సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని
పుటిట్ంచెనువడగండుల్ను మండుచునన్
నిపుప్లును రాలెను. 14 ఆయన తన బాణములు
పర్యోగించి శతుర్వులను
చెదరగొటెట్నుమెరుపులు మెండుగా మెరపించి
వారిని ఓడగొటెట్ను. 15 యెహోవా, నీ
నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా
విడువగానీ గదిద్ంపునకు పర్వాహముల
అడుగుభాగములు కనబడెను.భూమి పునాదులు
బయలుపడెను. 16 ఉనన్తసథ్లమునుండి
చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్
పటుట్కొనెనుననున్ పటుట్కొని మహా
జలరాసులలోనుండి తీసెను. 17 బలవంతులగు
పగవారు ననున్ దేవ్షించువారు నాకంటె
బలిషుట్లైయుండగావారి వశమునుండి ఆయన
ననున్ రకిష్ంచెను. 18 ఆపతాక్లమందు వారు
నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను.
19 విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్
తోడుకొని వచెచ్నునేను ఆయనకు ఇషుట్డను
గనుక ఆయన ననున్తపిప్ంచెను. 20 నా
నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు
పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మును
బటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 21 యెహోవా
మారగ్ములను నేను
అనుసరించుచునాన్నుభకిత్హీనుడనై నేను నా
దేవుని విడచినవాడను కాను 22 ఆయన
నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను
లకష్య్పెటుట్ చునాన్నుఆయన కటట్డలను
తోర్సివేసినవాడను కాను 23 దోషకిర్యలు
నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను
యథారుథ్డనైతిని. 24 కావున యెహోవా నేను
నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన
నా చేతుల నిరోద్షతవ్మును బటిట్ నాకు
పర్తిఫలమిచెచ్ను. 25 దయగలవారియెడల నీవు
దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల
యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 26

సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపు
దువు.మూరుఖ్లయెడల నీవు వికటముగా నుందువు
27 శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు
గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు.
28 నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా
దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా
చేయును 29 నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును
జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన
పార్కారమును దాటుదును. 30 దేవుడు
యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్
నిరమ్లముతన శరణుజొచుచ్ వారికందరికి ఆయన
కేడెము. 31 యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన
దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది? 32 నాకు
బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్
యథారథ్మారగ్మున నడిపించువాడు ఆయనే. 33

ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె
చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద
ననున్ నిలుపుచునాన్డు. 34 నా చేతులకు
యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా
బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను ఎకుక్ పెటుట్ను.

కీరత్నల గర్ంథము 18:34

437



19

20

21

35 నీ రకష్ణ కేడెమును నీవు
నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్
ఆదుకొనెనునీ సాతివ్కము ననున్
గొపప్చేసెను. 36 నా పాదములకు చోటు
విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు. 37 నా
శతుర్వులను తరిమి పటుట్కొందును వారిని
నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను. 38 వారు నా
పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు
లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని అణగ
దొర్కుక్దును 39 యుదధ్మునకు నీవు ననున్
బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని
నా కిర్ంద అణచివేసితివి 40 నా శతుర్వులను
వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్
దేవ్షించువారిని నేను నిరూమ్లము చేసితిని
41 వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని
రకిష్ంచువాడు లేక పోయెను యెహోవాకు వారు
మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి
కుతత్రమియయ్కుండును. 42 అపుప్డు గాలికి
ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా
కొటిట్తినివీధుల పెంటను ఒకడు
పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 43

పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్
విడిపించితివిననున్ అనయ్జనులకు అధికారిగా
చేసితివినేను ఎరుగని పర్జలు ననున్
సేవించెదరు 44 నా మాట చెవిని పడగానే వారు
నాకు విధేయు లగుదురు అనుయ్లు నాకు
లోబడినటుల్ నటించుదురు 45 అనుయ్లు
నిసాత్ర్ణగలవారై వణకుచు తమ దురగ్ములను
విడచి వచెచ్దరు. 46 యెహోవా జీవముగలవాడు
నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు
సోత్తార్రుహ్డునా రకష్ణకరత్యయిన
దేవుడు బహుగా సుత్తినొందునుగాక. 47 ఆయన
నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు
జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే. 48 ఆయన
నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడి
పించును.నా మీదికి లేచువారికంటె ఎతుత్గా
నీవు ననున్హెచిచ్ంచుదువుబలాతాక్రముచేయు
మనుషుయ్ల చేతిలోనుండినీవు ననున్
విడిపించుదువు 49 అందువలన యెహోవా,
అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదనునీ
నామకీరత్న గానము చేసెదను. 50 నీవు
నియమించిన రాజునకు గొపప్ రకష్ణ కలుగ
జేయువాడవు అభిషేకించిన దావీదునకును అతని
సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు

ఆకాశములు దేవుని మహిమను
వివరించుచునన్వి అంతరికష్ము ఆయన
చేతిపనిని పర్చురపరచుచునన్ది. 2

పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి
రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 3 వాటికి
భాషలేదు మాటలులేవు వాటి సవ్రము వినబడదు.
4 వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించి
యునన్దిలోకదిగంతములవరకు వాటి పర్కటనలు
బయలువెళుల్ చునన్వివాటిలో ఆయన
సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 5 అతడు తన
అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండిల్
కుమారుని వలె ఉనాన్డుశూరుడు పరుగెతత్
నులల్సించునటుల్ తన పథమునందు పరుగెతత్
నులల్సించుచునాన్డు. 6 అతడు ఆకాశమున ఈ
దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు
దానిచుటుట్ తిరిగి వచుచ్చునాన్డు అతని
వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 7 యెహోవా
నియమించిన ధరమ్శాసత్ర్ము యథారథ్
మైనది అది పార్ణమును

తెపప్రిలల్జేయునుయెహోవా శాసనము
నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము
పుటిట్ంచును. 8 యెహోవా ఉపదేశములు
నిరోద్షమైనవి, అవిహృదయమును
సంతోషపరచునుయెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము
నిరమ్లమైనది, అది కనున్ లకు వెలుగిచుచ్ను. 9

యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది
నితయ్ము నిలుచునుయెహోవా నాయ్యవిధులు
సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 10

అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి
బంగారు కంటెను కోరదగినవితేనెకంటెను
జుంటితేనెధారలకంటెను మధురమైనవి. 11

వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రిక నొందును
వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ లాభము కలుగును.
12 తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను
రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు కష్మించి
ననున్నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 13 దురభిమాన
పాపములలో పడకుండ నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని
ననున్ ఏలనియయ్కుము అపుప్డు నేను
యథారథ్వంతుడనై అధిక దోర్హముచేయకుండ
నిందా రహితుడనగుదును. 14 యెహోవా, నా
ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి
మాటలును నా హృదయ ధాయ్నమునునీ దృషిట్కి
అంగీకారములగును గాక.

ఆపతాక్లమందు యెహోవా
నీకుతత్రమిచుచ్నుగాక యాకోబు
దేవుని నామము నినున్ ఉదధ్రించును

గాక. 2 పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి ఆయన నీకు
సహాయము చేయును గాకసీయోనులోనుండి
నినున్ ఆదుకొనును గాక. 3 ఆయన నీ
నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము
చేసికొనును గాకనీ దహనబలులను అంగీకరించును
గాక. 4 నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన
యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 5 యెహోవా నీ
రకష్ణనుబటిట్ మేము జయోతాస్హము
చేయుచునాన్ముమా దేవుని నామమునుబటిట్
మా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్మునీ
పార్రథ్నలనిన్యు యెహోవా సఫలపరచునుగాక.
6 యెహోవా తన అభిషికుత్ని రకిష్ంచునని నా
కిపుప్డు తెలియునురకష్ణారథ్మైన తన
దకిష్ణహసత్బలము చూపునుతన
పరిశుదాధ్కాశములోనుండి అతని
కుతత్రమిచుచ్ను. 7 కొందరు
రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములను
బటిట్యు అతిశయపడుదురుమనమైతే మన
దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్
అతిశయపడుదము. 8 వారు కుర్ంగి నేలమీద
పడియునాన్రు, మనము లేచి చకక్గా
నిలుచుచునాన్ము. 9 యెహోవా, రకిష్ంచుము
మేము మొఱఱ్పెటుట్నపుడు రాజు
మాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.

యెహోవా, రాజు నీ బలమునుబటిట్
సంతోషించు చునాన్డునీ
రకష్ణనుబటిట్ అతడు ఎంతో

హరిష్ంచుచునాన్డు. 2 అతని మనోభీషట్ము
నీవు సఫలము చేయుచునాన్వు అతని
పెదవులలోనుండి వచిచ్న పార్రథ్న నీవు మానక
అంగీకరించుచునాన్వు. 3 శేర్యసక్రమైన
ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని
ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని తలమీద అపరంజి
కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 4 ఆయుసుస్
నిమమ్ని అతడు నినున్ వరమడుగగా నీవు దానిని
అతని కనుగర్హించి యునాన్వుసదాకాలము
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నిలుచు దీరాఘ్యువు నీవు దయచేసియునాన్వు.
5 నీ రకష్ణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను
గౌరవ పర్భావములను నీవు అతనికి
ధరింపజేసియునాన్వు. 6 నితయ్ము ఆశీరావ్ద
కారకుడుగా నుండునటుల్ నీవతని
నియమించియునాన్వునీ సనిన్ధిని
సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు.
7 ఏలయనగా రాజు యెహోవాయందు నమి◌్మక
యుంచు చునాన్డు సరోవ్నన్తుని కృపచేత అతడు
కదలకుండ నిలుచును. 8 నీ హసత్ము నీ
శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ
దకిష్ణహసత్ము నినున్ దేవ్షించువారిని
చికిక్ంచుకొనును. 9 నీవు
పర్తయ్కష్మైనపుప్డు వారు
అగిన్గుండమువలె అగుదురుతన కోపమువలన
యెహోవా వారిని నిరూమ్లముచేయును అగిన్
వారిని దహించును. 10 భూమిమీద నుండకుండ వారి
గరభ్ఫలమును నీవు నాశనము చేసెదవునరులలో
నుండకుండ వారి సంతానమును నశింపజేసెదవు. 11

వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురు
పాయము పనిన్రికాని దానిని కొనసాగింప
లేకపోయిరి. 12 నీవు వారిని వెనుకకు
తిర్పిప్వేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి
వారిని ముఖముమీదకొటుట్దువు. 13 యెహోవా,
నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచు
కొనుముమేము గానముచేయుచు నీ పరాకర్మమును
కీరిత్ంచెదము.

నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల
విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా
ఆరత్ధవ్ని వినక నీవేల

దూరముగానునాన్వు? 2 నా దేవా, పగలు నేను
మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. రాతిర్వేళను
నేను మౌనముగా నుండుట లేదు. అయినను నీవు నా
కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 3 నీవు ఇశార్యేలు
చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై
యునాన్వు. 4 మా పితరులు నీయందు
నమిమ్కయుంచిరి. వారు నీయందు
నమిమ్కయుంచగా నీవు వారిని రకిష్ంచితివి. 5

వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి.
నీయందు నమిమ్కయుంచి సిగుగ్పడకపోయిరి. 6

నేను నరుడను కాను నేను పురుగును. నరులచేత
నిందింపబడిన వాడను పర్జలచేత తృణీకరింపబడిన
వాడను. 7 ననున్ చూచు వారందరు పెదవులు విరిచి
తల ఆడించుచు ననున్ అపహసించుచునాన్రు. 8

యెహోవా మీద నీ భారము మోపుము. ఆయన
వానిని విడిపించునేమో వాడు ఆయనకు ఇషుట్డు
గదా! ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 9

గరభ్ము నుండి ననున్ తీసిన వాడవు నీవే గదా!
నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము
చేయుచుండగానీవే గదా! నాకు నమిమ్క
పుటిట్ంచితివి. 10 గరభ్వాసినైనది
మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే. నా తలిల్
ననున్ కనన్ది మొదలుకొని, నా దేవుడవు నీవే.
11 శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము
చేయువాడెవడును లేడు. నాకు దూరముగా
నుండకుము. 12 వృషభములు అనేకములు ననున్
చుటుట్కొనియునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన
వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 13

చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు
నోళుల్ తెరచుచునాన్రు. 14 నేను నీళల్వలె
పారబోయబడి యునాన్ను. నా యెముకలనిన్యు
సాథ్నము తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా
అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 15 నా

బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను.
నా నాలుక నా దవడను అంటుకొని యునన్ది. నీవు
ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసి యునాన్వు. 16

కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి.
దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్
ఆవరించియునాన్రువారు. నా చేతులను నా
పాదములను పొడిచియునాన్రు. 17 నా
యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను. వారు
నిదానించుచు ననున్ తేరి చూచుచునాన్రు. 18 నా
వసత్ర్ములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు. నా
అంగీకొరకు చీటుల్ వేయుచునాన్రు. 19

యెహోవా, దూరముగా నుండకుము. నా బలమా,
తవ్రపడి నాకు సహాయము చేయుము. 20 ఖడగ్ము
నుండి నా పార్ణమును కుకక్ల బలము నుండి నా
పార్ణమును తపిప్ంపుము. 21 సింహపు
నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. గురుపోతుల
కొముమ్లలో నుండి ననున్ రకిష్ంచి
నాకుతత్రమిచిచ్ యునాన్వు. 22 నీ నామమును
నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను. సమాజ
మధయ్మున నినున్ సుత్తించెదను. 23

యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా!
ఆయనను సుత్తించుడి. యాకోబు వంశసుథ్లారా!
మీరందరు ఆయనను ఘన పరచుడి. ఇశార్యేలు
వంశసుథ్లారా! మీరందరు ఆయనకు భయపడుడి. 24

ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు.
దాని చూచి ఆయన అసహయ్పడలేదు. అతనికి తన
ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు
మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 25 మహా
సమాజములో నినున్ గూరిచ్, నేను కీరత్న
పాడెదను. ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి
యెదుట నా మొర్కుక్బడులు చెలిల్ంచెదను.
26 దీనులు భోజనము చేసి తృపిత్పొందెదరు.
యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను
సుత్తించెదరు. మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్
నితయ్ము బర్దుకును. 27 భూదిగంతముల
నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని,
యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు. అనయ్జనుల
వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము
చేసెదరు. 28 రాజయ్ము యెహోవాదే
అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 29 భూమి మీద
వరిథ్లుల్చునన్ వారందరు అనన్పానములు
పుచుచ్కొనుచు నమసాక్రము చేసెదరు. తమ
పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటి
పాలగువారందరు ఆయన సనిన్ధిని మోకరించెదరు.
30 ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు.
రాబోవుతరమునకు పర్భువును గూరిచ్
వివరింతురు. 31 వారు వచిచ్ ఆయన దీని చేసెనని
పుటట్బోవు పర్జలకు తెలియజేతురు. ఆయన
నీతిని వారికి పర్చురపరతురు.

యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి
కలుగదు. 2 పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన
ననున్ పరుండజేయు

చునాన్డుశాంతికరమైన జలములయొదద్ ననున్
నడిపించుచునాన్డు. 3 నా పార్ణమునకు ఆయన
సేదదీరుచ్చునాన్డు తన నామమునుబటిట్
నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించు చునాన్డు.
4 గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ
అపాయమునకు భయపడనునీవు నాకు తోడై
యుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును
ననున్ ఆదరించును. 5 నా శతుర్వులయెదుట నీవు
నాకు భోజనము సిదధ్ పరచుదువునూనెతో నా తల
అంటియునాన్వునా గినెన్ నిండి
పొరుల్చునన్ది. 6 నేను బర్దుకు
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దినములనిన్యు కృపాకేష్మములే నా వెంట
వచుచ్నుచిరకాలము యెహోవా మందిరములో
నేను నివాసము చేసెదను.

భూమియు దాని సంపూరణ్తయు
లోకమును దాని నివాసులును
యెహోవావే. 2 ఆయన

సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను
పర్వాహజలములమీద దాని సిథ్రపరచెను. 3

యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు?
ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో
నిలువదగినవాడెవడు? 4

వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు
కపటముగా పర్మాణము చేయకయు నిరోద్షమైన
చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగి
యుండువాడే. 5 వాడు యెహోవావలన
ఆశీరావ్దము నొందును తన రకష్కుడైన
దేవునివలన నీతిమతవ్ము నొందును. 6 ఆయన
నాశర్యించువారు యాకోబు దేవా, నీ
సనిన్ధిని వెదకువారు అటిట్వారే. (సెలా.) 7

గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి
మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ పురాతనమైన
తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి. 8

మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల
యెహోవా యుదధ్శూరుడైన యెహోవా. 9

గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి,
పురాతనమైన తలుపులారా, మహిమగల రాజు
పర్వేశించునటుల్ మిముమ్ను
లేవనెతిత్కొనుడి. 10 మహిమగల యీ రాజు
ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవాయే.ఆయనే యీ మహిమగల రాజు.

యెహోవా, నీ దికుక్నకు చూచి నా
ఆతమ్ను ఎతిత్ కొనుచునాన్ను. 2 నా
దేవా, నీయందు నమి◌్మక

యుంచియునాన్ను ననున్ సిగుగ్పడనియయ్కుము
నా శతుర్వులను ననున్గూరిచ్ ఉతస్హింప
నియయ్కుము 3 నీకొరకు కనిపెటుట్వారిలో
ఎవడును సిగుగ్నొందడు. హేతువులేకుండనే
దోర్హము చేయువారు సిగుగ్ నొందుదురు. 4

యెహోవా, నీ మారగ్ములను నాకు
తెలియజేయుము నీతోర్వలను నాకు
తేటపరచుము. 5 ననున్ నీ సతయ్ము
ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే
నా రకష్ణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్
నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. 6 యెహోవా, నీ
కరుణాతిశయములను జాఞ్పకము చేసి కొనుము నీ
కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి
పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా. 7 నా
బాలయ్పాపములను నా అతికర్మములను
జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా నీ
కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్
జాఞ్పకములో ఉంచు కొనుము. 8 యెహోవా
ఉతత్ముడును యథారథ్ వంతుడునై యునాన్డు
కావున తన మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు
ఉపదేశించును. 9 నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన
దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు
నేరుప్ను. 10 ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన
నియమించిన శాసన ములను గైకొనువారి
విషయములో యెహోవాతోర్వలనిన్యు
కృపాసతయ్మయములై యునన్వి 11 యెహోవా,
నా పాపము బహు ఘోరమైనది నీ నామమునుబటిట్
దానిని కష్మింపుము. 12 యెహోవాయందు
భయభకుత్లుగలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన
మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 13 అతని

పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము
భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 14 యెహోవా
మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గల వారికి
తెలిసియునన్ది ఆయన తన నిబంధనను వారికి
తెలియజేయును. 15 నా కనుదృషిట్
యెలల్పుప్డు యెహోవావైపునకే తిరిగి
యునన్ది ఆయన నా పాదములను వలలోనుండి
విడిపించును. 16 నేను ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా
వైపు తిరిగి ననున్ కరుణింపుము. 17 నా
హృదయవేదనలు అతివిసాత్రములు
ఇకక్టుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 18 నా
బాధను నా వేదనను కనుగొనుము నా
పాపములనిన్టిని కష్మింపుము. 19 నా
శతుర్వులను చూడుము, వారు అనేకులు
కూర్రదేవ్షముతో వారు ననున్
దేవ్షించుచునాన్రు. 20 నేను నీ శరణుజొచిచ్
యునాన్ను, ననున్ సిగుగ్పడ నియయ్కుము నా
పార్ణమును కాపాడుము, ననున్ రకిష్ంపుము. 21

నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను
యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్
సంరకిష్ంచును గాక. 22 దేవా, వారి
బాధలనిన్టిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను
విమోచింపుము.

యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై
పర్వరిత్ంచు చునాన్ను నాకు తీరుప్
తీరుచ్ము ఏమియు సందేహపడకుండ

యెహోవాయందు నేను నమి◌్మక
యుంచియునాన్ను. 2 యెహోవా, ననున్
పరిశీలించుము, ననున్ పరీకిష్ం చుము నా
అంతరిందిర్యములను నా హృదయమును పరిశో
ధించుము. 3 నీ కృప నా కనున్లయెదుట
నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి
నడుచుకొనుచునాన్ను 4 పనికిమాలినవారితో
నేను సాంగతయ్ముచేయను వేషధారులతో
పొందుచేయను. 5 దుషుట్ల సంఘము నాకు
అసహయ్ము భకిత్హీనులతో
సాంగతయ్ముచేయను 6 నిరోద్షినని నా
చేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ
బలిపీఠముచుటుట్ పర్దకిష్ణము చేయు దును. 7

అచచ్ట కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంతును. నీ
ఆశచ్రయ్కారయ్ములను వివరింతును. 8

యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ
నిలుచు సథ్లమును నేను పేర్మించు చునాన్ను.
9 పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము
నరహంతకులతో నా జీవమును చేరచ్కుము. 10 వారి
చేతిలో దుషాక్రయ్ములు కలవు వారి
కుడిచెయియ్ లంచములతో నిండియునన్ది. 11

నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను
ననున్ విమోచింపుము, ననున్ కరుణింపుము. 12

సమభూమిలో నా పాదము నిలిపియునాన్ను
సమాజములలో యెహోవాను సుత్తించెదను.

యెహోవా నాకు వెలుగును
రకష్ణయునైయునాన్డు, నేను ఎవరికి
భయపడుదును? యెహోవా నా

పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 2 నా
శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి
వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు శతుర్వులు
నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు
తొటిర్లిల్కూలిరి 3 నాతో యుదధ్ము
చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు
నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను
ధైరయ్ము విడువకుందును. 4 యెహోవాయొదద్
ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను
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వెదకుచునాన్ను. యెహోవా పర్సనన్తను
చూచుటకును ఆయన ఆల యములో
ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను
యెహోవా మందిర ములో నివసింప
గోరుచునాన్ను. 5 ఆపతాక్లమున ఆయన తన
పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున
ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన
ననున్ ఎకిక్ంచును. 6 ఇపుప్డు ననున్
చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వుల కంటె
ఎతుత్గా నా తలయెతత్బడును. ఆయన
గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు
బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను,
యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 7

యెహోవా, నేను కంఠధవ్ని యెతిత్ నినున్
పార్రిథ్ంచు నపుప్డు నా మనవి ఆలకింపుము
కరుణతో నాకుతత్రమిముమ్. 8 నా సనిన్ధి
వెదకుడని నీవు సెలవియయ్గా యెహోవా, నీ
సనిన్ధి నేను వెదకెదనని నా హృదయము నీతో
అనెను. 9 నీ ముఖమును నాకు దాచకుము
కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా
సహాయుడవు నీవే రకష్ణకరత్వగు నా దేవా,
ననున్ దిగనాడకుము ననున్ విడువకుము 10 నా
తలిదండుర్లు ననున్ విడిచినను యెహోవా
ననున్ చేరదీయును. 11 యెహోవా, నీ
మారగ్మును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు
పొంచియునన్వారిని చూచి సరాళమైన
మారగ్మున ననున్ నడిపింపుము. 12

అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము
వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి
లేచియునాన్రు. నా విరోధుల యిచఛ్కు ననున్
అపప్గింపకుము 13 సజీవుల దేశమున నేను
యెహోవా దయను పొందుదు ననన్ నమమ్కము
నాకు లేనియెడల నేనేమవుదును? యెహోవా
కొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము 14

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును
నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము యెహోవాకొరకు
కనిపెటుట్కొని యుండుము.

యెహోవా, నేను నీకు
మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నా
ఆశర్యదురగ్మా, మౌనముగా ఉండక నా

మనవి ఆలకింపుము నీవు మౌనముగా నుండినయెడల
నేను సమాధిలోనికి దిగువారివలె అగుదును. 2

నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ
పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నా చేతుల
నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని
ఆలకింపుము. 3 భకిత్హీనులను, పాపము
చేయువారిని నీవు లాగివేయు నటుట్ ననున్
లాగి వేయకుము. వారు దుషాట్లోచన
హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో
సమాధానముగా మాటలాడు దురు 4 వారి
కిర్యలనుబటిట్ వారి
దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారము
చేయుము. వారు చేసిన పనినిబటిట్ వారికి
పర్తికారము చేయుము వారికి తగిన
పర్తిఫలమిముమ్. 5 యెహోవా కారయ్ములను
వారు లకష్య్పెటట్రు ఆయన హసత్
కృతయ్ములను వారు లకష్య్పెటట్రు కావున
ఆయన వారిని వృదిధ్పరచక నిరూమ్లము
చేయును. 6 యెహోవా నా విజాఞ్పనధవ్ని
ఆలకించియునాన్డు ఆయనకు సోత్తర్ము
కలుగును గాక. 7 యెహోవా నా ఆశర్యము, నా
కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు
నమి◌్మకయుంచెన గనుక నాకు సహాయము

కలిగెను. కావున నా హృదయము
పర్హరిష్ంచుచునన్ది కీరత్నలతో నేను
ఆయనను సుత్తించుచునాన్ను. 8 యెహోవా తన
జనులకు ఆశర్యము ఆయన తన అభిషికుత్నికి
రకష్ణదురగ్ము. 9 నీ జనులను రకిష్ంపుము, నీ
సావ్సథ్య్మును ఆశీరవ్ దింపుము వారికి
కాపరివై నితయ్ము వారిని ఉదధ్రింపుము.

దైవపుతుర్లారా, యెహోవాకు
ఆరోపించుడి పర్భావ
మహాతమ్య్ములను యెహోవాకు

ఆరోపించుడి 2 యెహోవా నామమునకు
చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి
పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని
ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 3 యెహోవా
సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల
దేవుడు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు.
మహాజలములమీద యెహోవా
సంచరించుచునాన్డు. 4 యెహోవా సవ్రము
బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది.
5 యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృకష్ములను
విరచును యెహోవా లెబానోను దేవదారు
వృకష్ములను ముకక్లుగా విరచును. 6 దూడవలె
అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును
లెబానోనును షిరోయ్నును గురుపోతు పిలల్వలె
గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును. 7

యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను
పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 8 యెహోవా
సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా
కాదేషు అరణయ్మును కదలించును 9 యెహోవా
సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు
రాలుచ్ను. ఆయన ఆలయములో నునన్వనిన్యు
ఆయనకే పర్భా వము అనుచునన్వి. 10 యెహోవా
పర్ళయజలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా
నితయ్ము రాజుగా ఆసీనుడైయునాన్డు. 11

యెహోవా తన పర్జలకు బలము ననుగర్హించును
యెహోవా తన పర్జలకు సమాధానము కలుగజేసి
వారి నాశీరవ్దించును.

యెహోవా, నా శతుర్వులను నా
విషయమై సంతో షింపనియయ్క నీవు
ననున్దధ్రించి యునాన్వు అందుకై

నేను నినున్ కొనియాడుచునాన్ను. 2 యెహోవా
నా దేవా, నేను నీకు మొఱఱ్పెటట్గా నీవు
ననున్ సవ్సథ్పరచితివి. 3 యెహోవా,
పాతాళములోనుండి నా పార్ణమును లేవదీసితివి
నేను గోతిలోనికి దిగకుండ నీవు ననున్
బర్దికించితివి. 4 యెహోవా భకుత్లారా,
ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన పరిశుదధ్మైన
జాఞ్పకారథ్ నామమును బటిట్ ఆయనను
సుత్తించుడి. 5 ఆయన కోపము
నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ
ఆయుషాక్లమంతయు నిలుచును. సాయంకాలమున
ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున
సంతోషము కలుగును. 6 నేనెనన్డు కదలనని నా
కేష్మకాలమున అను కొంటిని. 7 యెహోవా,
దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్ర పరచితివి
నీ ముఖమును నీవు దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత
జెందితిని 8 యెహోవా, నీకే
మొఱఱ్పెటిట్తిని నా పర్భువును
బతిమాలుకొంటిని. నేను గోతిలోనికి
దిగినయెడల నా పార్ణమువలన ఏమి లాభము? 9

మనున్ నినున్ సుత్తించునా? నీ
సతయ్మునుగూరిచ్ అది వివరించునా? 10

యెహోవా, ఆలకింపుము ననున్ కరుణింపుము
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యెహోవా, నాకు సహాయుడవై యుండుము 11 నా
పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్
కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు
నాటయ్ముగా మారిచ్ యునాన్వు. 12 నీవు నా
గోనెపటట్ విడిపించి, సంతోషవసత్ర్ము
ననున్ ధరింపజేసియునాన్వు యెహోవా నా
దేవా, నితయ్ము నేను నినున్ సుత్తించె దను.

యెహోవా, నీ శరణుజొచిచ్ యునాన్ను
ననెన్నన్డును సిగుగ్పడనియయ్కుము
నీ నీతినిబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 2

నాకు నీ చెవియొగిగ్ ననున్ తవ్రగా
విడిపించుము ననున్ రకిష్ంచుటకు నాకు
ఆశర్యశైలముగాను పార్కారముగల
యిలుల్గాను ఉండుము. 3 నా కొండ నాకోట నీవే
నీ నామమునుబటిట్ తోర్వ చూపి ననున్
నడిపించుము నా ఆశర్యదురగ్ము నీవే. 4 ననున్
చికిక్ంచుకొనుటకై శతుర్వులు రహసయ్ముగా
ఒడిడ్న వలలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము. 5 నా
ఆతమ్ను నీ చేతికపప్గించుచునాన్ను
యెహోవా సతయ్దేవా, ననున్
విమోచించువాడవు నీవే. 6 నేను యెహోవాను
నముమ్కొని యునాన్ను వయ్రథ్మైన
దేవతలను అనుసరించువారు నాకు అస హుయ్లు. 7

నీవు నా బాధను దృషిట్ంచి యునాన్వు నా
పార్ణబాధలను నీవు కనిపెటిట్ యునాన్వు
కావున నీ కృపనుబటిట్ నేను ఆనందభరితుడనై
సంతో షించెదను. 8 నీవు శతుర్వులచేత ననున్
చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు
నిలువబెటిట్తివి. 9 యెహోవా, నేను ఇరుకున
పడియునాన్ను, ననున్ కరుణింపుము విచారమువలన
నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది నా పార్ణము, నా
దేహము కీష్ణించుచునన్వి. 10 నా బర్దుకు
దుఃఖముతో వెళల్బుచుచ్చునాన్ను
నిటూట్రుప్లు విడుచుటతో నా యేండుల్
గతించు చునన్వి నా దోషమునుబటిట్ నా బలము
తగిగ్పోవుచునన్ది నా యెముకలు
కీష్ణించుచునన్వి. 11 నా శతుర్వులకందరికి
నేను నిందాసప్దుడనైయునాన్ను నా
పొరుగువారికి విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా
నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్
చూచువారు నాయెదుటనుండి పారి పోవుదురు. 12

మరణమై సమ్రణకు రాకునన్ వానివలె
మరువబడితిని ఓటికుండవంటి వాడనైతిని. 13

అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు
నాకు పార్ణహాని చేయుటకు
యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు
వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి
కలుగుచునన్ది. 14 యెహోవా, నీయందు
నమి◌్మక యుంచియునాన్ను నీవే నా దేవుడవని
నేను అనుకొనుచునాన్ను. 15 నా కాలగతులు నీ
వశములో నునన్వి. నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి
ననున్ రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి
ననున్ రకిష్ంపుము. 16 నీ సేవకుని మీద నీ
ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కృపచేత
ననున్ రకిష్ంపుము. 17 యెహోవా, నీకు
మొఱఱ్పెటిట్యునాన్ను ననున్ సిగుగ్
నొందనియయ్కుము భకిత్హీనులు
సిగుగ్పడుదురు గాక; పాతాళమునందు వారు
మౌనులై యుందురు గాక. 18 అబదిధ్కుల పెదవులు
మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును
అగపరచుచు నీతి మంతులమీద కఠోరమైన మాటలు
పలుకుదురు. 19 నీయందు భయభకుత్లుగలవారి
నిమితత్ము నీవు దాచి యుంచిన మేలు యెంతో

గొపప్ది నరులయెదుట నినున్ ఆశర్యించువారి
నిమితత్ము నీవు సిదధ్పరచిన మేలు ఎంతో
గొపప్ది. 20 మనుషుయ్ల కపటోపాయములు వారి
నంటకుండ నీ సనిన్ధి చాటున వారిని
దాచుచునాన్వు వాకక్లహము మానిప్ వారిని
గుడారములో దాచు చునాన్వు 21 పార్కారముగల
పటట్ణములో యెహోవా తన కృపను
ఆశచ్రయ్కరముగా నాకు చూపియునాన్డు ఆయన
సుత్తినొందును గాక. 22 భీతిచెందినవాడనైనీకు
కనబడకుండ నేను నాశన మైతిననుకొంటిని
అయినను నీకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా నీవు నా
విజాఞ్పనల ధవ్ని నాలకించితివి. 23 యెహోవా
భకుత్లారా, మీరందరు ఆయనను పేర్మించుడి
యెహోవా విశావ్సులను కాపాడును గరవ్ముగా
పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన గొపప్ పర్తి
కారము చేయును. 24 యెహోవాకొరకు
కనిపెటుట్వారలారా, మీరందరు మనసుస్న
ధైరయ్ము వహించి నిబబ్రముగా నుండుడి.

తన అతికర్మములకు
పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు
పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు

ధనుయ్డు. 2 యెహోవాచేత నిరోద్షి అని
యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు
ధనుయ్డు. 3 నేను మౌనినై యుండగా
దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన
నాయెముకలు కీష్ణించినవి. 4 దివారాతుర్లు నీ
చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము
వేసవికాలమున ఎండినటాట్యెను. (సెలా.) 5 నా
దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము
ఒపుప్కొంటిని యెహోవా సనిన్ధిని నా
అతికర్మములు ఒపుప్ కొందు ననుకొంటిని. నీవు
నా పాపదోషమును పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)
6 కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు
నినున్ పార్రథ్నచేయుదురు. విసాత్ర
జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను
నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 7 నా దాగు
చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్
రకిష్ంచెదవు విమోచన గానములతో నీవు ననున్
ఆవరించెదవు 8 నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు
నడవవలసిన మారగ్ మును నీకు బోధించెదను
నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను
9 బుదిధ్ జాఞ్నములులేని గుఱఱ్మువలెనైనను
కంచరగాడిద వలెనైనను మీరు ఉండకుడి అవి నీ
దగగ్రకు తేబడునటుల్ వాటి నోరు వారుతోను
కళెల్ముతోను బిగింపవలెను. 10 భకిత్హీనులకు
అనేక వేదనలు కలుగుచునన్వి యెహోవాయందు
నమి◌్మకయుంచువానిని కృప ఆవ రించుచునన్ది.
11 నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్
సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్
హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి.

నీతిమంతులారా, యెహోవాను బటిట్
ఆనందగానము... చేయుడి.
సుత్తిచేయుట యథారథ్వంతులకు

శోభసక్రము. 2 సితారాతో యెహోవాను
సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో
ఆయనను కీరిత్ంచుడి 3 ఆయననుగూరిచ్
నూతనకీరత్న పాడుడి ఉతాస్హధవ్నితో
ఇంపుగా వాయించుడి. 4 యెహోవా వాకయ్ము
యథారథ్మైనది ఆయన చేయునదంతయు
నమమ్కమైనది. 5 ఆయన నీతిని, నాయ్యమును
పేర్మించుచునాన్డు లోకము యెహోవా కృపతో
నిండియునన్ది. 6 యెహోవా వాకుక్ చేత
ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత
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వాటి సరవ్సమూహము కలిగెను. 7

సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే.
అగాధ జలములను కొటల్లో కూరుచ్వాడు
ఆయనే. 8 లోకులందరు యెహోవాయందు
భయభకుత్లు నిలుప వలెను. భూలోక నివాసులందరు
ఆయనకు వెరవవలెను. 9 ఆయన మాట
సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన
ఆజాఞ్పింపగానే కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను.
10 అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా
వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను ఆయన
నిషఫ్లములుగా జేయును. 11 యెహోవా ఆలోచన
సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు
తరతరములకు ఉండును. 12 యెహోవా తమకు
దేవుడుగాగల జనులు ధనుయ్లు. ఆయన తనకు
సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచుకొను జనులు
ధనుయ్లు. 13 యెహోవా ఆకాశములోనుండి
కనిపెటుట్చునాన్డు ఆయన నరులందరిని
దృషిట్ంచుచునాన్డు. 14 తానునన్
నివాససథ్లములోనుండి భూలోక
నివాసులందరివైపు ఆయన చూచుచునాన్డు. 15

ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా
నిరిమ్ంచిన వాడు వారి కిర్యలనిన్యు
విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచు వాడు. 16 ఏ
రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ
వీరుడును అధికబలముచేత తపిప్ంచుకొనడు. 17

రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది
దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను తపిప్ంప
జాలదు. 18 వారి పార్ణమును మరణమునుండి
తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని సజీవులనుగా
కాపాడుటకును 19 యెహోవా దృషిట్
ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన
కృపకొరకు కనిపెటుట్వారిమీదను నిలుచు
చునన్ది. 20 మనము యెహోవా
పరిశుదధ్నామమందు నమి◌్మకయుంచి
యునాన్ము. ఆయనను బటిట్ మన హృదయము
సంతోషించు చునన్ది 21 మన పార్ణము
యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొను చునన్ది
ఆయనే మనకు సహాయమును మనకు కేడెమునై
యునాన్డు. 22 యెహోవా, మేము నీకొరకు
కనిపెటుట్చునాన్ము నీ కృప మామీద నుండును
గాక.

నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను
సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన
కీరిత్ నా నోట నుండును. 2

యెహోవానుబటిట్ నేను
అతిశయించుచునాన్ను. దీనులు దానిని విని
సంతోషించెదరు. 3 నాతో కూడి యెహోవాను
ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును
గొపప్ చేయుదము. 4 నేను యెహోవాయొదద్
విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను
నాకు కలిగిన భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన
ననున్ తపిప్ంచెను. 5 వారు ఆయనతటుట్
చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖము
లెనన్డును లజిజ్ంపకపోవును. 6 ఈ దీనుడు
మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను
అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి అతని
రకిష్ంచెను. 7 యెహోవాయందు భయభకుత్లు
గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి వారిని
రకిష్ంచును 8 యెహోవా ఉతత్ముడని రుచి
చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశర్యించు నరుడు
ధనుయ్డు. 9 యెహోవా భకుత్లారా,
ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు
భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.

10 సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును
యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ మేలు
కొదువయై యుండదు. 11 పిలల్లారా, మీరు
వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి
భయభకుత్లు మీకు నేరెప్దను. 12 బర్తుక
గోరువాడెవడైన నునాన్డా? మేలునొందుచు
అనేక దినములు బర్తుక గోరువా డెవడైన
నునాన్డా? 13 చెడడ్ మాటలు పలుకకుండ నీ
నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ
పెదవులను కాచు కొనుము. 14 కీడు చేయుట మాని
మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని
వెంటాడుము. 15 యెహోవా దృషిట్
నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి
మొరలకు ఒగిగ్యునన్వి. 16 దుష్ిక్రయలు
చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి
కొటిట్వేయుటకై యెహోవా సనిన్ధి వారికి
విరోధముగా నునన్ది. 17 నీతిమంతులు
మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి
శర్మలనిన్టిలోనుండి వారిని విడిపించును. 18

విరిగిన హృదయముగలవారికి యెహోవా
ఆసనున్డు నలిగిన మనసుస్గలవారిని ఆయన
రకిష్ంచును. 19 నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు
అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా
వానిని విడిపిం చును. 20 ఆయన వాని
యెముకలనిన్టిని కాపాడును వాటిలో
ఒకక్టియైనను విరిగిపోదు. 21 చెడుతనము
భకిత్హీనులను సంహరించును నీతిమంతుని
దేవ్షించువారు అపరాధులుగా ఎంచ బడుదురు 22

యెహోవా తన సేవకుల పార్ణమును
విమోచించును ఆయన శరణుజొచిచ్నవారిలో
ఎవరును అపరాధు లుగా ఎంచబడరు.

యెహోవా, నాతో వాయ్జెయ్మాడు
వారితో వాయ్జెయ్ మాడుము నాతో
పోరాడువారితో పోరాడుము. 2

కేడెమును డాలును పటుట్కొని నా
సహాయమునకై లేచి నిలువుము. 3 ఈటె దూసి
ననున్ తరుమువారిని అడడ్గింపుము నేనే నీ
రకష్ణ అని నాతో సెలవిముమ్. 4 నా పార్ణము
తీయగోరువారికి సిగుగ్ను అవమానమును కలుగును
గాక నాకు కీడుచేయ నాలోచించువారు వెనుకకు
మళిల్ంప బడి లజజ్పడుదురు గాక. 5 యెహోవా
దూత వారిని పారదోలును గాక వారు గాలికి
కొటుట్కొనిపోవు పొటుట్వలె నుందురు గాక.
6 యెహోవా దూత వారిని తరుమును గాక వారి
తోర్వ చీకటియై జారుడుగా నుండును గాక. 7

ననున్ పటుట్కొనవలెనని వారు
నిరిన్మితత్ముగా గుంటలో తమ వల నొడిడ్రి
నా పార్ణము తీయవలెనని నిరిన్మితత్ముగా
గుంట తర్వివ్రి. 8 వానికి తెలియకుండ చేటు
వానిమీదికి వచుచ్ను గాక తాను ఒడిడ్న వలలో
తానే చికుక్బడును గాక వాడు ఆ చేటులోనే
పడును గాక. 9 అపుప్డు యెహోవాయందు నేను
హరిష్ంచుదును ఆయన రకష్ణనుబటిట్ నేను
సంతోషించుదును. 10 అపుప్డుయెహోవా
నీవంటివాడెవడు? మించిన బలముగలవారి
చేతినుండి దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి
దీనులను దరిదుర్లను విడి పించువాడవు నీవే అని
నా యెముకలనిన్యు చెపుప్కొనును. 11

కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని
సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ అడుగుచునాన్రు. 12

మేలునకు పర్తిగా నాకు కీడు చేయుచునాన్రు
నేను దికుక్లేనివాడనైతిని. 13 వారు
వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్
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కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా పార్ణమును
ఆయాసపరచు కొంటిని అయినను నా పార్రథ్న
నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్ యునన్ది. 14

అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను
సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన
తలిల్ మృతినొందినందున దుఃఖవసత్ర్ములు
ధరించు వానివలె కుర్ంగుచుంటిని. 15 నేను
కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి
గుంపుకూడిరి నీచులును నేనెరుగనివారును నా
మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి. 16

విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె
వారు నా మీద పండుల్కొరికిరి. 17 పర్భువా,
నీవెనాన్ళుల్ చూచుచు ఊరకుందువు? వారు
నాశనము చేయకుండ నా పార్ణమును రకిష్ం
పుము నా పార్ణమును సింహముల నోటనుండి
విడిపింపుము 18 అపుప్డు మహాసమాజములో
నేను నినున్ సుత్తించెదను బహు జనులలో
నినున్ నుతించెదను. 19 నిరేహ్తుకముగా నాకు
శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్
సంతోషింపనియయ్కుము నిరిన్మితత్ముగా
ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీట
నియయ్కుము. 20 వారు సమాధానపు మాటలు
ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్ వారికి
విరోధముగా వారు కపటయోచనలు చేయుదురు. 21

ననున్ దూషించుటకై వారు నోరు పెదద్దిగా
తెరచు కొనుచునాన్రు. ఆహా ఆహా యిపుప్డు
వాని సంగతి మాకు కనబడి నదే అనుచునాన్రు. 22

యెహోవా, అది నీకే కనబడుచునన్ది గదా మౌన
ముగా నుండకుము నా పర్భువా, నాకు దూరముగా
నుండకుము. 23 నాకు నాయ్యము తీరుచ్టకు
మేలుకొనుము నా దేవా నా పర్భువా, నా
పకష్మున వాయ్జెయ్ మాడుటకు లెముమ్. 24

యెహోవా నా దేవా, నీ నీతినిబటిట్ నాకు
నాయ్యము తీరుచ్ము ననున్ బటిట్ వారు
సంతోషింపకుందురు గాక. 25 ఆహా మా ఆశ తీరెను
అని మనసుస్లో వారు అను కొనకపోదురు గాక
వాని మింగివేసితిమని వారు
చెపుప్కొనకయుందురు గాక 26 నా
అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవ
మానము నొందుదురుగాక లజజ్పడుదురు గాక నా
మీద అతిశయపడువారు సిగుగ్పడి
అపకీరిత్పాలగుదురు గాక 27 నా
నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ ఆనందించువారు
ఉతాస్హధవ్నిచేసి సంతోషించుదురు గాక తన
సేవకుని కేష్మమును చూచి ఆనందించు
యెహోవా ఘనపరచబడును గాక అని వారు
నితయ్ము పలుకుదురు. 28 నా నాలుక నీ
నీతినిగూరిచ్యు నీ కీరిత్నిగూరిచ్యు
దినమెలల్ సలాల్పములు చేయును.

భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము
దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్దివాని
దృషిట్యెదుట దేవుని భయము

బొతిత్గాలేదు. 2 వాని దోషము బయలుపడి
అసహయ్ముగాకనబడు వరకు అది వాని
దృషిట్యెదుట వాని ముఖసుత్తి చేయు
చునన్ది. 3 వాని నోటి మాటలు పాపమునకును
కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి
పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసి
యునాన్డు. 4 వాడు మంచముమీదనే
పాపయోచనను యోచిం చును వాడు కానినడతలు
నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.
5 యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము నంటుచునన్ది నీ
సతయ్సంధతవ్ము అంతరికష్ము నంటుచునన్ది.

6 నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ
నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. యెహోవా,
నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 7

దేవా, నీ కృప యెంతో అమూలయ్మైనది నరులు
నీ రెకక్ల నీడను ఆశర్యించుచునాన్రు. 8 నీ
మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్
నొందుచునాన్రు. నీ ఆనందపర్వాహములోనిది
నీవు వారికి తార్గించు చునాన్వు. 9 నీయొదద్
జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము
వెలుగు చూచు చునాన్ము. 10 నినున్
ఎరిగినవారియెడల నీ కృపను
యథారథ్హృదయులయెడల నీ నీతిని ఎడతెగక
నిలు పుము. 11 గరివ్షుఠ్ల పాదమును నా మీదికి
రానియయ్కుము భకిత్హీనుల చేతిని ననున్
పారదోలనియయ్కుము. 12 అదిగో
పాపముచేయువారు అకక్డ పడియునాన్రు
లేవలేకుండ వారు పడదోర్యబడి యునాన్రు.

చెడడ్వారిని చూచి నీవు
వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు
చేయువారిని చూచి మతస్రపడకుము. 2

వారు గడిడ్వలెనే తవ్రగా ఎండిపోవుదురు.
పచచ్ని కూరవలెనే వాడిపోవుదురు 3

యెహోవాయందు నమి◌్మకయుంచి
మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము
ననుసరించుము 4 యెహోవానుబటిట్
సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను
తీరుచ్ను. 5 నీ మారగ్మును యెహోవాకు
అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము
ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 6 ఆయన
వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ
నిరోద్షతవ్మును వెలల్డిపరచును. 7

యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి
ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన
మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి
వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు
నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి వయ్సన పడకుము. 8

కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము
వయ్సనపడకుము అది కీడుకే కారణము 9 కీడు
చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవాకొరకు
కనిపెటుట్కొనువారు దేశమును
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 10 ఇక కొంతకాలమునకు
భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును
జాగర్తత్గా పరిశీలించినను వారు
కనబడకపోవుదురు. 11 దీనులు భూమిని
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు బహు కేష్మము కలిగి
సుఖించెదరు 12 భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద
దురాలోచన చేయుదురు వారినిచూచి పండుల్
కొరుకుదురు. 13 వారి కాలము వచుచ్చుండుట
పర్భువు చూచు చునాన్డు. వారిని చూచి ఆయన
నవువ్చునాన్డు. 14 దీనులను దరిదుర్లను
పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై భకిత్హీనులు
కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్ పెటిట్
యునాన్రు 15 వారి కతిత్ వారి హృదయములోనే
దూరును వారి విండుల్ విరువబడును. 16

నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది
భకిత్హీనులకునన్ ధనసమృదిధ్కంటె
శేర్షట్ము. 17 భకిత్హీనుల బాహువులు
విరువబడును నీతిమంతులకు యెహోవాయే
సంరకష్కుడు 18 నిరోద్షుల చరయ్లను
యెహోవా గురిత్ంచుచునాన్డు వారి
సావ్సథ్య్ము సదాకాలము నిలుచును. 19

ఆపతాక్లమందు వారు సిగుగ్నొందరు కరవు
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దినములలో వారు తృపిత్పొందుదురు. 20

భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా
విరోధులు మేతభూముల సొగసును పోలి యుందురు
అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె
కనబడకపోవుదురు. 21 భకిత్హీనులు అపుప్చేసి
తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము
కలిగి ధరమ్మితుత్రు. 22 యెహోవా
ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన శపించినవారు
నిరూమ్లమగుదురు. 23 ఒకని నడత యెహోవా
చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి
ఆయన ఆనందించును. 24 యెహోవా అతని
చెయియ్ పటుట్కొని యునాన్డు గనుక అతడు
నేలను పడినను లేవలేక యుండడు. 25 నేను
చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై
యునాన్ను అయినను నీతిమంతులు విడువబడుట
గాని వారి సంతానము భికష్మెతుత్ట గాని నేను
చూచియుండలేదు. 26 దినమెలల్ వారు
దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి
సంతానపువారు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 27 కీడు
చేయుట మాని మేలు చేయుము అపుప్డు నీవు
నితయ్ము నిలుచుదువు 28 ఏలయనగా యెహోవా
నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన
భకుత్లను విడువడు వారెనన్ టెనన్టికి
కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము
నిరూమ్లమగును. 29 నీతిమంతులు భూమిని
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో
నితయ్ము నివసించెదరు. 30 నీతిమంతుల నోరు
జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక
నాయ్యమును పర్కటించును. 31 వారి దేవుని
ధరమ్శాసత్ర్ము వారి హృదయములో నునన్ది
వారి అడుగులు జారవు. 32 భకిత్హీనులు
నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని
చంపజూతురు. 33 వారిచేతికి యెహోవా
నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు
వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషు లుగా ఎంచడు.
34 యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము
ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము భూమిని
సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్
హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా
నీవు చూచెదవు. 35 భకిత్హీనుడు ఎంతో
పర్బలియుండుట నేను చూచి యుంటిని అది
మొలచిన చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె
వాడు వరిధ్లిల్ యుండెను. 36 అయినను ఒకడు ఆ
దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను
వెదకితిని గాని వాడు కనబడకపోయెను. 37

నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను
చూడుము సమాధానపరచువారి సంతతి నిలుచును
గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు
38 భకిత్హీనుల సంతతి నిరూమ్లమగును.
యెహోవాయే నీతిమంతులకు రకష్ణాధారము 39

బాధ కలుగునపుప్డు ఆయనే వారికి ఆశర్య
దురగ్ము. యెహోవా వారికి సహాయుడై వారిని
రకిష్ంచును వారు యెహోవా శరణుజొచిచ్
యునాన్రు గనుక 40 ఆయన భకిత్హీనుల
చేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును.

యెహోవా, కోపోదేర్కముచేత ననున్
గదిద్ంపకుము. నీ ఉగర్తచేత ననున్
శికిష్ంపకుము. 2 నీ బాణములు నాలో

గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద
భారముగా నునన్ది. 3 నీ కోపాగిన్వలన
ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచి పోయెను నా
పాపమునుబటిట్ నా యెముకలలో

సవ్సథ్తలేదు. 4 నా దోషములు నా తలమీదుగా
పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె
అవి నామీద మోపబడి యునన్వి. 5 నా
మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సన
గలవై సర్వించుచునన్వి. 6 నేను శర్మచేత
మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్
దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరించుచునాన్ను. 7 నా
నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో
ఆరోగయ్ము లేదు. 8 నేను సొమమ్సిలిల్
బహుగా నలిగియునాన్ను నా మనోవేదననుబటిట్
కేకలు వేయుచునాన్ను 9 పర్భువా, నా అభిలాష
అంతయు నీకే కనబడు చునన్ది నా
నిటూట్రుప్లు నీకు దాచబడి యుండలేదు. 10 నా
గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది నా బలము ననున్
విడిచిపోయెను నా కనుదృషిట్యు
తపిప్పోయెను. 11 నా సేన్హితులును నా
చెలికాండుర్ను నా తెగులు చూచి యెడముగా
నిలుచుచునాన్రు నా బంధువులు దూరముగా
నిలుచుచునాన్రు 12 నా పార్ణము
తీయజూచువారు ఉరులు ఒడుడ్ చునాన్రు నాకు
కీడుచేయజూచువారు హానికరమైన మాటలు
పలుకుచు దినమెలల్ కపటోపాయములు పనున్
చునాన్రు. 13 చెవిటివాడనైనటుట్ నేను
వినకయునాన్ను మూగవాడనైనటుట్ నోరు
తెరచుట మానితిని. 14 నేను వినలేనివాడనైతిని
ఎదురుమాట పలుకలేనివాడనైతిని. 15 యెహోవా,
నీ కొరకే నేను కనిపెటుట్కొనియునాన్ను నా
కాలు జారినయెడల వారు నామీద అతిశయ
పడుదురని నేననుకొనుచునాన్ను. 16 పర్భువా నా
దేవా, నీవే ఉతత్రమిచెచ్దవు ననున్బటిట్
వారు సంతోషించక పోదురుగాక. 17 నేను
పడబోవునటుల్నాన్ను నా మనోదుఃఖము
ననెన్నన్డును విడువదు. 18 నా దోషమును నేను
ఒపుప్కొనుచునాన్ను నా పాపమునుగూరిచ్
విచారపడుచునాన్ను. 19 నా శతుర్వులు
చురుకైనవారును బలవంతులునై యునాన్రు
నిరేహ్తుకముగా ననున్ దేవ్షించువారు
అనేకులు. 20 మేలునకు పర్తిగా వారు కీడు
చేయుచునాన్రు నేను ఉతత్మమైనదాని
ననుసరించుచునన్ందుకు వారు నాకు శతుర్వులైరి
21 యెహోవా, ననున్ విడువకుము నా దేవా, నాకు
దూరముగా నుండకుము. 22 రకష్ణకరత్వైన నా
పర్భువా, నా సహాయమునకు తవ్రగా రముమ్.

నా నాలుకతో పాపముచేయకుండునటుల్
నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా
చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా

యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము
ఉంచుకొందు ననుకొంటిని. 2 నేను ఏమియు
మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును
గూరిచ్యైనను పలుకక నేను మౌనముగా నుంటిని
అయినను నా విచారము అధికమాయెను. 3 నా
గుండె నాలో మండుచుండెను నేను
ధాయ్నించుచుండగా మంట పుటెట్ను అపుప్డు
నేను ఈ మాట నోరార పలికితిని 4 యెహోవా,
నా అంతము ఎటుల్ండునది నా దినముల
పర్మాణము ఎంతైనది నాకు తెలుపుము. నా
ఆయువు ఎంత అలప్మైనదో నేను తెలిసికొన
గోరుచునాన్ను. 5 నా దినముల పరిమాణము నీవు
బెతెత్డంతగా చేసి యునాన్వు నీ సనిన్ధిని
నా ఆయుషాక్లము లేనటేట్యునన్ది. ఎంత
సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్
ఊపిరి వలె ఉనాన్డు.(సెలా.) 6 మనుషుయ్లు
వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు
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తొందరపడుట గాలికే గదా వారు ధనము
కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో
వారికి తెలియదు. 7 పర్భువా, నేను దేనికొరకు
కనిపెటుట్కొందును? నినేన్ నేను
నముమ్కొనియునాన్ను. 8 నా
అతికర్మములనిన్టినుండి ననున్ విడిపింపుము
నీచులకు ననున్ నిందాసప్దముగా చేయకుము. 9

దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను
మౌని నైతిని. 10 నీవు పంపిన తెగులు నా
మీదనుండి తొలగింపుము. నీ చేతి దెబబ్వలన
నేను కీష్ణించుచునాన్ను. 11

దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను
గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు చిమమ్ట
కొటిట్న వసత్ర్మువలె నీవు వారి అందము
చెడ గొటెట్దవు నరులందరు వటిట్
ఊపిరివంటివారు. (సెలా.) 12 యెహోవా, నా
పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱఱ్కు
చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ చూచి
మౌనముగానుండకుము నీ దృషిట్కి నేను
అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను
పరవాసినైయునాన్ను 13 నేను వెళిల్పోయి
లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్
ననున్ కోపముతో చూడకుము.

యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో
కనిపెటుట్ కొంటిని ఆయన నాకు
చెవియొగిగ్ నా మొఱఱ్ ఆలకించెను.

2 నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ
ఊబిలో నుండియు. ఆయన ననున్ పైకెతెత్ను నా
పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్ర
పరచెను. 3 తనకు సోత్తర్రూపమగు
కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట
నుంచెను. అనేకులు దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి
యెహోవా యందు నమి◌్మకయుంచెదరు. 4

గరివ్షుఠ్లనైనను తోర్వ విడిచి
అబదధ్ములతటుట్ తిరుగు వారినైనను
లకష్య్పెటట్క యెహోవాను
నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు. 5 యెహోవా నా
దేవా, నీవు మా యెడల జరిగించిన
ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల నీకునన్
తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి
చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు
మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును
లేడు. 6 బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు
కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు
నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను
పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు
తెమమ్నలేదు. 7 అపుప్డుపుసత్కపుచుటట్లో
ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను
వచిచ్యునాన్ను. 8 నా దేవా, నీ చితత్ము
నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము నా ఆంతరయ్ములోనునన్ది.
9 నా పెదవులు మూసికొనక మహాసమాజములో
నీతి సువారత్ను నేను పర్కటించియునాన్నని
నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు
తెలిసేయునన్ది. 10 నీ నీతిని నా హృదయములో
నుంచుకొని నేను ఊర కుండలేదు. నీ సతయ్మును
నీ రకష్ణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ
కృపను నీ సతయ్మును మహాసమాజమునకు తెలుపక
నేను వాటికి మరుగుచేయలేదు. 11 యెహోవా,
నీవు నీ వాతస్లయ్మును నాకు దూరము చేయవు
నీ కృపాసతయ్ములు ఎపుప్డును ననున్
కాపాడునుగాక 12 లెకక్లేని అపాయములు ననున్
చుటుట్కొనియునన్వి నా దోషములు ననున్

తరిమి పటుట్కొనగా నేను తల యెతిత్
చూడలేకపోతిని లెకక్కు అవి నా
తలవెండుర్కలను మించియునన్వి నా హృదయము
అధైరయ్పడి యునన్ది. 13 యెహోవా,
దయచేసి ననున్ రకిష్ంచుము యెహోవా, నా
సహాయమునకు తవ్రగా రముమ్. 14 నా పార్ణము
తీయుటకై యతిన్ంచువారు సిగుగ్పడి
బొతిత్గా భర్మసియుందురు గాక నాకు కీడు
చేయ గోరువారు వెనుకకు మళిల్ంపబడి
సిగుగ్నొందుదురు గాక. 15 ననున్ చూచిఆహా
ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలుగు అవమానమును
చూచి విసమ్య మొందు దురు గాక. 16 నినున్
వెదకువారందరు నినున్గూరిచ్ ఉతస్హించి
సంతోషించుదురు గాక నీ రకష్ణ
పేర్మించువారుయెహోవా మహిమ పరచబడును
గాక అని నితయ్ముచెపుప్కొందురు గాక. 17

నేను శర్మలపాలై దీనుడనైతిని పర్భువు ననున్
తలంచుకొనుచునాన్డు. నాకు సహాయము నీవే నా
రకష్ణకరత్వు నీవే. నా దేవా, ఆలసయ్ము
చేయకుము.

బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు
ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని
తపిప్ంచును. 2 యెహోవా వానిని

కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు
ధనుయ్డగును వానిశతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు
వానిని అపప్గింపవు. 3 రోగశయయ్మీద
యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా
నీవే వానిని సవ్సథ్పరచుదువు. 4 యెహోవా నీ
దృషిట్యెదుట నేను పాపము చేసి యునాన్ను
ననున్ కరుణింపుము నా పార్ణమును
సవ్సథ్పరచుము అని మనవి చేసియునాన్ను. 5

అయితే నా శతుర్వులు నా విషయమై
చెడడ్మాట లాడుచునాన్రు వాడు ఎపుప్డు
చచుచ్ను? వాని పేరు ఎపుప్డు మాసిపోవును? అని
చెపుప్కొనుచునాన్రు. 6 ఒకడు ననున్
చూడవచిచ్నయెడల వాడు అబదధ్ మాడును వాని
హృదయము పాపమును పోగుచేసికొను చునన్ది.
వాడు బయలువెళిల్ వీధిలో దాని
పలుకుచునాన్డు. 7 ననున్ దేవ్షించువారందరు
కూడి నామీద గుసగుస లాడుచునాన్రు
నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలో
చించుచునాన్రు. 8 కుదురని రోగము వానికి
సంభవించియునన్ది వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి
లేవడని చెపుప్కొను చునాన్రు. 9 నేను
నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజ నము
చేసినవాడు. ననున్ తనున్టకై తన మడిమె
నెతెత్ను 10 యెహోవా, ననున్ కరుణించి
లేవనెతుత్ము అపుప్డు నేను వారికి
పర్తికారము చేసెదను. 11 నా శతుర్వు నామీద
ఉలల్సింపక యుండుటచూడగా నేను నీకు
ఇషుట్డనని తెలియనాయెను. 12 నా
యథారథ్తనుబటిట్ నీవు ననున్
ఉదధ్రించుచునాన్వు నీ సనిన్ధిని నితయ్ము
ననున్ నిలువబెటుట్దువు. 13 ఇశార్యేలు
దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి
శాశవ్తకాలమువరకు సుత్తింప బడును గాక.
ఆమేన్. ఆమేన్.

దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్
దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము
ఆశపడుచునన్ది. 2 నా పార్ణము

దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల
దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని
సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన
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సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 3 నీ దేవుడు
ఏమాయెనని వారు నితయ్ము నాతో అనుచుండగా
రాతిర్ంబగళుల్ నా కనీన్ళుల్ నాకు
అనన్పానము లాయెను. 4 జనసమూహముతో
పండుగచేయుచునన్ సమూహ ముతో నేను వెళిల్న
సంగతిని సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు
చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని
నడిపించిన సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొనగా నా
పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది. 5 నా
పార్ణమా, నీవు ఏల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో
నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? దేవునియందు
నిరీకష్ణ యుంచుము. ఆయనే నా రకష్ణకరత్
అనియు నా దేవుడనియు చెపుప్కొనుచు ఇంకను
నేను ఆయనను సుత్తించెదను. 6 నా దేవా, నా
పార్ణము నాలో కుర్ంగియునన్ది కావున
యొరాద్ను పర్దేశమునుండియు హెరోమ్ను
పరవ్తమునుండియు మిసారు కొండ నుండియు
నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 7

నీ జలపర్వాహధారల ధవ్ని విని కరడు కరడును
పిలుచుచునన్ది నీ అలలనిన్యు నీ
తరంగములనిన్యు నా మీదుగా పొరిల్
పారియునన్వి. 8 అయినను పగటివేళ యెహోవా
తన కృప కలుగ నాజాఞ్పించును రాతిర్వేళ
ఆయననుగూరిచ్న కీరత్నయు నా జీవదాతయైన
దేవునిగూరిచ్న పార్రథ్నయు నాకు తోడుగా
ఉండును. 9 కావుననీవేల ననున్ మరచి యునాన్వు?
శతుర్బాధచేత నేను దుఃఖాకార్ంతుడనై
సంచరించ వలసి వచెచ్నేమి అని నా
ఆశర్యదురగ్మైన నా దేవునితో నేను మనవి
చేయుచునాన్ను. 10 నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా
శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు
తమ దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచు చునాన్రు.
11 నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు?
నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు?
దేవునియందు నిరీకష్ణ యుంచుము, ఆయనే నా
రకష్ణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను
సుత్తించెదను.

దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము
భకిత్లేని జనముతో నా పకష్మున
వాయ్జెయ్ మాడుము కపటము కలిగి

దౌరజ్నయ్ము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు
ననున్ విడిపించుదువు. 2 నీవు నాకు దురగ్మైన
దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను
శతుర్బాధచేత దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప
నేల? 3 నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు
దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి నీ
పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ
నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.
4 అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదద్కు
నాకు ఆనందసంతోషములు కలుగజేయు దేవుని
యొదద్కు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా
వాయించుచు నీకు కృత జఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచెదను 5 నా పార్ణమా, నీవేల
కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల
తొందరపడుచునాన్వు? దేవునియందు నిరీకష్ణ
యుంచుము ఆయన నా రకష్ణకరత్ నా దేవుడు
ఇంకను నేనాయనను సుత్తించెదను.

దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల
దినములలో నీవు చేసినపనినిగూరిచ్
మేము చెవులార విని యునాన్ము మా

పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి 2 నీవు నీ
భుజబలము చేత అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్
మా పితరులను నాటితివి జనములను నిరూమ్లము

చేసి వారిని వాయ్పింపజేసితివి. 3 వారు తమ
ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచు కొనలేదు
వారి బాహువు వారికి జయమియయ్లేదు నీవు
వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ
దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే
వారికి విజయము కలుగజేసెను. 4 దేవా, నీవే నా
రాజవు యాకోబునకు పూరణ్రకష్ణ కలుగ
నాజాఞ్పించుము. 5 నీవలన మా విరోధులను
అణచివేయుదుము నీ నామమువలననే, మామీదికి
లేచువారిని మేము తొర్కిక్ వేయుదుము. 6

నేను నా వింటిని నముమ్కొనను నా కతిత్యు
ననున్ రకిష్ంపజాలదు 7 మా శతుర్వుల
చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచు వాడవు నీవే
మముమ్ను దేవ్షించువారిని సిగుగ్పరచువాడవు
నీవే. 8 దినమెలల్ మేము దేవునియందు
అతిశయపడుచునాన్ము నీ నామమునుబటిట్
మేము నితయ్ము కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచుచునాన్ము.(సెలా.) 9 అయితే
ఇపుప్డు నీవు మముమ్ను విడనాడి అవమాన
పరచియునాన్వు. మాసేనలతోకూడ నీవు
బయలుదేరకయునాన్వు. 10 శతుర్వులయెదుట
నిలువకుండ మముమ్ను వెనుకకు పారి
పోజేయుచునాన్వు మముమ్ను దేవ్షించువారు
ఇషట్మువచిచ్నటుల్ మముమ్ను
దోచుకొనుచునాన్రు. 11 భోజనపదారథ్ముగా
ఒకడు గొఱఱ్లను అపప్గించునటుల్ నీవు
మముమ్ను అపప్గించియునాన్వు
అనయ్జనులలోనికి మముమ్ను చెదరగొటిట్
యునాన్వు 12 అధికమైన వెల చెపప్క
ధనపార్పిత్లేకయే నీవే నీ పర్జలను అమి◌్మ
యునాన్వు 13 మా పొరుగువారి దృషిట్కి నీవు
మముమ్ను నిందాసప్ద ముగా చేసియునాన్వు
మా చుటుట్ నునన్ వారి దృషిట్కి
అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎగతాళికి కారణ
ముగాను మముమ్ను ఉంచి యునాన్వు. 14

అనయ్జనులలో మముమ్ను సామెతకు
హేతువుగాను పర్జలు తల ఆడించుటకు
కారణముగాను మముమ్ను ఉంచియునాన్వు. 15

ననున్ నిందించి దూషించువారి మాటలు వినగా
శతుర్వులనుబటిట్యు పగ
తీరుచ్కొనువారినిబటిట్యు 16 నేను
దినమెలల్ నా అవమానమును తలపోయుచునాన్ను
సిగుగ్ నా ముఖమును కమిమ్యునన్ది. 17

ఇదంతయు మా మీదికి వచిచ్నను మేము నినున్
మరువ లేదు నీ నిబంధన మీరి దోర్హులము
కాలేదు. 18 మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు
మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి
తొలగిపోలేదు. 19 అయితే నకక్లునన్చోట
నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు
గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు
20 మా దేవుని నామమును మేము
మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ మా
చేతులు చాపియునన్యెడల 21 హృదయ
రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని
పరిశోధింపక మానునా? 22 నినున్బటిట్
దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు
సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడు
చునాన్ము 23 పర్భువా, మేలొక్నుము నీవేల
నిదిర్ంచుచునాన్వు? లెముమ్ నితయ్ము
మముమ్ను విడనాడకుము. 24 నీ ముఖమును నీ వేల
మరుగుపరచి యునాన్వు? మా బాధను మాకు కలుగు
హింసను నీవేల మరచి యునాన్వు? 25 మా
పార్ణము నేలకు కుర్ంగియునన్ది మా శరీరము
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నేలను పటిట్యునన్ది. 26 మా సహాయమునకు
లెముమ్ నీ కృపనుబటిట్ మముమ్ను
విమోచింపుము.

ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా
హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది
నేను రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని

పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని
కలమువలె నునన్ది. 2 నరులకంటె నీవు
అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద
దయారసము పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు
నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును. 3 శూరుడా, నీ
కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ
పర్భావమును ధరించుకొనుము. 4 సతయ్మును
వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ
పర్భావమును ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలు
దేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని
జరిగించుటకు నీకు నేరుప్ను. 5 నీ బాణములు
వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు
రాజు శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 6 దేవా,
నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ
రాజదండము నాయ్యారథ్మైన దండము. 7 నీవు
నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను
దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే
చెలికాండర్కంటె హెచచ్ గునటుల్గా నినున్
ఆనందతైలముతో అభిషేకించి యునాన్డు. 8 నీ
వసత్ర్ములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే
లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో కటిట్న
నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్
సంతోషపెటుట్చునన్వి. 9 నీ దయనొందిన
సీత్ర్లలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి
ఓఫీరు అపరంజితో అలంకరించుకొని నీ
కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది. 10 కుమారీ,
ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ
సవ్జనమును నీ తండిర్ యింటిని మరువుము 11

ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును
కోరినవాడు అతనికి నమసక్రించుము. 12 తూరు
కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను
జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ దయను వెదకుదురు.
13 అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్
కేవలము మహిమ గలది ఆమె వసత్ర్ము బంగారు
బుటాట్పని చేసినది. 14 విచితర్మైన పనిగల
వసత్ర్ములను ధరించుకొని రాజు నొదద్కు
ఆమె తీసికొని రాబడుచునన్ది ఆమెను
వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు
నీయొదద్కు తీసికొని రాబడుచునాన్రు. 15

ఉతాస్హ సంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు
రాజనగరులో పర్వేశించుచునాన్రు. 16 నీ
పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు
భూమియందంతట నీవు వారిని అధికారులనుగా నియ
మించెదవు. 17 తరములనిన్టను నీ నామము
జాఞ్పకముండునటుల్ నేను చేయుదును కావున
జనములు సరవ్కాలము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచుదురు.

దేవుడు మనకు ఆశర్యమును
దురగ్మునై యునాన్డు
ఆపతాక్లములో ఆయన

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 2 కావున భూమి
మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో
పరవ్తములు మునిగినను 3 వాటి జలములు
ఘోషించుచు నురుగు కటిట్నను ఆ పొంగునకు
పరవ్తములు కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 4

ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని
పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోష పరచుచునన్వి. 5

దేవుడు ఆ పటట్ణములో నునాన్డు దానికి
చలనము లేదు అరుణోదయమున దేవుడు దానికి
సహాయము చేయు చునాన్డు. 6 జనములు
ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలు చునన్వి
ఆయన తన కంఠధవ్ని వినిపించగా భూమి కరగి
పోవుచునన్ది. 7 సైనయ్ముల కధిపతియగు
యెహోవా మనకు తోడై యునాన్డు.
యాకోబుయొకక్ దేవుడు మనకు ఆశర్యమై
యునాన్డు. 8 యెహోవా చేసిన కారయ్ములు
వచిచ్ చూడుడి. ఆయనే భూమిమీద నాశనములు
కలుగజేయువాడు. 9 ఆయనే భూదిగంతములవరకు
యుదధ్ములు మానుప్ వాడు. విలుల్
విరుచువాడును బలెల్మును తెగనరుకువాడును
ఆయనే యుదధ్ రథములను అగిన్లో
కాలిచ్వేయువాడు ఆయనే. 10 ఊరకుండుడి నేనే
దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను
మహోనన్తుడ నగుదును భూమిమీద నేను
మహోనన్తుడ నగుదును 11 సైనయ్ముల
కధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై యునాన్డు
యాకోబుయొకక్ దేవుడు మనకు ఆశర్యమై
యునాన్డు.

సరవ్జనులారా, చపప్టుల్ కొటుట్డి
జయధవ్నులతో దేవునిగూరిచ్
ఆరాభ్టము చేయుడి. 2 యెహోవా

మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి
మహారాజై యునాన్డు. 3 ఆయన జనములను మనకు
లోపరచును మన పాదముల కిర్ంద పర్జలను
అణగదొర్కుక్ను. 4 తాను పేర్మించిన
యాకోబునకు మహాతిశయాసప్ద ముగా మన
సావ్సథ్య్మును ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు
చేసియునాన్డు. 5 దేవుడు ఆరాభ్టముతో
ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా
ఆరోహణమాయెను. 6 దేవుని కీరిత్ంచుడి
కీరిత్ంచుడి మన రాజును కీరిత్ంచుడి
కీరిత్ంచుడి. 7 దేవుడు సరవ్భూమికి రాజై
యునాన్డు రమయ్ముగా కీరత్నలు పాడుడి. 8

దేవుడు అనయ్జనులకు రాజై యునాన్డు దేవుడు
తన పరిశుదధ్సింహాసనముమీద ఆసీనుడై
యునాన్డు. 9 జనముల పర్ధానులు
అబార్హాముయొకక్ దేవునికి జనులై
కూడుకొనియునాన్రు. భూనివాసులు ధరించుకొను
కేడెములు దేవునివి ఆయన
మహోనన్తుడాయెను.

మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన
పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా
గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునై

యునాన్డు. 2 ఉతత్రదికుక్న మహారాజు
పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన
యెతుత్గల చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి
సంతోషకరముగా నునన్ది 3 దాని నగరులలో
దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్కష్
మగుచునాన్డు. 4 రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా
కూడి వచిచ్రి. 5 వారు దాని చూచిన వెంటనే
ఆశచ్రయ్పడిరి భర్మపడి తవ్రగా
వెళిల్పోయిరి. 6 వారచచ్టనుండగా వణకును
పర్సవించు సీత్ర్ వేద నయు వారిని పటెట్ను.
7 తూరుప్గాలిని లేపి తరీష్షు ఓడలను నీవు
పగులగొటుట్ చునాన్వు. 8

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
పటట్ణమునందు మన దేవుని పటట్ణమునందు
మనము వినినటుట్గానే జరుగుట మనము చూచి
యునాన్ము దేవుడు నితయ్ముగా దానిని
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సిథ్రపరచియునాన్డు. (సెలా.) 9 దేవా, మేము
నీ ఆలయమునందు నీ కృపను ధాయ్నించితివిు. 10

దేవా, నీ నామము ఎంత గొపప్దో నీ కీరిత్యు
భూదిగంతములవరకు అంత గొపప్ది నీ
కుడిచెయియ్ నీతితో నిండియునన్ది. 11 నీ
నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము
సంతోషించును గాక యూదా కుమారెత్లు
ఆనందించుదురుగాక. 12 ముందు రాబోవు తరములకు
దాని వివరము మీరు చెపుప్నటుల్
సీయోనుచుటుట్ తిరుగుచు దానిచుటుట్
సంచరించుడి 13 దాని బురుజులను లెకిక్ంచుడి
దాని పార్కారములను నిదానించి చూడుడి దాని
నగరులలో సంచరించి వాటిని చూడుడి. 14 ఈ
దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడై యునాన్డు
మరణము వరకు ఆయన మనలను నడిపించును.

సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 2

సామానుయ్లేమి సామంతులేమి
ధనికులేమి దరిదుర్లేమి

లోకనివాసులారా, మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవి
యొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్నవిషయములను
పలుకును 3 నా హృదయధాయ్నము
పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 4

గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను
సితారా తీసికొని నా మరుగు మాట బయలుపరచె
దను. 5 నాకొరకు పొంచువారి దోషకృతయ్ములు
ననున్ చుటుట్ కొనినపుప్డు ఆపతాక్లములలో
నేనేల భయపడవలెను? 6 తమ ఆసిత్యే
పార్పకమని నమి◌్మ తమ ధన
విసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి నేనేల
భయపడవలెను? 7 ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన
సహోదరుని విమో చింపలేడు 8 వాడు కుళుల్
చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని
నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని
పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు
9 వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది
అది ఎనన్టికిని తీరక అటుల్ండవలసినదే. 10

జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ
పోదు మూరుఖ్లును పశుపార్యులును ఏకముగా
నశింతురు. 11 వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు
విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము
నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు
ఉండుననియు వారను కొందురు తమ భూములకు తమ
పేళుల్ పెటుట్దురు. 12

ఘనతవహించినవాడైనను మనుషుయ్డు
నిలువజాలడు వాడు నశించుమృగములను పోలినవాడు.
13 సావ్తిశయ పూరుణ్లకును వారి
నోటిమాటనుబటిట్ వారి ననుసరించువారికిని
ఇదే గతి. 14 వారు పాతాళములో మందగా
కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి కాపరియై
యుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారి
నేలుదురు వారి సవ్రూపములు నివాసములేనివై
పాతాళములో కష్యమైపోవును. 15 దేవుడు
ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి
ఆయన నా పార్ణమును విమోచించును.(సెలా.) 16

ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత
విసత్రించునపుప్డు భయపడకుము. 17 వాడు
చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత
వానివెంట దిగదు. 18 నీకు నీవే మేలు
చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్
సుత్తించినను తన జీవితకాలమున నొకడు తనున్
పొగడుకొనినను 19 అతడు తన పితరుల తరమునకు
టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును వెలుగు చూడరు.

20 ఘనత నొంది యుండియు బుదిధ్హీనులైనవారు
నశించు జంతువులను పోలియునాన్రు.

దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్
మొదలుకొని పడమటి దికుక్వరకు

భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు.
2 పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల
సీయోనులోనుండి దేవుడు పర్కాశించుచునాన్డు
3 మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన
మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర అగిన్
మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు
విసరుచునన్ది. 4 ఆయన తన పర్జలకు
నాయ్యము తీరుచ్టకై 5 బలయ్రప్ణ చేత
నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను
నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని మీది ఆకాశమును
భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 6 దేవుడు తానే
నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన
నీతిని తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.) 7 నా
జనులారా, నేను మాటలాడబోవుచునాన్ను ఆల
కించుడి ఇశార్యేలూ, ఆలకింపుము నేను
దేవుడను నీ దేవు డను నేను నీ మీద సాకష్య్ము
పలికెదను 8 నీ బలుల విషయమై నేను నినున్
గదిద్ంచుటలేదు నీ దహనబలులు నితయ్ము
నాయెదుట కనబడుచునన్వి. 9 నీ యింటనుండి
కోడెనైనను నీ మందలోనుండి
పొటేట్ళల్నైనను నేను తీసికొనను. 10

అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది
పశువులనిన్యు నావేగదా 11 కొండలలోని
పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని
పశావ్దులు నా వశమై యునన్వి. 12 లోకమును
దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను
నీతో చెపప్ను. 13 వృషభముల మాంసము నేను
తిందునా? పొటేట్ళల్ రకత్ము తార్గుదునా?
14 దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము
మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు
చెలిల్ంచుము. 15 ఆపతాక్లమున నీవు
ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్
విడిపించెదను నీవు ననున్ మహిమ పర చెదవు. 16

భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్
సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు
వివరించుటకు నీ కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట
వచించెదవేమి? 17 దిదుద్బాటు నీకు
అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు
తోర్సివేసెదవు. 18 నీవు దొంగను
చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు
వయ్భిచారులతో నీవు సాంగతయ్ము చేసెదవు.
19 కీడుచేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు
నీ నాలుక కపటము కలిప్ంచుచునన్ది. 20 నీవు
కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు
చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ కుమారునిమీద
అపనిందలు మోపుచునాన్వు. 21 ఇటిట్ పనులు
నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు
నేను కేవలము నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి
అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను
వరుసగా ఉంచి నినున్ గదిద్ంచెదను 22 దేవుని
మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి
లేనియెడల నేను మిముమ్ను చీలిచ్వేయుదును
తపిప్ంచు వాడెవడును లేకపోవును 23

సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమ
పరచు చునాన్డు నేను వానికి దేవుని రకష్ణ
కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము
సిదధ్పరచుకొనెను.
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దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్
కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్
బాహుళయ్ముచొపుప్న నా

అతికర్మములను తుడిచివేయుము 2 నా దోషము
పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము
పోవునటుల్ ననున్ పవితర్పరచుము. 3 నా
అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా
పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 4 నీకు
కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసి
యునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట నేను చెడుతనము
చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు
నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు తీరుప్
తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు. 5

నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే
నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 6 నీవు
అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు
ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము
తెలియజేయుదువు. 7 నేను పవితుర్డనగునటుల్
హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము.
హిమముకంటెను నేను తెలల్గా నుండునటుల్
నీవు ననున్ కడుగుము. 8 ఉతాస్హ సంతోషములు
నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన
యెముకలు హరిష్ంచును. 9 నా పాపములకు
విముఖడవు కముమ్ నా దోషములనిన్టిని
తుడిచివేయుము. 10 దేవా, నాయందు
శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా
అంతరంగములో సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతన
ముగా పుటిట్ంచుము. 11 నీ సనిన్ధిలోనుండి
ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను
నాయొదద్నుండి తీసివేయకుము. 12 నీ
రకష్ణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము
సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి ననున్
దృఢపరచుము. 13 అపుప్డు అతికర్మము
చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను
పాపులును నీ తటుట్ తిరుగుదురు. 14 దేవా, నా
రకష్ణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి
ననున్ విడిపింపుము అపుప్డు నా నాలుక నీ
నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 15

పర్భువా, నా నోరు నీ సుత్తిని
పర్చురపరచునటుల్ నా పెదవులను తెరువుము. 16

నీవు బలిని కోరువాడవుకావు కోరినయెడల నేను
అరిప్ంచుదును దహనబలి నీకిషట్మైనది కాదు.
17 విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు
దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు
అలకష్య్ము చేయవు. 18 నీ
కటాకష్ముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము
యెరూషలేముయొకక్ గోడలను కటిట్ంచుము.
19 అపుప్డు నీతియుకత్ములైన బలులును
దహనబలులును సరావ్ంగ హోమములును నీకు
అంగీకృతము లగును అపుప్డు జనులు నీ
బలిపీఠముమీద కోడెల నరిప్ంచె దరు.

శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ
వెందుకు అతిశయ పడుచునాన్వు? దేవుని
కృప నితయ్ముండును. 2 మోసము

చేయువాడా, వాడిగల మంగల కతిత్వలె నీ నాలుక
నాశనము చేయ నుదేద్శించుచునన్ది 3

మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె
అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.(సెలా.) 4

కపటమైన నాలుక గలవాడా, అధిక నాశనకరములైన
మాటలే నీకిషట్ము. 5 కావున దేవుడు
సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్
పటుట్కొని ఆయన నీ గుడారములోనుండి నినున్
పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్

నిరూమ్లము చేయును.(సెలా.) 6 నీతిమంతులు
చూచి భయభకుత్లు కలిగి 7 ఇదిగో దేవుని తనకు
దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు
నమి◌్మక యుంచి తన చేటును
బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్ కొనుచు
వానిని చూచి నవువ్దురు. 8 నేనైతే దేవుని
మందిరములో పచచ్ని ఒలీవ చెటుట్వలె
నునాన్ను నితయ్ము దేవుని కృపయందు
నమి◌్మక యుంచుచునాన్ను 9 నీవు దాని
నెరవేరిచ్తివి గనుక నేను నితయ్ము నినున్
సుత్తించెదను. నీ నామము నీ భకుత్ల దృషిట్కి
ఉతత్మమైనది నేను దాని సమ్రించి
కనిపెటుట్చునాన్ను.

దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ
హృదయములో అనుకొందురు.వారు
చెడిపోయినవారు,

అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురుమేలు
చేయువాడొకడును లేడు. 2 వివేకము కలిగి
దేవుని వెదకువారు కలరేమో అనిదేవుడు
ఆకాశమునుండి చూచి నరులను పరిశీలించెను. 3

వారందరును దారి తొలగి బొతిత్గా
చెడియునాన్రు ఒకడును తపప్కుండ అందరును
చెడియునాన్రు మేలు చేయువారెవరును లేరు
ఒకక్డైనను లేడు. 4 దేవునికి పార్రథ్నచేయక
ఆహారము మింగునటుల్గా నా పర్జలను మింగు
పాపాతుమ్లకు తెలివిలేదా? 5 భయకారణము
లేనిచోట వారు భయాకార్ంతులైరి. ననున్
ముటట్డివేయువారి యెముకలను దేవుడు చెదర
గొటిట్యునాన్డు దేవుడు వారిని
ఉపేకిష్ంచెను గనుక నీవు వారిని
సిగుగ్పరచితివి. 6 సీయోనులోనుండి
ఇశార్యేలునకురకష్ణకలుగును గాక. దేవుడు
చెరలోనునన్ తన పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు
యాకోబు హరిష్ంచును ఇశార్యేలు
సంతోషించును.

దేవా, నీ నామమునుబటిట్ ననున్
రకిష్ంపుము నీ పరాకర్మమునుబటిట్
నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 2 దేవా,

నా పార్రథ్న ఆలకింపుము నా నోటి మాటలు
చెవినిబెటుట్ము. 3 అనుయ్లు నా మీదికి
లేచియునాన్రు బలాఢుయ్లు నా పార్ణము
తీయజూచుచునాన్రు వారు తమయెదుట దేవుని
ఉంచుకొనన్వారు కారు. (సెలా.) 4 ఇదిగో
దేవుడే నాకు సహాయకుడు పర్భువే నా
పార్ణమును ఆదరించువాడు 5 నా శతుర్వులు
చేయు కీడు ఆయన వారిమీదికి రపిప్ంచును నీ
సతయ్మునుబటిట్ వారిని నశింపజేయుము
సేచాచ్రప్ణలైన బలులను నేను
నీకరిప్ంచెదను. 6 యెహోవా, నీ నామము
ఉతత్మము నేను దానికి కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచుచునాన్ను. 7 ఆపదలనిన్టిలోనుండి
ఆయన ననున్ విడిపించి యునాన్డు నా శతుర్వుల
గతిని చూచి నా కనున్ సంతోషించు చునన్ది.

దేవా, చెవియొగిగ్ నా పార్రథ్న
ఆలకింపుము నా వినన్పమునకు
విముఖుడవై యుండకుము. 2 నా మనవి

ఆలకించి నాకుతత్రమిముమ్. 3 శతుర్వుల
శబద్మునుబటిట్యు
దుషుట్లబలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను
చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగు
చునాన్ను.వారు నామీద దోషము
మోపుచునాన్రుఆగర్హముగలవారై ననున్
హింసించుచునాన్రు. 4 నా గుండె నాలో
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వేదనపడుచునన్ది మరణభయము నాలో
పుటుట్చునన్ది 5 దిగులును వణకును నాకు
కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్
ముంచివేసెను. 6 ఆహా గువవ్వలె నాకు
రెకక్లునన్యెడల నేను ఎగిరిపోయి
నెమమ్దిగా నుందునే 7 తవ్రపడి దూరముగా
పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని
తపిప్ంచుకొని 8 అరణయ్ములో
నివసించియుందునే అను కొంటిని. 9

పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట
నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, అటిట్పనులు
చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి
నాలుకలు ఛేదించుము. 10 రాతిర్ంబగళుల్ వారు
పటట్ణపు పార్కారముల మీద తిరుగుచునాన్రు
పాపమును చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి.
11 దాని మధయ్ను నాశనకిర్యలు జరుగుచునన్వి
వంచనయు కపటమును దాని అంగడి వీధులలో మానక
జరుగుచునన్వి. 12 ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు
కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని
సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు
నాయందు పగపటిట్న వాడు కాడు
అటిట్వాడైతే నేను దాగియుండవచుచ్ను. 13

ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు
నా పరిచయుడవు. 14 మనము కూడి మధురమైన
గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు
వెళుల్ సమూహముతో దేవుని మందిర మునకు
పోయి యునన్వారము. 15 వారికి మరణము
అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను గాక సజీవులుగానే
వారు పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక
చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి
అంతరంగము నందును ఉనన్ది 16 అయితే నేను
దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్కొందును యెహోవా
ననున్ రకిష్ంచును. 17 సాయంకాలమున ఉదయమున
మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు
మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న
నాలకించును 18 నా శతుర్వులు అనేకులై
యునాన్రు అయినను వారు నామీదికి
రాకుండునటుల్ సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా
పార్ణమును విమోచించి యునాన్డు. 19

పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు,
మారుమనసుస్ లేనివారై తనకు భయపడనివారికి
ఉతత్ర మిచుచ్ను. 20 తమతో సమాధానముగా
నునన్వారికి వారు బలా తాక్రము చేయుదురు
తాము చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు. 21 వారి
నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి
అయితే వారి హృదయములో కలహమునన్ది. వారి
మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి
వరదీసిన కతుత్లే. 22 నీ భారము యెహోవామీద
మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును
నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 23

దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు
రకాత్పరాధులును వంచకులును సగముకాలమైన
బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమి◌్మకయుంచి
యునాన్ను.

దేవా, ననున్ కరుణింపుము మనుషుయ్లు
ననున్ మింగ వలెనని యునాన్రు
దినమెలల్ వారు పోరాడుచు ననున్

బాధించు చునాన్రు. 2 అనేకులు గరివ్ంచి నాతో
పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు
పొంచియునన్వారు ననున్ మింగ వలెనని
యునాన్రు 3 నాకు భయము సంభవించు దినమున
నినున్ ఆశర్ యించుచునాన్ను. 4 దేవునిబటిట్
నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను

దేవునియందు నమి◌్మకయుంచి యునాన్ను నేను
భయ పడను శరీరధారులు ననేన్మి చేయగలరు? 5

దినమెలల్ వారు నా మాటలు అపారథ్ము
చేయుదురు నాకు హాని చేయవలెననన్ తలంపులే
వారికి నితయ్ము పుటుట్చునన్వి. 6 వారు
గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము
తీయగోరుచు వారు నా అడుగు జాడలు
కనిపెటుట్దురు. 7 తాము చేయు
దోషకిర్యలచేత వారు తపిప్ంచు కొందురా?
దేవా, కోపముచేత జనములను అణగగొటుట్ము 8

నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచి యునాన్వు నా
కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో నుంచబడి యునన్వి అవి
నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 9 నేను
మొఱఱ్పెటుట్ దినమున నా శతుర్వులు
వెనుకకు తిరుగుదురు. దేవుడు నా పకష్మున
నునాన్డని నాకు తెలి యును. 10 దేవునిబటిట్
నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను
యెహోవానుబటిట్ ఆయన వాకయ్మును
కీరిత్ంచెదను 11 నేను దేవునియందు
నమి◌్మకయుంచి యునాన్ను నేను భయపడను
నరులు ననేన్మి చేయగలరు? 12 దేవా, నీవు
మరణములోనుండి నా పార్ణమును
తపిప్ంచియునాన్వు నేను జీవపు వెలుగులో
దేవుని సనిన్ధిని సంచరించు నటుల్
జారిపడకుండ నీవు నా పాదములను తపిప్ంచి
యునాన్వు. 13 నేను నీకు మొర్కుక్కొని
యునాన్ను నేను నీకు సుత్తియాగముల
నరిప్ంచెదను.

ననున్ కరుణింపుము దేవా ననున్
కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచిచ్
యునాన్ను ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు

నీ రెకక్ల నీడను శరణుజొచిచ్ యునాన్ను. 2

మహోనన్తుడైన దేవునికి నా కారయ్ము
సఫలముచేయు దేవునికి నేను మొఱఱ్
పెటుట్చునాన్ను. 3 ఆయన ఆకాశమునుండి
ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్
మింగగోరువారు దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు
తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 4 నా
పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది
కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను
పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు
అవి అంబులు వారి నాలుక వాడిగల కతిత్. 5 దేవా,
ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్
కనుపరచుకొనుము నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద
కనబడనిముమ్. 6 నా అడుగులను
చికిక్ంచుకొనుటకై వారు వలయొడిడ్రి నా
పార్ణము కుర్ంగియునన్ది. నా యెదుట గుంట
తర్వివ్ దానిలో తామేపడిరి. (సెలా.) 7 నా
హృదయము నిబబ్రముగా నునన్ది దేవా, నా
హృదయము నిబబ్రముగా నునన్ది నేను పాడుచు
సుత్తిగానము చేసెదను. 8 నా పార్ణమా,
మేలుకొనుము సవ్రమండలమా సితారా,
మేలుకొనుడి నేను వేకువనే లేచెదను. 9 నీ కృప
ఆకాశముకంటె ఎతత్యినది నీ సతయ్ము
మేఘమండలమువరకు వాయ్పించియునన్ది. 10

పర్భువా, జనములలో నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
నేను చెలిల్ంచెదను పర్జలలో నినున్
కీరిత్ంచెదను. 11 దేవా, ఆకాశముకంటె
అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. నీ
పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్.

అధిపతులారా, మీరు నీతి ననుసరించి
మాటలాడుదు రనన్ది నిజమా?
నరులారా, మీరు నాయ్యమునుబటిట్
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తీరుప్ తీరుచ్ దురా? 2 లేదే, మీరు
హృదయపూరవ్కముగా చెడుతనము
జరిగించుచునాన్రు దేశమందు మీ చేతి
బలాతాక్రము తూచి చెలిల్ంచు చునాన్రు. 3

తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని
భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు
పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు
తపిప్పోవుదురు. 4 వారి విషము నాగుపాము
విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా
మంతిర్ంచినను 5 వారి సవ్రము తనకు
వినబడకుండునటుల్ చెవి మూసికొనునటిట్
చెవిటి పామువలె వారునాన్రు. 6 దేవా, వారి
నోటి పండల్ను విరుగగొటుట్ము యెహోవా,
కొదమ సింహముల కోరలను ఊడ గొటుట్ము. 7

పారు నీళల్వలె వారు గతించిపోవుదురు అతడు తన
బాణములను సంధింపగా అవి తునాతునకలై పోవును.
8 వారు కరగిపోయిన నతత్వలె నుందురు
సూరుయ్ని చూడని గరభ్సార్వమువలె నుందురు.
9 మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే
అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను ఆయన దాని
నెగర గొటుట్చునాన్డు, 10 పర్తిదండన
కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతో షించుదురు
భకిత్హీనుల రకత్ములో వారు తమ పాదములను
కడుగు కొందురు. 11 కావుననిశచ్యముగా
నీతిమంతులకు ఫలము కలుగు ననియు నిశచ్యముగా
నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో
నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు.

నా దేవా, నా శతుర్వులచేతిలోనుండి
ననున్ తపిప్ం పుము. నామీద పడువారికి
చికక్కుండ ననున్ ఉదధ్రించుము. 2

పాపము చేయువారి చేతిలోనుండి ననున్
తపిప్ంపుము. రకాత్పరాధుల చేతిలోనుండి
ననున్ రకిష్ంపుము. 3 నా పార్ణము
తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా,
నా దోషమునుబటిట్ కాదు నా పాప
మునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని
పోగుబడి యునాన్రు. 4 నాయందు ఏ అకర్మమును
లేకునన్ను వారు పరుగు లెతిత్
సిదధ్పడుచునాన్రు ననున్ కలిసికొనుటకై
మేలొక్నుము. 5 సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవావైన దేవా, ఇశార్యేలు దేవా,
అనయ్జనులందరిని శికిష్ంచుటకై
మేలొక్నుము అధికదోర్హులలో ఎవరిని
కనికరింపకుము.(సెలా.) 6 సాయంకాలమున వారు
మరల వచెచ్దరు కుకక్వలె మొరుగుచు
పటట్ణముచుటుట్ తిరుగుదురు. 7

వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి
మాటలు వెళల్గర్కుక్దురు. వారి పెదవులలో
కతుత్లునన్వి. 8 యెహోవా, నీవు వారిని చూచి
నవువ్దువు అనయ్జనులందరిని నీవు
అపహసించుదువు. 9 నా బలమా, నీకొరకు నేను
కనిపెటుట్కొనుచునాన్ను నా ఉనన్తమైన
దురగ్ము దేవుడే. 10 నా దేవుడు తన కృపలో
ననున్ కలిసికొనెను నాకొరకు
పొంచియునన్వారికి సంభవించినదానిని దేవుడు
నాకు చూపించును. 11 వారిని చంపకుము ఏలయనగా
నా పర్జలు దానిని మరచిపోదురేమో.
మాకేడెమైన పర్భువా, నీ బలముచేత వారిని
చెలాల్ చెదరు చేసి అణగగొటుట్ము. 12 వారి
పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాప
మునుబటిట్యు వారు పలుకు
శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు
వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక. 13

కోపముచేత వారిని నిరూమ్లము చేయుము వారు
లేకపోవునటుల్ వారిని నిరూమ్లము చేయుము
దేవుడు యాకోబు వంశమును ఏలుచునాన్డని
భూదిగంతములవరకు మనుషుయ్లు ఎరుగునటుల్
చేయుము.(సెలా.) 14 సాయంకాలమున వారు మరల
వచెచ్దరు కుకక్వలె మొరుగుచు
పటట్ణముచుటుట్ తిరుగుదురు 15 తిండికొరకు
వారు ఇటు అటు తిరుగులాడెదరు తృపిత్
కలుగనియెడల రాతిర్ అంతయు ఆగుదురు. 16 నీవు
నాకు ఎతత్యిన కోటగా ఉనాన్వు ఆపదిద్నమున
నాకు ఆశర్యముగా ఉనాన్వు. నీ బలమునుగూరిచ్
నేను కీరిత్ంచెదను ఉదయమున
నీకృపనుగూరిచ్ఉతాస్హగానము చేసెదను 17

దేవుడు నాకు ఎతత్యిన కోటగాను కృపగల
దేవుడుగాను ఉనాన్డు నా బలమా, నినేన్
కీరిత్ంచెదను.

దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు
మముమ్ చెదరగొటిట్ యునాన్వు
నీవు కోపపడితివి మముమ్ మరల

బాగుచేయుము. 2 నీవు దేశమును
కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లు
చేసియునాన్వు అది వణకుచునన్ది అది
పడిపోయిన చోటులు బాగు చేయుము. 3 నీ
పర్జలకు నీవు కఠినకారయ్ములు చేసితివి
తూలునటుల్ చేయు మదయ్మును మాకు
తార్గించితివి 4 సతయ్ము నిమితత్ము ఎతిత్
పటుట్టకై నీయందు భయభకుత్లుగలవారికి
నీవొక ధవ్జము నిచిచ్ యునాన్వు.(సెలా.) 5 నీ
పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ నీ కుడిచేత
ననున్ రకిష్ంచి నాకుతత్రమిముమ్ 6 తన
పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్
యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను షెకెమును
పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను
కొలిపించెదను. 7 గిలాదు నాది మనషేష్ నాది
ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా
రాజదండము. 8 మోయాబు నేను కాళుల్
కడుగుకొను పళెల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్
విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్
ఉతాస్హధవ్నిచేయుము. 9 కోటగల
పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొని
పోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు నడిపించును?
10 దేవా, నీవు మముమ్ విడనాడియునాన్వు
గదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు బయలుదేరుట
మాని యునాన్వు గదా? 11 మనుషుయ్ల
సహాయము వయ్రథ్ము శతుర్వులను
జయించుటకు మాకు సహాయము దయ చేయుము. 12

దేవుని వలన మేము శూరకారయ్ములు
జరిగించెదము మా శతుర్వులను
అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే.

దేవా, నా మొఱఱ్ ఆలకింపుము నా
పార్రథ్నకు చెవియొగుగ్ము 2 నా
పార్ణము తలల్డిలల్గా

భూదిగంతములనుండి నీకు మొఱఱ్
పెటుట్చునాన్ను నేను
ఎకక్లేనంతయెతత్యిన కొండపైకిననున్
ఎకిక్ం చుము. 3 నీవు నాకు ఆశర్యముగా
నుంటిని. శతుర్వులయెదుట బలమైన
కోటగానుంటివి 4 యుగయుగములు నేను నీ
గుడారములో నివసించెదను నీ రెకక్ల చాటున
దాగుకొందును (సెలా.) 5 దేవా, నీవు నా
మొర్కుక్బడుల నంగీకరించి యునాన్వు నీ
నామమునందు భయభకుత్లుగలవారి
సావ్సథ్య్ము నీవు నాకనుగర్హించి
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యునాన్వు. 6 రాజునకు దీరాఘ్యువు
కలుగజేయుదువు గాక అతని సంవతస్రములు
తరతరములుగడచును గాక. 7 దేవుని సనిన్ధిని
అతడు నిరంతరము నివసించును గాక అతని
కాపాడుటకై కృపాసతయ్ములను నియమిం చుము.
8 దినదినము నా మొర్కుక్బడులను నేను
చెలిల్ంచు నటుల్ నీ నామమును నితయ్ము
కీరిత్ంచెదను.

నా పార్ణము దేవుని నముమ్కొని
మౌనముగా ఉనన్ది. ఆయనవలన నాకు
రకష్ణ కలుగును. ఆయనే నా

ఆశర్యదురగ్ము ఆయనే నా రకష్ణకర 2

ఎతత్యిన నాకోట ఆయనే, నేను అంతగా కదలింప
బడను. ఎనాన్ళుల్ మీరు ఒకనిపైబడుదురు? 3

ఒరుగుచునన్ గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడ
దోర్యునటుల్ మీ రందరు ఎనాన్ళుల్ ఒకని పడ
దోర్య చూచుదురు? 4 అతని
ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే
వారు ఆలోచించుదురు అబదధ్మాడుట వారికి
సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు
పలుకుచు అంత రంగములో దూషించుదురు. (సెలా.) 5

నా పార్ణమా, దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా
నుండుము ఆయన వలననే నాకు నిరీకష్ణ
కలుగుచునన్ది. 6 ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము
నా రకష్ణాధారము నా ఎతత్యిన కోట ఆయనే,
నేను కదలింపబడను. 7 నా రకష్ణకు నా మహిమకు
దేవుడే ఆధారము. నా బలమైన ఆశర్యదురగ్ము
నా యాశర్యము దేవునియందే యునన్ది. 8

జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు
నమి◌్మక యుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ
హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు
ఆశర్యము.(సెలా.) 9 అలుప్లైనవారు వటిట్
ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు
మాయసవ్రూపులు తార్సులో వారందరు
తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా
ఉనాన్రు 10 బలాతాక్రమందు
నమి◌్మకయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత
గరవ్పడకుడి ధనము హెచిచ్నను దానిని
లకష్య్పెటట్కుడి. 11 బలము తనదని ఒక మారు
దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట
నాకు వినబడెను. 12 పర్భువా,
మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యల
చొపుప్న నీవే పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు.
కాగా కృపచూపుటయు నీది.

దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే
నినున్ వెదకుదును 2 నీ బలమును నీ
పర్భావమును చూడవలెనని

పరిశుదాధ్లయమందు నే నెంతో ఆశతో
నీతటుట్ కని పెటిట్యునాన్ను. నీళుల్
లేకయెండియునన్ దేశమందు నా పార్ణము
నీకొరకు తృషణ్గొనియునన్ది నీమీది ఆశచేత
నినున్ చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచునన్ది.
3 నీ కృప జీవముకంటె ఉతత్మము నా పెదవులు
నినున్ సుత్తించును. 4 నా మంచముమీద నినున్
జాఞ్పకము చేసికొని రాతిర్ జాములయందు
నినున్ ధాయ్నించునపుప్డు 5 కొర్వువ్
మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము
తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు పెదవులతో
నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది
6 కాగా నా జీవితకాలమంతయు నేనీలాగున నినున్
సుత్తించెదను నీ నామమునుబటిట్ నా
చేతులెతెత్దను. 7 నీవు నాకు సహాయకుడవై
యుంటివి నీ రెకక్ల చాటున శరణుజొచిచ్

ఉతాస్హధవ్ని చేసెదను. 8 నా పార్ణము
నినున్ అంటి వెంబడించుచునన్ది నీ కుడిచేయి
ననున్ ఆదుకొనుచునన్ది. 9 నా పార్ణమును
నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచునాన్రు
వారు భూమి కిర్ంది చోటల్కు దిగిపోవుదురు 10

బలమైన ఖడగ్మునకు అపప్గింపబడుదురు
నకక్లపాలగుదురు. 11 రాజు దేవునిబటిట్
సంతోషించును. ఆయనతోడని పర్మాణము చేయు
పర్తివాడును అతిశయిలుల్ను
అబదధ్ములాడువారి నోరు మూయబడును.

దేవా, నేను మొఱఱ్పెటట్గా నా
మనవి ఆలకింపుము శతుర్భయమునుండి
నా పార్ణమును కాపాడుము. 2

కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు
చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 3 ఒకడు
కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుక
లకు పదును పెటుట్దురు. 4 యథారథ్వంతులను
కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో
చేదుమాటలను బాణములుగా సంధించుదురు.వారు
భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా
వారినికొటెట్దరు 5 వారు దురాలోచన
దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు
యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని
చెపుప్కొందురు. 6 వారు దుషట్కిర్యలను
తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ం తురు వెదకి వెదకి
ఉపాయము సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని
హృదయాంతరంగము అగాధము. 7 దేవుడు
బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు
ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 8 వారు
కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము.
వారిని చూచువారందరు తల ఊచుదురు 9

మనుషుయ్లందరు భయముకలిగి దేవుని కారయ్
ములు తెలియజేయుదురు ఆయన కారయ్ములు
చకక్గా యోచించు కొందురు 10 నీతిమంతులు
యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుచు ఆయన
శరణుజొచెచ్దరు యథారథ్హృదయులందరు
అతిశయిలుల్దురు.

దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట
నీకు సుత్తి చెలిల్ంచుటే నీకు
మొర్కుక్బడి

చెలిల్ంపవలసియునన్ది. 2 పార్రథ్న
ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు
వచెచ్దరు 3 నామీద మోపబడిన దోషములు
భరింపజాలనివి మా అతికర్మముల నిమితత్ము
నీవే పార్యశిచ్తత్ము చేయుదువు. 4 నీ
ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు
ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ
పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని
మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము. 5 మాకు
రకష్ణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల
నివాసులకందరికిని దూర సముదర్ము మీదనునన్
వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్
భీకరకిర్యలచేత మాకు ఉతత్రమిచుచ్
చునాన్వు 6 బలమునే నడికటుట్గా
కటుట్కొనినవాడై తన శకిత్చేత పరవ్తములను
సిథ్రపరచువాడు ఆయనె 7 ఆయనే సముదర్ముల
ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు
జనముల అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు. 8 నీ సూచక
కిర్యలను చూచి దిగంత నివాసులును భయపడుదురు
ఉదయ సాయంతర్ముల ఉతప్తుత్లను నీవు
సంతోష భరితములుగా చేయుచునాన్వు. 9 నీవు
భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి
మహదైశవ్రయ్ము కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని
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నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని
అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత వారికి ధానయ్ము
దయచేయుచునాన్వు. 10 దాని దుకుక్లను
విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను
చదును చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని
పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు
దాని నాశీరవ్దించుచునాన్వు. 11

సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము
ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము
వెదజలుల్చునన్వి. 12 అడవి బీడులు సారము
చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును
నడికటుట్గా ధరించుకొని యునన్వి. 13

పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్ర్మువలె
ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో
కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని
చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి.

సరవ్లోకనివాసులారా, దేవునిగూరిచ్
సంతోష గీతము పాడుడి. ఆయన
నామపర్భావము కీరిత్ంచుడి 2

ఆయనకు పర్భావముఆరోపించి ఆయనను
సోత్తిర్ంచుడి 3 ఈలాగు దేవునికి
సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు
ఎంతో భీకరమైనవి నీ బలాతిశయమునుబటిట్ నీ
శతుర్వులు లొంగి నీ యొదద్కు వచెచ్దరు 4

సరవ్లోకము నీకు నమసక్రించి నినున్
కీరిత్ంచును నీ నామమునుబటిట్ నినున్
కీరిత్ంచును.(సెలా.) 5 దేవుని
ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చూడ రండి నరులయెడల
ఆయన జరిగించు కారయ్ములను చూడగా ఆయన
భీకరుడై యునాన్డు. 6 ఆయన సముదర్మును
ఎండిన భూమిగా జేసెను జనులు కాలినడకచే
దాటిరి. అకక్డ ఆయనయందు మేము
సంతోషించితివిు. 7 ఆయన తన పరాకర్మమువలన
నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద
ఆయన తన దృషిట్యుంచియునాన్డు. దోర్హులు
తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 8

జనములారా, పూ దేవుని సనున్తించుడి గొపప్
సవ్రముతో ఆయన కీరిత్ వినిపించుడి. 9

జీవపార్పుత్లనుగా మముమ్ను కలుగజేయువాడు
ఆయనే ఆయన మా పాదములు కదలనియయ్డు. 10

దేవా, నీవు మముమ్ను పరిశీలించియునాన్వు.
వెండిని నిరమ్లము చేయురీతిగా మముమ్ను
నిరమ్లులను చేసియునాన్వు. 11 నీవు
బందీగృహములో మముమ్ ఉంచితివి మా
నడుములమీద గొపప్భారము పెటిట్తివి. 12

నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి
మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను పడితివిు
అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్
రపిప్ంచి యునాన్వు. 13 దహనబలులను తీసికొని
నేను నీ మందిరములోనికి వచెచ్దను. 14 నాకు
శర్మ కలిగినపుప్డు నా పెదవులు పలికిన
మొర్కుక్బడులను నా నోరు వచించిన
మొర్కుక్బడులను నేను నీకు చెలిల్ంచెదను 15

పొటేట్ళల్ను ధూపమును కొర్వివ్న
గొఱఱ్లను తీసికొని నీకు దహనబలులు
అరిప్ంచెదను. ఎదుద్లను పోతుమేకలను
అరిప్ంచెదను.(సెలా). 16 దేవునియందు
భయభకుత్లుగలవారలారా, మీరందరు వచిచ్
ఆలకించుడి ఆయన నాకొరకు చేసిన కారయ్ములను
నేను విని పించెదను. 17 ఆయనకు నేను
మొఱఱ్పెటిట్తిని అపుప్డే నా నోట
శేర్షఠ్మైన కీరత్న యుండెను. 18 నా
హృదయములో నేను పాపమును లకష్య్ము చేసిన

యెడల పర్భువు నా మనవి వినకపోవును. 19

నిశచ్యముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించి
యునాన్డు ఆయన నా విజాఞ్పన
ఆలకించియునాన్డు 20 దేవుడు నా పార్రథ్నను
తోర్సివేయలేదు నాయొదద్నుండి తన కృపను
తొలగింపలేదు; ఆయన సనున్తింపబడును గాక.

భూమిమీద నీ మారగ్ము
తెలియబడునటుల్ను
అనయ్జనులందరిలో నీ రకష్ణ

తెలియబడునటుల్ను 2 దేవుడు మముమ్ను
కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన
తన ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును
గాక.(సెలా.) 3 దేవా, పర్జలు నినున్
సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్
సుత్తించుదురు గాక. నాయ్యమునుబటిట్ నీవు
జనములకు తీరుప్ తీరుచ్దువు భూమిమీదనునన్
జనములను ఏలెదవు.(సెలా.) 4 జనములు
సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 5

దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక.
పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 6

అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా
దేవుడు మముమ్ను ఆశీరవ్దించును. 7 దేవుడు
మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు
ఆయనయందు భయభకుత్లు నిలుపుదురు.

దేవుడు లేచును గాక ఆయన శతుర్వులు
చెదరిపోవుదురు గాక ఆయనను
దేవ్షించువారు ఆయన సనిన్ధినుండి

పారి పోవుదురు గాక. 2 పొగ
చెదరగొటట్బడునటుల్ నీవు వారిని
చెదరగొటుట్ము అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్
భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు
గాక. 3 నీతిమంతులు సంతోషించుదురు గాక వారు
దేవుని సనిన్ధిని ఉలల్సించుదురు గాక వారు
మహదానందము పొందుదురు గాక 4

దేవునిగూరిచ్పాడుడి ఆయన నామమునుబటిట్
సోత్తర్ గానము చేయుడి వాహనమెకిక్
అరణయ్ములలో పర్యాణముచేయు
దేవునికొరకు ఒక రాజమారగ్ము చేయుడి
యెహోవా అను ఆయన నామమునుబటిట్ ఆయన
సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచుడి. 5 తన
పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేని
వారికి తండిర్యు విధవరాండర్కు
నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు 6 దేవుడు
ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. ఆయన
బంధింపబడినవారిని విడిపించి వారిని వరిధ్లల్
జేయువాడు విశావ్సఘాతకులు నిరజ్లదేశమందు
నివసించుదురు. 7 దేవా, నీవు నీ పర్జలముందర
బయలుదేరినపుప్డు అరణయ్ములో నీవు
పర్యాణము చేసినపుప్డు (సెలా.) 8 భూమి
వణకెను దేవుని సనిన్ధిని అంతరికష్ము దిగ
జారెను ఇశార్యేలు దేవుడగు దేవుని
సనిన్ధిని ఆవలి సీనాయి కంపించెను. 9 దేవా, నీ
సావ్సథ్య్ముమీద నీవు వరష్ము సమృదిధ్గా
కురిపించితివి అది అలసియుండగా నీవు దానిని
బలపరచితివి. 10 నీ సమూహము దానిలో
నివసించును దేవా, నీ అనుగర్హముచేత దీనులకు
సదుపాయము కలుగజేసితివి. 11 పర్భువు మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డు దానిని పర్కటించు
సీత్ర్లు గొపప్ సైనయ్ముగా ఉనాన్రు. 12

సేనల రాజులు పారిపోయెదరు పారిపోయెదరు
ఇంట నిలిచినది దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును.
13 గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు
పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో
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కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు
పచచ్ని బంగారుతో కపప్ బడినటుట్నన్ది. 14

సరవ్శకుత్డు అకక్డ రాజులను
చెదరగొటిట్నపుప్డు సలోమ్నుమీద హిమము
కురిసినటాల్యెను. 15 బాషాను పరవ్తము
దేవపరవ్తము బాషాను పరవ్తము శిఖరములుగల
పరవ్తము. 16 శిఖరములుగల పరవ్తములారా,
దేవుడు నివాసముగా కోరుకొనన్ కొండను మీరేల
ఓరచూపులు చూచుచునాన్రు? యెహోవా
నితయ్ము అందులోనే నివసించును. 17 దేవుని
రథములు సహసర్ములు సహసర్సహసర్ములు
పర్భువు వాటిలో నునాన్డు సీనాయి
పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ
పరిశుదధ్మాయెను. 18 నీవు ఆరోహణమైతివి
పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొని పోతివి
మనుషుయ్లచేత నీవు కానుకలు
తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు
అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత
సహితము నీవు కానుకలు తీసి కొని యునాన్వు. 19

పర్భువు సుత్తినొందును గాక అనుదినము ఆయన
మా భారము భరించుచునాన్డు దేవుడే మాకు
రకష్ణకరత్యై యునాన్డు. 20 దేవుడు మా
పకష్మున పూరణ్రకష్ణ కలుగజేయు దేవుడై
యునాన్డు మరణము తపిప్ంచుట పర్భువైన
యెహోవా వశము. 21 దేవుడు నిశచ్యముగా తన
శతుర్వుల తలలు పగుల గొటుట్ను. మానక
దోషములు చేయువారి వెండుర్కలుగల నడి
నెతిత్ని ఆయన పగులగొటుట్ను. 22 పర్భువు
సెలవిచిచ్నదేమనగానేను బాషానులోనుండి
వారిని రపిప్ంచెదను అగాధ
సముదర్ములలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 23

వారి రకత్ములో నీవు నీ పాదము ముంచుదువు నీ
శతుర్వులు నీ కుకక్ల నాలుకలకు భాగమగుదురు. 24

దేవా, నీ గమనమును పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పోవు
నా రాజగు దేవుని గమనమును వారు చూచి
యునాన్రు. చుటుట్ను కనయ్కలు తంబురలు
వాయించుచుండగా 25 కీరత్నలు పాడువారు
ముందర నడచిరి. తంతివాదయ్ములు
వాయించువారు వెనుక వచెచ్దరు. 26

సమాజములలో దేవుని సుత్తించుడి
ఇశార్యేలులోనుండి ఉదభ్వించినవారలారా,
పర్భు వును సుత్తించుడి. 27 కనిషుఠ్డగు
బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట
నునాన్డు. యూదా అధిపతుల పరివారమచచ్ట
నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి
అధిపతులును ఉనాన్రు. 28 నీ దేవుడు నీకు బలము
కలుగ నియమించియునాన్డు. దేవా, నీవు
మాకొరకు చేసినదానిని బలపరచుము 29

యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు
నీ యొదద్కు కానుకలు తెచెచ్దరు. 30

రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును
దూడలవంటి జనములును లొంగి, వెండి కడీడ్లను
తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము
కలహపిర్యులను ఆయన
చెదరగొటిట్యునాన్డు. 31 ఐగుపుత్లోనుండి
పర్ధానులు వచెచ్దరు కూషీయులు
దేవునితటుట్ తమ చేతులు చాచుకొని
పరుగెతిత్వచెచ్దరు. 32 భూరాజయ్ములారా,
దేవునిగూరిచ్ పాడుడి పర్భువును
కీరిత్ంచుడి.(సెలా.) 33 అనాదిగానునన్
ఆకాశాకాశవాహన మెకుక్వానిని కీరిత్ంచుడి
ఆయన తన సవ్రము వినబడజేయును అది బలమైన
సవ్రము. 34 దేవునికి బలాతిశయము

నారోపించుడి మహిమోనన్తుడై ఆయన
ఇశార్యేలుమీద ఏలు చునాన్డు అంతరికష్మున
ఆయన బలాతిశయమునన్ది 35 తన పరిశుదధ్
సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు
దేవుడే తన పర్జలకు బలపరాకర్మ ముల
ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు
సుత్తినొందును గాక.

దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద
పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 2

నిలుక యియయ్ని అగాధమైన దొంగ
ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ
జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్
ముంచివేయుచునన్వి. 3 నేను
మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా
గొంతుక యెండిపోయెను నా దేవునికొరకు
కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు
కీష్ణించిపోయెను. 4 నిరిన్మితత్ముగా
నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె
విసాత్రముగా ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్
నాకుశతుర్వులై ననున్ సంహరింప గోరువారు
అనేకులు నేను దోచుకొననిదానిని నేను
ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 5 దేవా, నా
బుదిధ్హీనత నీకు తెలిసేయునన్ది నా
అపరాధములు నీకు మరుగైనవి కావు. 6 పర్భువా,
సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు
కనిపెటుట్కొనువారికి నావలన సిగుగ్ కలుగ
నియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్
వెదకువారిని నావలన అవమానము నొంద
నియయ్కుము. 7 నీ నిమితత్ము నేను
నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్
నా ముఖమును కపెప్ను. 8 నా సహోదరులకు నేను
అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు
పరుడనైతిని. 9 నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్
ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్
నిందించినవారి నిందలు నామీద పడియునన్వి. 10

ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు
నిందాసప్దమాయెను. 11 నేను గోనెపటట్
వసత్ర్ముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి
హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 12 గుమమ్ములలో
కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాట
లాడుకొందురు తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్
పాటలు పాడుదురు. 13 యెహోవా, అనుకూల
సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను.
దేవా, నీ కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రకష్ణ
సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్. 14

నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్
తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి
అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము. 15

నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము
అగాధసముదర్ము ననున్ మింగనియయ్కుము
గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము. 16 యెహోవా,
నీ కృప ఉతత్మతవ్మునుబటిట్ నాకు ఉతత్ర
మిముమ్ నీ వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్
నాతటుట్ తిరుగుము. 17 నీ సేవకునికి
విముఖుడవై యుండకుము నేను
ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా నాకు
ఉతత్రమిముమ్. 18 నాయొదద్కు సమీపించి
ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి
ననున్ విడిపింపుము. 19 నిందయు సిగుగ్ను
అవమానమును నాకు కలిగెననినీకు
తెలిసియునన్ది. నా విరోధులందరు నీకు
కనబడుచునాన్రు. 20 నిందకు నా హృదయము
బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను
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కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని
యెవ రును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు
కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి.
21 వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి
నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను
తార్గనిచిచ్రి. 22 వారి భోజనము వారికి ఉరిగా
నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు
అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 23 వారు
చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి
కముమ్ను గాక వారి నడుములకు ఎడతెగని వణకు
పుటిట్ంచుము. 24 వారిమీద నీ ఉగర్తను
కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని
పటుట్కొనును గాక 25 వారి పాళెము పాడవును
గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును
గాక 26 నీవు మొతిత్నవానిని వారు
తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను
వివరించుచునాన్రు. 27 దోషముమీద దోషము
వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి
అందనీయకుము. 28 జీవగర్ంథములోనుండి వారి
పేరును తుడుపు పెటుట్ము నీతిమంతుల
పటీట్లో వారి పేరులు వార్యకుము. 29 నేను
బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా,
నీ రకష్ణ ననున్ ఉదధ్రించును గాక. 30

కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును
సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో
నేనాయనను ఘనపరచెదను 31 ఎదుద్కంటెను,
కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడె కంటెను అది
యెహోవాకు పీర్తికరము 32 బాధపడువారు దాని
చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా,
మీ పార్ణము తెపప్రిలుల్ను గాక. 33

యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు
ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని ఆయన తృణీకరించు
వాడు కాడు. 34 భూమాయ్కాశములు ఆయనను
సుత్తించును గాక సముదర్ములును వాటియందు
సంచరించు సమసత్ మును ఆయనను సుత్తించును
గాక. 35 దేవుడు సీయోనును రకిష్ంచును ఆయన
యూదా పటట్ణములను కటిట్ంచును జనులు
అకక్డ నివసించెదరు అది వారివశమగును. 36

ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని సవ్తంతిర్ంచు
కొనును ఆయన నామమును పేర్మించువారు
అందులో నివ సించెదరు.

దేవా, ననున్ విడిపించుటకు తవ్రగా
రముమ్ యెహోవా, నా సహాయమునకు
తవ్రగా రముమ్. 2 నా పార్ణము

తీయగోరువారు సిగుగ్పడి
అవమానమొందుదురుగాక. నాకు
కీడుచేయగోరువారు వెనుకకు మళిల్ంపబడి
సిగుగ్నొందుదురు గాక. 3 ఆహా ఆహా అని
పలుకువారు తమకు కలిగిన అవమానమును చూచి
విసమ్య మొందు దురుగాక 4 నినున్
వెదకువారందరు నినున్గూరిచ్ ఉతస్హించి
సంతోషించుదురు గాక. నీ రకష్ణను
పేర్మించువారందరు దేవుడు మహిమపరచబడును
గాక అని నితయ్ము చెపుప్కొందురు గాక. 5 నేను
శర్మల పాలై దీనుడనైతిని దేవా, ననున్
రకిష్ంచుటకు తవ్రపడి రముమ్ నాకు సహాయము
నీవే నారకష్ణకరత్వు నీవే యెహోవా,
ఆలసయ్ము చేయకుమీ.

యెహోవా, నేను నీ శరణుజొచిచ్
యునాన్ను. ననెన్నన్డును
సిగుగ్పడనియయ్కుము. 2 నీ

నీతినిబటిట్ ననున్ తపిప్ంపుము ననున్
విడిపింపుము నీ చెవి యొగిగ్ ననున్

రకిష్ంపుము. 3 నేను నితయ్ము చొచుచ్నటుల్
నాకు ఆశర్యదురగ్ముగా ఉండుము నా శైలము నా
దురగ్ము నీవే నీవు ననున్ రకిష్ంప
నిశచ్యించియునాన్వు. 4 నా దేవా,
భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ం పుము.
కీడు చేయువారి పటుట్లోనుండి బలాతాక్రుని
పటుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 5 నా
పర్భువా యెహోవా, నా నిరీకష్ణాసప్దము
నీవే బాలయ్మునుండి నా ఆశర్యము నీవే. 6

గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నీవే నాకు
పార్పకుడవై యుంటివి తలిల్గరభ్మునుండి
ననున్ ఉదభ్వింపజేసినవాడవు నీవే
నినున్గూరిచ్ నేను నితయ్ము సుత్తిగానము
చేయుదును. 7 నేను అనేకులకు ఒక వింతగా
ఉనాన్ను అయినను నాకు బలమైన ఆశర్యము
నీవే. 8 నీ కీరిత్తోను నీ పర్భావవరణ్నతోను
దినమంతయు నా నోరు నిండియునన్ది. 9

వృదాధ్పయ్మందు ననున్ విడనాడకుము నా
బలము కీష్ణించినపుప్డు ననున్ విడువకుము. 10

నా శతుర్వులు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొను
చునాన్రు నా పార్ణముకొరకు
పొంచియునన్వారు కూడి ఆలోచన
చేయుచునాన్రు. 11 దేవుడు వానిని విడిచెను
తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి
పటుట్కొనుడి అని వారనుకొనుచునాన్రు. 12

దేవా, నాకు దూరముగా ఉండకుము. నా దేవా, నా
సహాయమునకు తవ్రపడి రముమ్ 13 నా
పార్ణవిరోధులు సిగుగ్పడి నశించుదురు గాక.
నాకు కీడుచేయ జూచువారు నిందపాలై మాన
భంగము నొందుదురుగాక. 14 నేను ఎలల్పుప్డు
నిరీకిష్ంతును నేను మరి యెకుక్వగా నినున్
కీరిత్ంతును 15 నీ నీతిని నీ రకష్ణను నా నోరు
దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము
కావు. 16 పర్భువైన యెహోవాయొకక్
బలవతాక్రయ్ములను బటిట్ నేను వరిణ్ంప
మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను
వరిణ్ంచెదను. 17 దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు
నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ
ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే
వచిచ్తిని. 18 దేవా, వచుచ్తరమునకు నీ
బాహుబలమును గూరిచ్యు
పుటట్బోవువారికందరికి నీ శౌరయ్మును
గూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తల
నెరసి వృదుధ్నైయుండు వరకు ననున్ విడువకుము.
19 దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉనన్తమైనది
గొపప్ కారయ్ములు చేసిన దేవా, నీతో
సాటియైన వాడెవడు? 20 అనేకమైన
కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసిన వాడా, నీవు మరల
మముమ్ బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ
సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్
లేవనెతెత్దవు. 21 నా గొపప్తనమును
వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు
నెమమ్ది కలుగజేయుము 22 నా దేవా, నేనుకూడ
నీ సతయ్మునుబటిట్ సవ్రమండల
వాదయ్ముతో నినున్ సుత్తించెదను
ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవా, సితారాతో
నినున్ కీరిత్ంచె దను. 23 నేను నినున్
కీరిత్ంచునపుప్డు నా పెదవులును నీవు
విమోచించిన నా పార్ణమును నినున్గూరిచ్
ఉతాస్హధవ్ని చేయును. నాకు కీడు
చేయజూచువారు సిగుగ్పడియునాన్రు 24 వారు
అవమానము పొందియునాన్రు కాగా నా నాలుక
దినమెలల్ నీ నీతిని వరిణ్ంచును.
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దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను
రాజకుమారునికి నీ నీతిని
తెలియజేయుము. 2 నీతినిబటిట్ నీ

పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మ
నొందిన నీ వారికిని అతడు నాయ్యము
తీరుచ్ను. 3 నీతినిబటిట్ పరవ్తములును
చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది
పుటిట్ంచును. 4 పర్జలలో శర్మనొందువారికి
అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను
రకిష్ంచి బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.
5 సూరుయ్డు నిలుచునంత కాలము చందుర్డు
నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను జనులు
నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 6

గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను
భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను అతడు విజ
యము చేయును. 7 అతని దినములలో నీతిమంతులు
వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు
కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 8 సముదర్మునుండి
సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని
భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 9

అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని
శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 10 తరీష్షు రాజులు
దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచె దరు
షేబరాజులును సెబారాజులును కానుకలు తీసికొని
వచెచ్దరు. 11 రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము
చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని సేవించెదరు.
12 దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని
విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను అతడు
విడిపించును. 13 నిరుపేదలయందును బీదలయందును
అతడు కనిక రించును బీదల పార్ణములను అతడు
రకిష్ంచును 14 కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు
వారి పార్ణ మును విమోచించును. వారి
పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును.
15 అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి
ఇయయ్బడును. అతని కేష్మమునకై జనులు
నితయ్ము పార్రథ్న చేయు దురు దినమంతయు
అతని పొగడుదురు. 16 దేశములోను పరవ్త
శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని
పంట లెబానోను వృకష్ములవలె తాండవమాడు
చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు
తేజరిలుల్దురు. 17 అతని పేరు నితయ్ము
నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము
చిగురుచ్ చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు
దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు
ధనుయ్డని చెపుప్కొందురు. 18 దేవుడైన
యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు
సుత్తింపబడును గాక ఆయన మాతర్మే
ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 19 ఆయన
మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును
గాక సరవ్భూమియు ఆయన మహిమతో
నిండియుండును గాక. ఆమేన్ . ఆమేన్. 20

యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు
ముగిసెను.

ఇశార్యేలుయెడల
శుదధ్హృదయులయెడల నిశచ్యముగా
దేవుడు దయాళుడై యునాన్డు. 2 నా

పాదములు జారుటకు కొంచెమే తపెప్ను నా
అడుగులు జార సిదధ్మాయెను. 3 భకిత్హీనుల
కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు
గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను మతస్రపడితిని. 4

మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు
పుషిట్గా నునాన్రు. 5 ఇతరులకు కలుగు
ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు

పుటుట్నటుల్ వారికి తెగులు పుటట్దు. 6

కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని
చుటుట్కొను చునన్ది వసత్ర్మువలె వారు
బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 7

కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలై
యునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి
కానవచుచ్ చునన్వి 8 ఎగతాళి చేయుచు
బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడును గూరిచ్ వారు
మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 9

ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి
నాలుక భూసంచారము చేయును. 10 వారి జనము
వారిపకష్ము చేరును వారు జలపానము
సమృదిధ్గా చేయుదురు. 11 దేవుడు ఎటుల్
తెలిసికొనును మహోనన్తునికి
తెలివియునన్దా? అని వారను కొందురు. 12

ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు
ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్
చేసికొందురు. 13 నా హృదయమును నేను
శుదిధ్చేసికొని యుండుట వయ్రథ్మే నా
చేతులు కడుగుకొని నిరమ్లుడనై యుండుట
వయ్రథ్మే 14 దినమంతయు నాకు బాధ
కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శికష్
వచుచ్చునన్ది. 15 ఈలాగు ముచచ్టింతునని
నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును
మోసపుచిచ్నవాడ నగుదును. 16 అయినను దీనిని
తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినపుప్డు 17 నేను
దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి పోయి వారి
అంతమునుగూరిచ్ ధాయ్నించువరకు ఆ సంగతి
నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను. 18 నిశచ్యముగా
నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు
వారు నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు
19 కష్ణమాతర్ములోనే వారు పాడై పోవుదురు
మహాభయముచేత వారు కడముటట్ నశించుదురు.
20 మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల
మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని
వారి బర్దుకును తృణీక రింతువు. 21 నా హృదయము
మతస్రపడెను. నా అంతరిందిర్యములలో నేను
వాయ్కులపడితిని. 22 నేను తెలివిలేని
పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి
వాడనైతిని. 23 అయినను నేను ఎలల్పుప్డు
నీయొదద్నునాన్ను నా కుడిచెయియ్ నీవు
పటుట్కొని యునాన్వు. 24 నీ ఆలోచనచేత
ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు
ననున్ చేరుచ్కొందువు 25 ఆకాశమందు నీవు
తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా
లోకములోనిది ఏదియు నా కకక్ర లేదు. 26 నా
శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను
దేవుడు నితయ్ము నా హృదయమునకు ఆశర్య
దురగ్ మును సావ్సథ్య్మునై యునాన్డు. 27

నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్
విడిచి వయ్భిచరించువారినందరిని నీవు సంహ
రించెదవు. 28 నాకైతే దేవుని పొందు
ధనయ్కరము నీ సరవ్కారయ్ములను నేను
తెలియజేయునటుల్ నేను పర్భువైన
యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను.

దేవా, నీవు నితయ్ము మముమ్ను
విడనాడితివేమి? నీవు మేపు
గొఱఱ్లమీద నీ కోపము పొగరాజు

చునన్దేమి? 2 నీ సావ్సథ్య్ గోతర్మును
నీవు పూరవ్ము సంపా దించుకొని విమోచించిన నీ
సమాజమును జాఞ్పక మునకు తెచుచ్కొనుము.
నీవు నివసించు ఈ సీయోను పరవ్తమును జాఞ్పక
మునకు తెచుచ్కొనుము. 3 శతుర్వులు పరిశుదధ్
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సథ్లములోనునన్ సమసత్మును
పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము పాడైయుండు
చోటల్కు విజయము చేయుము. 4 నీ
పర్తయ్కష్పు గుడారములో నీ విరోధులు
ఆరభ్టించు చునాన్రు విజయధవ్జములని తమ
ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 5

దటట్మైన చెటల్ గుబురుమీద జనులు
గొడడ్ండల్ నెతిత్ నటుల్గా వారు
కనబడుదురు 6 ఇపుప్డే వారు గొడడ్ళల్ను
సమెమ్టలను చేతపటుట్కొని దాని
విచితర్మైన పనిని బొతిత్గా
విరుగగొటుట్దురు. 7 నీ పరిశుదధ్ సథ్లమునకు
అగిన్ ముటిట్ంచుదురు నీ నామమందిరమును నేల
పడగొటిట్ అపవితర్ పరచు దురు. 8 దేవుని
మందిరములను బొతిత్గా అణగదొర్కుక్ద
మనుకొని దేశములోని వాటిననిన్టిని వారు
కాలిచ్యునాన్రు. 9 సూచకకిర్యలు మాకు
కనబడుటలేదు, ఇకను పర్వకత్యు లేకపోయెను.
ఇది ఎంతకాలము జరుగునో దాని నెరిగినవాడు
మాలో ఎవడును లేడు. 10 దేవా, విరోధులు ఎందాక
నిందింతురు? శతుర్వులు నీ నామమును నితయ్ము
దూషింతురా? 11 నీ హసత్మును నీ
దకిష్ణహసత్మును నీవెందుకు ముడుచు కొని
యునాన్వు? నీ రొముమ్లోనుండి దాని తీసి
వారిని నిరూమ్లము చేయుము. 12 పురాతనకాలము
మొదలుకొని దేవుడు నా రాజై యునాన్డు
దేశములో మహారకష్ణ కలుగజేయువాడు ఆయనే.
13 నీ బలముచేత సముదర్మును పాయలుగా
చేసితివి జలములలో భుజంగముల శిరసుస్లను నీవు
పగుల గొటిట్తివి. 14 మకరముయొకక్
శిరసుస్ను నీవు ముకక్లుగా గొటిట్ తివి
అరణయ్వాసులకు దానిని ఆహారముగా
ఇచిచ్తివి. 15 బుగగ్లను నదులను
పుటిట్ంచితివి నితయ్ము పర్వహించు నదులను
నీవు ఇంక జేసితివి 16 పగలు నీదే రాతిర్నీదే
సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 17

భూమికి సరిహదుద్లను నియమించినవాడవు నీవే
వేసవికాలము చలికాలము నీవే కలుగజేసితివి. 18

యెహోవా, శతుర్వులు నినున్ దూషణచేయుటను
అవివేక పర్జలు నీ నామమును దూషించుటను
మనసుస్నకు తెచుచ్కొనుము. 19

దుషట్మృగమునకు నీ గువవ్యొకక్ పార్ణము
నపప్ గింపకుము శర్మనొందు నీవారిని
నితయ్ము మరువకుము. 20 లోకములోనునన్
చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో
నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము
చేసికొనుము 21 నలిగినవానిని అవమానముతో
వెనుకకు మరల నియయ్ కుము. శర్మ
నొందువారును దరిదుర్లును నీ నామము
సనున్తించుదురు గాక. 22 దేవా, లెముమ్ నీ
వాయ్జెయ్ము నడుపుము అవివేకులు
దినమెలల్ నినున్ నిందించు సంగతి జాఞ్ప కము
చేసికొనుము. 23 నీమీదికి లేచువారి అలల్రి
నితయ్ము బయలుదేరు చునన్ది. నీ విరోధులు
చేయు గలల్తుత్ను మరువకుము.

దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచు చునాన్ము నీవు సమీపముగా
నునాన్వని కృతజఞ్తాసుత్తులు

చెలిల్ంచుచునాన్ము నరులు నీ
ఆశచ్రయ్కారయ్ములను వివరించుదురు. 2 నేను
యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే
నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చునాన్ను.
3 భూమియు దాని నివాసులందరును

లయమగునపుప్డు నేనే దాని సత్ంభములను
నిలుపుదును.(సెలా.) 4 అహంకారులై యుండకుడని
అహంకారులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 5

కొముమ్ ఎతత్కుడి, ఎతుత్గా కొముమ్
ఎతత్కుడి పొగరుపటిట్న మాటలాడకుడి అని
భకిత్హీనులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 6

తూరుప్నుండియైనను పడమటినుండియైనను
అరణయ్మునుండియైనను హెచుచ్కలుగదు. 7

దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని
తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 8 యెహోవా
చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని
దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, అది
సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది
పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్
భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్
మింగివేయవలెను. 9 నేనైతే నితయ్ము ఆయన
సుత్తిని పర్చురము చేయు దును యాకోబు
దేవుని నేను నితయ్ము కీరిత్ంచెదను. 10

భకిత్హీనుల కొముమ్లననిన్టిని నేను
విరుగగొటెట్దను నీతిమంతుల కొముమ్లు
హెచిచ్ంపబడును.

యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు
ఇశార్యేలులో ఆయన నామము
గొపప్ది. 2 షాలేములో ఆయన

గుడారమునన్ది సీయోనులో ఆయన
ఆలయమునన్ది. 3 అకక్డ వింటి అగిన్
బాణములను కేడెములను కతుత్లను
యుదాధ్యుధములను ఆయన
విరుగగొటెట్ను.(సెలా.) 4 దుషట్మృగములుండు
పరవ్తముల సౌందరయ్ముకంటె నీవు అధిక
తేజసుస్గలవాడవు. 5 కఠినహృదయులు
దోచుకొనబడి యునాన్రు వారు నిదర్నొంది
యునాన్రు పరాకర్మశాలులందరి బాహుబలము
హరించెను. 6 యాకోబు దేవా, నీ గదిద్ంపునకు
రథసారథులకును గుఱఱ్ములకును గాఢనిదర్
కలిగెను. 7 నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు
వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 8 నీవు
తీరిచ్న తీరుప్ ఆకాశములోనుండి
వినబడజేసితివి 9 దేశములో శర్మనొందిన
వారినందరిని రకిష్ంచుటకై
నాయ్యపుతీరుప్నకు దేవుడు లేచినపుప్డు
భూమి భయపడి ఊరకుండెను.(సెలా.) 10 నరుల
ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును
ఆగర్హశేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 11 మీ
దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ
మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన
చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు
కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 12 అధికారుల
పొగరును ఆయన అణచివేయువాడు భూరాజులకు
ఆయన భీకరుడు.

నేను ఎలుగెతిత్ దేవునికి
మొఱఱ్పెటుట్దును ఆయనకు మనవి
చేయుదును దేవుడు నాకు

చెవియొగుగ్వరకు నేను ఎలుగెతిత్ ఆయ నకు
మనవి చేయుదును. 2 నా ఆపతాక్లమందు నేను
పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్
వెనుకకు తీయకుండ చాప బడియునన్ది. నా
పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్క యునన్ది. 3

దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను
నిటూట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను
ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్
కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 4 నీవు నా
కనున్లు మూతపడనీయవు. నేను కలవరపడుచు
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మాటలాడలేక యునాన్ను. 5 తొలిల్టి
దినములను, పూరవ్కాల సంవతస్రములను నేను
మనసుస్నకు తెచుచ్కొందును. 6 నేను పాడిన
పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసి కొందును
హృదయమున ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా
ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా
వెదకెను. 7 పర్భువు నితయ్ము విడనాడునా?
ఆయన ఇకెనన్డును కటాకిష్ంపడా? 8 ఆయన కృప
ఎనన్టికిలేకుండ మానిపోయెనా? ఆయన
సెలవిచిచ్న మాట తరతరములకు తపిప్
పోయెనా? 9 దేవుడు కటాకిష్ంప మానెనా?
ఆయన కోపించి వాతస్లయ్త
చూపకుండునా?(సెలా.) 10 అందుకునేనీలాగు
అనుకొనుచునాన్ను మహోనన్తుని
దకిష్ణహసత్ము మారుప్నొందెననుకొను టకు
నాకు కలిగిన శర్మయే కారణము. 11 యెహోవా
చేసిన కారయ్ములను,పూరవ్ము జరిగిన నీ
ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను మనసుస్నకు
తెచుచ్కొందును 12 నీ కారయ్మంతయు నేను
ధాయ్నించుకొందును నీ కిర్యలను నేను
ధాయ్నించుకొందును. 13 14

ఆశచ్రయ్కిర్యలు జరిగించు దేవుడవు నీవే
జనములలో నీ శకిత్ని నీవు
పర్తయ్కష్పరచుకొని యునాన్వు. 15 నీ
బాహుబలమువలన యాకోబు యోసేపుల సంతతి
వారగు నీ పర్జలను నీవు విమోచించియునాన్వు.
16 దేవా, జలములు నినున్ చూచెను జలములు
నినున్ చూచి దిగులుపడెను అగాధజలములు
గజగజలాడెను. 17 మేఘరాసులు నీళుల్
దిమమ్రించెను. అంతరికష్ము ఘోషించెను. నీ
బాణములు నలుదికుక్ల పారెను. 18 నీ ఉరుముల
ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు
లోకమును పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి
కంపించెను. 19 నీ మారగ్ము సముదర్ములో
నుండెను. నీ తోర్వలు మహా జలములలో ఉండెను.
నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 20

మాషే అహరోనులచేత నీ పర్జలను మందవలె నడి
పించితివి.

నా జనులారా, నా బోధకు
చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు
చెవియొగుగ్డి 2 నేను నోరు తెరచి

ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు
గూఢవాకయ్ములను నేను తెలియ జెపెప్దను. 3

మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు
వివరించిన సంగతులను చెపెప్దను. 4 యెహోవా
సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన
చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ
వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 5

రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని
నెరుగు నటుల్ను వారు లేచి తమ పిలల్లకు
దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు
నిరీకష్ణగలవారై దేవుని కిర్య లను
మరువకయుండి 6 యథారథ్హృదయులు కాక దేవుని
విషయమై సిథ్ర మనసుస్లేనివారై తమ
పితరులవలె తిరుగబడకయు 7 మూరఖ్తయు
తిరుగుబాటునుగల ఆ తరమును పోలి యుండకయు
వారు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనునటుల్ను 8 ఆయన
యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియ మించెను
ఇశార్యేలు సంతతికి ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు
దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను 9

విండల్ను పటుట్కొని యుదద్సనన్దుధ్లైన
ఎఫార్యిము సంతతివారు యుదధ్కాలమున

వెనుకకు తిరిగిరి 10 వారు దేవుని నిబంధనను
గైకొనకపోయిరి ఆయన ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరింపనొలల్కపోయిరి 11 ఆయన కిర్యలను,
ఆయన వారికి చూపిన తన ఆశచ్రయ్ కిర్యలను
వారు మరచిపోయిరి. 12 ఐగుపుత్దేశములోని
సోయను కేష్తర్మందు వారి పితరులు
చూచుచుండగా ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను
చేసెను. 13 ఆయన సముదర్మును పాయలుగా చేసి
వారిని అదద్రికి నడిపించెను ఆయన నీటిని
రాశిగా నిలిపెను 14 పగటివేళ
మేఘములోనుండియు రాతిర్ అంతయు
అగిన్పర్కాశములోనుండియు ఆయన వారికి
తోర్వ చూపెను 15 అరణయ్ములో ఆయన బండలు
చీలిచ్ సముదర్మంత సమృదిధ్గా వారికి నీరు
తార్గనిచెచ్ను. 16 బండలోనుండి ఆయన
నీటికాలువలు రపిప్ంచెను నదులవలె నీళుల్
పర్వహింపజేసెను. 17 అయినను వారు ఆయనకు
విరోధముగా ఇంకను పాపముచేయుచునే వచిచ్రి
అడవిలో మహోనన్తుని మీద తిరుగబడిరి. 18

వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ
హృదయములలో దేవుని శోధించిరి. 19 ఈ
అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచ
గలడా యనుచు వారు దేవునికి విరోధముగా
మాటలాడిరి. 20 ఆయన బండను కొటట్గా నీరు
ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన
ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు
మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు
చెపుప్కొనిరి. 21 యెహోవా ఈ మాట విని
కోపగించెను యాకోబు సంతతిని
దహించివేయుటకు అగిన్రాజెను ఇశార్యేలు
సంతతిని హరించివేయుటకు కోపము పుటెట్ను.
22 వారు దేవునియందు విశావ్సముంచకపోయిరి.
ఆయన దయచేసిన రకష్ణయందు నమి◌్మక
యుంచలేదు. 23 అయినను ఆయన పైనునన్
ఆకాశములకు ఆజాఞ్ పించెను.
అంతరికష్దావ్రములను తెరచెను 24

ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మనాన్ను
కురిపించెను ఆకాశధానయ్ము వారి
కనుగర్హించెను. 25 దేవదూతల ఆహారము నరులు
భుజించిరి భోజనపదారథ్ములను ఆయన వారికి
సమృదిధ్గా పంపెను. 26 ఆకాశమందు తూరుప్
గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత
దకిష్ణపు గాలి రపిప్ంచెను. 27 ధూళి అంత
విసాత్రముగా మాంసమును సముదర్పు ఇసుక
రేణువులంత విసాత్రముగా రెకక్లు గల
పిటట్లను ఆయన వారిమీద కురిపించెను. 28 వారి
దండు మధయ్ను వారి నివాససథ్లములచుటుట్ను
ఆయన వాటిని వార్లజేసెను. 29 వారు కడుపార
తిని తనిసిరి వారు ఆశించిన దానిని ఆయన
అనుగర్హించెను. 30 వారి ఆశ తీరకమునుపే
ఆహారము ఇంక వారి నోళల్లో నుండగానే 31

దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో
బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను
ఇశార్యేలులో ¸°వనులను కూలెచ్ను. 32 ఇంత
జరిగినను వారు ఇంకను పాపముచేయుచు ఆయన
ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్ ఆయనను
నముమ్ కొనక పోయిరి. 33 కాబటిట్ ఆయన,
వారి దినములు ఊపిరివలె గడచి పోజేసెను వారి
సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా
గడచిపోజేసెను. 34 వారిని ఆయన
సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు
తిరిగి హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలు
కొనిరి. 35 దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు
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మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు విమోచకుడనియు
వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 36 అయినను వారి
హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు
ఆయన నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు
37 నోటి మాటతో వారు ఆయనను
ముఖసుత్తిచేసిరి తమ నాలుకలతో
ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 38 అయితే ఆయన
వాతస్లయ్సంపూరుణ్డై వారిని నశింపజేయక
వారి దోషము పరిహరించు వాడు.తన ఉగర్తను
ఏమాతర్మును రేపుకొనక పలుమారు కోపము
అణచుకొనువాడు. 39 కాగావారు కేవలము శరీరులై
యునాన్రనియు విసరి, వెళిల్ మరలి రాని
గాలివలె నునాన్రనియు ఆయన జాఞ్పకము
చేసికొనెను. 40 అరణయ్మున వారు ఆయనమీద
ఎనిన్మారులో తిరుగ బడిరి ఎడారియందు
ఆయనను ఎనిన్మారులో దుఃఖపెటిట్రి. 41

మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి
మాటిమాటికి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునికి
సంతాపము కలిగించిరి. 42 ఆయన
బాహుబలమునైనను విరోధులచేతిలోనుండి ఆయన
తముమ్ను విమోచించిన దినమునైనను వారు
సమ్రణకు తెచుచ్కొనలేదు. 43 ఐగుపుత్లో తన
సూచక కిర్యలను సోయను కేష్తర్మందు తన
అదుభ్తములను ఆయన చూపిన దినమును వారు
జఞ్పిత్కి తెచుచ్కొనలేదు. 44 ఐగుపీత్యులు
తార్గలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి
పర్వాహజలములను ఆయన రకత్ముగా మారెచ్ను
45 ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా
విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను కపప్లను
విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను. 46 ఆయన
వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచ్ను వారి
కషట్ఫలములను మిడతలకపప్గించెను. 47

వడగండల్చేత వారి దార్కష్తీగెలను
హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన పాడు
చేసెను. 48 వారి పశువులను వడగండల్
పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల
పాలుచేసెను. 49 ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు
దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను
మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 50

తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను
మరణమునుండి వారి పార్ణమును తపిప్ంపక వారి
జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 51

ఐగుపుత్లోని జేయ్షుఠ్లనందరిని హాము
గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన
పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 52

అయితే గొఱఱ్లవలె ఆయన తన పర్జలను తోడు
కొనిపోయెను ఒకడు మందను నడిపించునటుల్
అరణయ్ములో ఆయన వారిని నడిపించెను 53

వారు భయపడకుండ ఆయన వారిని సురకిష్తముగా
నడిపించెను. వారి శతుర్వులను సముదర్ములో
ముంచివేసెను. 54 తాను పర్తిషిఠ్ంచిన
సరిహదుద్నొదద్కు తన దకిష్ణహసత్ము
సంపాదించిన యీ పరవ్తము నొదద్కు ఆయన
వారిని రపిప్ంచెను. 55 వారియెదుటనుండి
అనయ్జనులను వెళల్గొటెట్ను. కొలనూలుచేత
వారి సావ్సథ్య్మును వారికి పంచి
యిచెచ్ను. ఇశార్యేలు గోతర్ములను వారి
గుడారములలో నివ సింపజేసెను. 56 అయినను
వారు మహోనన్తుడైన దేవుని శోధించి
తిరుగుబాటు చేసిరి ఆయన శాసనముల
ననుసరింపకపోయిరి. 57 తమ పితరులవలె వారు
వెనుకకు తిరిగి దోర్హులైరి జౌకిచుచ్ విలుల్
పనికిరాకపోయినటుల్ వారు తొలగి పోయిరి. 58

వారు ఉనన్తసథ్లములను కటిట్ ఆయనకు కోపము
పుటిట్ంచిరి విగర్హములను పెటుట్కొని
ఆయనకు రోషము కలుగ జేసిరి. 59 దేవుడు దీని
చూచి ఆగర్హించి ఇశార్యేలు నందు బహుగా
అసహియ్ంచుకొనెను. 60 షిలోహు మందిరమును
తాను మనుషుయ్లలో సంసాథ్ పన చేసిన
గుడారమును ఆయన విడిచిపెటెట్ను. 61 ఆయన
తన బలమును చెరకును, తన భూషణమైనదానిని
విరోధులచేతికిని అపప్గించెను. 62 తన
పర్జలను ఖడగ్మునకు అపప్గించెను. ఆయన తన
సావ్సథ్య్ముమీద ఆగర్హించెను 63 అగిన్
వారి ¸°వనసుథ్లను భకిష్ంచెను వారి కనయ్కలకు
పెండిల్పాటలు లేకపోయెను. 64 వారి
యాజకులు కతిత్పాలుకాగా వారి విధవరాండుర్
రోదనము చేయకుండిరి. 65 అపుప్డు నిదర్నుండి
మేలొక్ను ఒకనివలెను మదయ్వశుడై
ఆరభ్టించు పరాకర్మశాలివలెను పర్భువు
మేలొక్నెను. 66 ఆయన తన విరోధులను వెనుకకు
తరిమికొటెట్ను నితయ్మైన నింద వారికి
కలుగజేసెను. 67 పిమమ్ట ఆయన యోసేపు
గుడారమును అసహియ్ంచు కొనెను ఎఫార్యిము
గోతర్మును కోరుకొనలేదు. 68 యూదా
గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను
పరవ్తమును ఆయన కోరుకొనెను. 69 తాను
అంతరికష్మును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని
నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ ఆయన తన
పరిశుదధ్మందిరమును కటిట్ంచెను 70 తన
దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల
దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 71

పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన
పర్జలైన యాకోబును, తన సావ్సథ్య్మైన
ఇశార్ యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని
రపిప్ంచెను. 72 అతడు యథారథ్హృదయుడై
వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు
నేరప్రియై వారిని నడిపించెను.

దేవా, అనయ్జనులు నీ
సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడి
యునాన్రు వారు నీ

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచి యునాన్రు
యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా
చేసియునాన్రు. 2 వారు నీ సేవకుల కళేబరములను
ఆకాశపకుష్లకు ఎర గాను నీ భకుత్ల శవములను
భూజంతువులకు ఆహారముగాను పారవేసి
యునాన్రు. 3 ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్
యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము
పారబోసియునాన్రు వారిని
పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు. 4 మా
పొరుగువారికి మేము అసహుయ్లమైతివిు మా
చుటుట్నునన్వారు మముమ్ నపహసించి
యెగతాళి చేసెదరు. 5 యెహోవా, ఎంతవరకు
కోపపడుదువు? ఎలల్పుప్డును కోపపడుదువా? నీ
రోషము అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా? 6

నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ
నామమునుబటిట్ పార్రథ్నచేయని
రాజయ్ములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము.
7 వారు యాకోబు సంతతిని మింగివేసియునాన్రు
వారి నివాసమును పాడుచేసియునాన్రు 8 మేము
బహుగా కుర్ంగియునాన్ము. మా పూరువ్ల
దోషములు జాఞ్పకము చేసికొని నీవు మామీద
కోపముగా నుండకుము నీ వాతస్లయ్ము తవ్రగా
మముమ్ నెదురొక్ననిముమ్ 9 మా
రకష్ణకరత్వగు దేవా, నీ
నామపర్భావమునుబటిట్ మాకు
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సహాయముచేయుము నీ నామమునుబటిట్ మా
పాపములను పరిహరించి మముమ్ను రకిష్ంపుము.
10 వారి దేవుడెకక్డ నునాన్డని అనయ్జనులు
పలుక నేల? మేము చూచుచుండగా ఓరచ్బడిన నీ
సేవకుల రకత్ మునుగూరిచ్న పర్తి దండన
జరిగినటుల్ అనయ్జనులకు తెలియబడనిముమ్.
11 చెరలోనునన్వాని నిటూట్రుప్ నీ
సనిన్ధికి రానిముమ్ నీ బాహుబలాతిశయమును
చూపుము చావునకు విధింపబడినవారిని కాపాడుము.
12 పర్భువా, మా పొరుగువారు నినున్ నిందించిన
నిందకు పర్తిగా వారి యెదలోనికి ఏడంతలు
నిందను కలుగజేయుము. 13 అపుప్డు నీ
పర్జలమును నీ మంద గొఱఱ్లమునైన మేము
సదాకాలము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచెదము తరతరముల వరకు నీ కీరిత్ని
పర్చురపరచెదము.

ఇశార్యేలునకు కాపరీ,
చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును
నడిపించువాడా, కెరూబులమీద

ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 2

ఎఫార్యిము బెనాయ్మీను మనషేష్ అనువారి
యెదుట నీ పరాకర్మమును మేలొక్లిపి
మముమ్ను రకిష్ంప రముమ్. 3 దేవా,
చెరలోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచుము మేము
రకష్ణ నొందునటుల్ నీ ముఖకాంతి పర్కాశింప
జేయుము. 4 యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు
దేవా, నీ పర్జల మనవి నాలకింపక నీవెనాన్ళుల్
నీ కోపము పొగరాజనిచెచ్దవు? 5 కనీన్ళుల్
వారికి ఆహారముగా ఇచుచ్చునాన్వు.
విసాత్రమైన కనీన్ళుల్ నీవు వారికి పానముగా
ఇచుచ్ చునాన్వు. 6 మా పొరుగువారికి మముమ్
కలహకారణముగా జేయు చునాన్వు. ఇషట్ము
వచిచ్నటుల్ మా శతుర్వులు మముమ్ను అప
హాసయ్ము చేయుచునాన్రు. 7

సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, చెరలోనుండి
మముమ్ రపిప్ంచుము. మేము
రకష్ణనొందునటుల్ నీ ముఖకాంతి పర్కాశింప
జేయుము. 8 నీవు ఐగుపుత్లోనుండి యొక
దార్కాష్వలిల్ని తెచిచ్తివి అనయ్జనులను
వెళల్గొటిట్ దాని నాటితివి 9 దానికి తగిన
సథ్లము సిదధ్పరచితివి దాని వేరు లోతుగా
పారి అది దేశమంతట వాయ్పిం చెను 10 దాని
నీడ కొండలను కపెప్ను దాని తీగెలు దేవుని
దేవదారు వృకష్ములను ఆవ రించెను. 11 దాని
తీగెలు సముదర్మువరకు వాయ్పించెను
యూఫర్టీసు నదివరకు దాని రెమమ్లు
వాయ్పించెను. 12 తోర్వను నడుచువారందరు
దాని తెంచివేయునటుల్ దానిచుటుట్నునన్
కంచెలను నీవేల పాడుచేసితివి? 13 అడవిపంది
దాని పెకలించుచునన్ది పొలములోని పశువులు
దాని తినివేయుచునన్వి. 14

సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, ఆకాశములోనుండి
మరల చూడుము ఈ దార్కాష్వలిల్ని
దృషిట్ంచుము. 15 నీ కుడిచేయి నాటిన
మొకక్ను కాయుము నీకొరకు నీవు
ఏరప్రచుకొనిన కొమమ్ను కాయుము. 16 అది
అగిన్చేత కాలచ్బడియునన్ది
నరకబడియునన్ది నీ కోపదృషిట్వలన జనులు
నశించుచునాన్రు. 17 నీ కుడిచేతి మనుషుయ్నికి
తోడుగాను నీకొరకై నీవు ఏరప్రచుకొనిన నరునికి
తోడుగాను నీ బాహుబలముండును గాక. 18 అపుప్డు
మేము నీ యొదద్నుండి తొలగిపోము నీవు
మముమ్ను బర్దికింపుము అపుప్డు నీ నామమును

బటిట్యే మేము మొఱఱ్పెటుట్దుము 19

యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా,
చెరలో నుండి మముమ్ రపిప్ంచుము మేము
రకష్ణ నొందునటుల్ నీ ముఖకాంతి పర్కాశింప
జేయుము.

మనకు బలమైయునన్ దేవునికి
ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు
దేవునిబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని

చేయుడి. 2 కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట
పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన
సితారాను వాయిం చుడి. 3 అమావాసయ్నాడు
కొముమ్ ఊదుడి మనము పండుగ ఆచరించు దినమగు
పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 4 అది
ఇశార్యేలీయులకు కటట్డ యాకోబు దేవుడు
నిరణ్యించిన చటట్ము. 5 ఆయన ఐగుపుత్
దేశసంచారము చేసినపుప్డు యోసేపు సంతతికి
సాకష్య్ముగా దానిని నియమించెను. అకక్డ
నేనెరుగని భాష వింటిని. 6 వారి భుజమునుండి
నేను బరువును దింపగా వారి చేతులు మోతగంపల
నెతత్కుండ విడుదలపొందెను. 7

ఆపతాక్లమునందు నీవు మొఱఱ్పెటట్గా నేను
నినున్ విడిపించితిని ఉరుము దాగు
చోటులోనుండి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని మెరీబా
జలములయొదద్ నినున్ శోధించితిని.(సెలా.) 8

నా పర్జలారా, ఆలంకిపుడి నేను మీకు సంగతి
తెలియజేతును అయోయ్ ఇశార్యేలూ, నీవు
మా మాట వినినయెడల ఎంత మేలు! 9 అనుయ్ల
దేవతలలో ఒకటియును నీలో ఉండకూడదు
అనుయ్ల దేవతలలో ఒకదానికిని నీవు పూజచేయ
కూడదు. 10 ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్
రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే నీ
నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను.
11 అయినను నా పర్జలు నా మాట
ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట
వినకపోయిరి. 12 కాబటిట్ వారు తమ
సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచు కొనునటుల్
వారి హృదయకాఠినయ్మునకు నేను
వారినపప్గించితిని. 13 అయోయ్ నా పర్జలు
నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా
మారగ్ముల ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 14

అపుప్డు నేను వేగిరమే వారి శతుర్వులను అణగ
దొర్కుక్దును వారి విరోధులను కొటుట్దును.
15 యెహోవాను దేవ్షించువారు వారికి
లొంగుదురు వారి కాలము శాశవ్తముగా నుండును.
16 అతిశేర్షఠ్మైన గోధుమల ననుగర్హించి
నేను వారిని పోషించుదును కొండ తేనెతో
నినున్ తృపిత్పరచుదును.

దేవుని సమాజములో దేవుడు
నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను
ఆయన తీరుప్ తీరుచ్చునాన్డు. 2

ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా
తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము
భకిత్హీనులయెడల పకష్పాతము చూపు
దురు?(సెలా.) 3 పేదలకును
తలిదండుర్లులేనివారికిని నాయ్యము
తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని దీనులకును
నాయ్యము తీరుచ్డి. 4 దరిదుర్లను
నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల
చేతిలోనుండి వారిని తపిప్ంచుడి. 5 జనులకు
తెలివి లేదు వారు గర్హింపరు వారు
అంధకారములో ఇటు అటు తిరుగులాడుదురు
దేశమునకునన్ ఆధారములనిన్యు కదలుచునన్వి.
6 మీరు దైవములనియు మీరందరు సరోవ్నన్తుని
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కుమారులనియు నేనే సెల విచిచ్యునాన్ను. 7

అయినను ఇతర మనుషుయ్లు చనిపోవునటుల్
మీరును చనిపోవుదురు అధికారులలో ఒకడు
కూలునటుల్ మీరును కూలుదురు. 8 దేవా లెముక్,
భూమికి తీరుప్ తీరుచ్ము అనయ్జనులందరు నీకే
సావ్సథ్య్ముగా ఉందురు.

దేవా, ఊరకుండకుము దేవా, మౌనముగా
ఉండకుము ఊరకుండకుము. 2 నీ శతుర్వులు
అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్

దేవ్షించువారు తల యెతిత్ యునాన్రు. 3 నీ
పర్జలమీద వారు కపటోపాయములు పనున్
చునాన్రు నీ మరుగుజొచిచ్న వారిమీద ఆలోచన
చేయు చునాన్రు 4 వారుఇశార్యేలను పేరు
ఇకను జాఞ్పకము రాక పోవునటుల్ జనముగా
నుండకుండ వారిని సంహరించుదము రండని
చెపుప్కొనుచునాన్రు. 5 ఏకమనసుస్తో వారు
ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా
నిబంధన చేయుచునాన్రు. 6 గుడారపువాసులైన
ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయు లును
మోయాబీయులును హగీర్యీలును 7 గెబలువారును
అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును
ఫిలిషీత్యులును తూరు నివాసులును నీకు
విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు. 8

అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు
లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము
చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 9 మిదాయ్నునకు నీవు
చేసినటుల్ కీషోను ఏటియొదద్ను నీవు
సీసెరాకును యాబీనునకును చేసినటుల్ వారికిని
చేయుము. 10 వారు ఏనోద్రులో నశించిరి
భూమికి పెంట అయిరి. 11 ఓరేబు జెయేబు
అనువారికి నీవు చేసినటుల్ వారి పర్ధానులకును
చేయుము జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారికి
చేసినటుల్ వారి సకల రాజులకును చేయుము. 12

దేవుని నివాససథ్లములను మనము ఆకర్మించు
కొందమని వారు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 13 నా
దేవా, సుడి తిరుగు ధూళివలెను గాలి యెదుటి
వగుడాకులవలెను వారిని చేయుము 14 అగిన్
అడవిని కాలుచ్నటుల్ కారుచిచుచ్ కొండలను
తగుల పెటుట్నటుల్ 15 నీ తుపానుచేత వారిని
తరుముము నీ సుడిగాలిచేత వారికి భీతి
పుటిట్ంచుము. 16 యెహోవా, వారు నీ నామమును
వెదకునటుల్ వారికి పూరాణ్వమానము
కలుగజేయుము. 17 వారు నితయ్ము సిగుగ్పడి
భీతి నొందుదురు గాక వారు భర్మసి నశించుదురు
గాక. 18 యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు
మాతర్మే సరవ్లోకములో మహోనన్తుడవని
వారెరుగుదురు గాక.

సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ
నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 2

యెహోవా మందిరావరణములను
చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో ఆశపడుచునన్ది
అది సొమమ్ సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని
దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా శరీరమును
ఆనందముతో కేకలు వేయు చునన్వి. 3

సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నా రాజా, నా
దేవా, నీ బలిపీఠమునొదద్నే పిచుచ్కలకు
నివాసము దొరికెను పిలల్లు పెటుట్టకు
వానకోవెలకు గూటి సథ్లము దొరి కెను. 4 నీ
మందిరమునందు నివసించువారు ధనుయ్లు వారు
నితయ్ము నినున్ సుత్తించుదురు.(సెలా.) 5

నీవలన బలము నొందు మనుషుయ్లు ధనుయ్లు
యాతర్చేయు మారగ్ములు వారికి అతి
పిర్యములు. 6 వారు బాకా లోయలోబడి

వెళుల్చు దానిని జలమయముగా చేయుదురు
తొలకరి వాన దానిని దీవెనలతో కపుప్ను. 7

వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు
పర్యాణము చేయుదురు వారిలో పర్తివాడును
సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 8

యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, నా
పార్రథ్న ఆలకింపుము యాకోబు దేవా,
చెవియొగుగ్ము.(సెలా.) 9 దేవా, మా కేడెమా,
దృషిట్ంచుము నీవు అభిషేకించినవాని ముఖమును
లకిష్ంపుము. 10 నీ ఆవరణములో ఒక దినము
గడుపుట వెయియ్ దిన ములకంటె శేర్షఠ్ము.
భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా
దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట
నాకిషట్ము. 11 దేవుడైన యెహోవా
సూరుయ్డును కేడెమునై యునాన్డు యెహోవా
కృపయు ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక
మానడు. 12 సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా,
నీయందు నమి◌్మకయుంచువారు ధనుయ్లు.

యెహోవా, నీవు నీ దేశము ఎడల
కటాకష్ము చూపి యునాన్వు
చెరకుపోయిన యాకోబు సంతతిని నీవు

వెనుకకు రపిప్ంచియునాన్వు. 2 నీ పర్జల
దోషమును పరిహరించియునాన్వు వారి
పాపమంతయు కపిప్వేసి యునాన్వు (సెలా.) 3 నీ
ఉగర్త అంతయు మానివేసియునాన్వు నీ
కోపాగిన్ని చలాల్రుచ్కొని యునాన్వు 4 మా
రకష్ణకరత్వగు దేవా, మావైపునకు
తిరుగుము.మా మీదనునన్ నీ కోపము చాలించుము.
5 ఎలల్కాలము మామీద కోపగించెదవా?
తరతరములు నీ కోపము సాగించెదవా? 6 నీ
పర్జలు నీయందు సంతోషించునటుల్ నీవు మరల
మముమ్ను బర్దికింపవా? 7 యెహోవా, నీ కృప
మాకు కనుపరచుము నీ రకష్ణ మాకు దయచేయుము.
8 దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్మాటను నేను
చెవిని బెటెట్దను ఆయన తన పర్జలతోను తన
భకుత్లతోను శుభ వచనము సెలవిచుచ్ను వారు
మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు గాక. 9 మన
దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రకష్ణ
ఆయనకు భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 10

కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి
సమాధానములు ఒకదానినొకటి ముదుద్పెటుట్
కొనినవి. 11 భూమిలోనుండి సతయ్ము
మొలుచును ఆకాశములోనుండి నీతి పారజూచును.
12 యెహోవా ఉతత్మమైనదాని
ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను.
13 నీతి ఆయనకు ముందు నడచును ఆయన
అడుగుజాడలలో అది నడచును.

యెహోవా, నేను దీనుడను దరిదుర్డను
చెవియొగిగ్ నాకుతత్రమిముమ్ 2

నేను నీ భకుత్డను నా పార్ణము
కాపాడుము. నా దేవా, నినున్
నముమ్కొనియునన్ నీ సేవకుని రకిష్ం పుము. 3

పర్భువా, దినమెలల్ నీకు
మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను ననున్ కరుణింపుము
4 పర్భువా, నా పార్ణము నీ వైపునకు
ఎతుత్చునాన్ను నీ సేవకుని పార్ణము
సంతోషింపజేయుము. 5 పర్భువా, నీవు
దయాళుడవు కష్మించుటకు సిదధ్మైన
మనసుస్గలవాడవు నీకు
మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము
గల వాడవు. 6 యెహోవా, నా పార్రథ్నకు చెవి
యొగుగ్ము నా మనవుల ధవ్ని ఆలకింపుము, 7
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నీవు నాకు ఉతత్రమిచుచ్వాడవు గనుక నా
ఆపతాక్లమందు నేను నీకు మొఱఱ్ పెటెట్
దను. 8 పర్భువా, నీవు
మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్
ములు చేయువాడవు నీవే అదివ్తీయ దేవుడవు. 9

పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ
కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు లేవు. 10

నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ
సనిన్ధిని నమసాక్రము చేయుదురు నీ నామమును
ఘనపరచుదురు 11 యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము
ననుసరించి నడచు కొనునటుల్ నీ మారగ్మును
నాకు బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్
నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 12 నా
పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్
తులు చెలిల్ంచెదను నీ నామమును నితయ్ము
మహిమపరచెదను. 13 పర్భువా, నా దేవా,
నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు
అగాధమునుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచి
యునాన్వు. 14 దేవా, గరివ్షుఠ్లు నా మీదికి
లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా
పార్ణము తీయ జూచుచునాన్రు వారు నినున్
లకష్య్పెటట్నివారై యునాన్రు. 15

పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల
దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు కృపాసతయ్ములతో
నిండినవాడవు 16 నాతటుట్ తిరిగి ననున్
కరుణింపుము నీ సేవకునికి నీ బలము
అనుగర్హింపుము నీ సేవకురాలి కుమారుని
రకిష్ంపుము. 17 యెహోవా, నీవు నాకు
సహాయుడవై ననాన్దరించు చునాన్వు నా
పగవారు చూచి సిగుగ్పడునటుల్ శుభకరమైన
ఆనవాలు నాకు కనుపరచుము.

ఆయన పటట్ణపు పునాది పరిశుదధ్
పరవ్తములమీద వేయబడియునన్ది 2

యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె
సీయోను గుమమ్ ములు యెహోవాకు
పిర్యములై యునన్వి 3 దేవుని పటట్ణమా,
మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్
సంగతులు చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 4 రహబును
ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను
తెలియజెపుప్చునాన్ను ఫిలిషీత్య తూరు
కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని
యందురు. 5 పర్తి జనము దానిలోనే
జనిమ్ంచెననియు సరోవ్నన్తుడు తానే దాని
సిథ్రపరచెననియు సీయోనునుగూరిచ్
చెపుప్కొందురు. 6 యెహోవా జనముల సంఖయ్
వార్యించునపుప్డు ఈ జనము అకక్డ
జనిమ్ంచెనని సెలవిచుచ్ను. (సెలా.) 7 పాటలు
పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా
ఊటలనిన్యు నీయందే యునన్వని వారం దురు.

యెహోవా, నాకు రకష్ణకరత్వగు
దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని
మొఱఱ్పెటుట్నాడు 2 నా

పార్రథ్న నీ సనిన్ధిని చేరును గాక నా
మొఱఱ్కు చెవి యొగుగ్ము 3 నేను ఆపదలతో
నిండియునాన్ను నా పార్ణము పాతాళమునకు
సమీపించియునన్ది. 4 సమాధిలోనికి
దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను
తార్ణలేనివానివలె అయితిని. 5

చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను
సమాధిలో పడియునన్ హతులలో ఒకనివలె
అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని
వారు నీ చేతిలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు
గదా. 6 అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల

చోటల్లోను అగాధ జలములలోను నీవు ననున్
పరుండబెటిట్ యునాన్వు. 7 నీ ఉగర్త నామీద
బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్
ముంచుచునన్వి. (సెలా.) 8 నా నెళవరులను నాకు
దూరముగా నీవు ఉంచి యునాన్వు నీవు వారి
దృషిట్కి ననున్ హేయునిగా చేసియునాన్వు
వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడి
యునాన్ను 9 బాధచేత నా కనున్
కీష్ణించుచునన్ది యెహోవా, పర్తిదినము
నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్ చునాన్ను నీవైపు
నా చేతులు చాపుచునాన్ను. 10 మృతులకు నీవు
అదుభ్తములు చూపెదవా? పేర్తలు లేచి నినున్
సుత్తించెదరా?(సెలా.) 11 సమాధిలో నీ కృపను
ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ
విశావ్సయ్తను ఎవరైన చెపుప్ కొందురా? 12

అంధకారములో నీ అదుభ్తములు తెలియనగునా?
పాతాళములో నీ నీతి తెలియనగునా? 13

యెహోవా, నేను నీతోనే మనవి చేయుచునాన్ను
ఉదయమున నా పార్రథ్న నినున్ ఎదురొక్నును.
14 యెహోవా, నీవు ననున్ విడుచుట యేల? నీ
ముఖము నాకు చాటు చేయుట యేల? 15

బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు
సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత నేను
కలవరపడుచునాన్ను. 16 నీ కోపాగిన్ నా మీదికి
పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్
సంహరించి యునన్వి. 17 నీళుల్ ఆవరించునటుల్
అవి దినమంత ననున్ ఆవరించు చునన్వి అవి
ననున్ చుటూట్ర చుటుట్కొని యునన్వి 18 నా
పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా
ఉంచియునాన్వు చీకటియే నాకు
బంధువరగ్మాయెను.

యెహోవాయొకక్ కృపాతిశయమును
నితయ్ము నేను కీరిత్ంచెదను
తరతరములకు నీ విశావ్సయ్తను నా

నోటితో తెలియ జేసెదను. 2 కృప నితయ్ము
సాథ్పింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ
విశావ్సయ్తను సిథ్రపరచుకొందువనియు
నేననుకొనుచునాన్ను. 3 నేను
ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసి
యునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును
సిథ్రపరచెదను 4 తరతరములకు నీ సింహాసనమును
సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన
దావీదుతో పర్మాణము చేసి యునాన్ను.
(సెలా.) 5 యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ
ఆశచ్రయ్కారయ్ము లను సుత్తించుచునన్ది
పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ
విశావ్సయ్తను బటిట్ నీకు సుత్తులు
కలుగుచునన్వి. 6 మింటను యెహోవాకు
సాటియైనవాడెవడు? దైవపుతుర్లలో
యెహోవా వంటివాడెవడు? 7 పరిశుదధ్దూతల
సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన
చుటుట్నునన్ వారందరికంటె భయంకరుడు. 8

యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా,
యెహోవా, నీవంటి బలాఢుయ్డెవడు? నీ
విశావ్సయ్తచేత నీవు ఆవరింపబడియునాన్వు.
9 సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని
తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు వాటిని అణచి
వేయుచునాన్వు. 10 చంపబడినదానితో
సమానముగా నీవు రహబును, ఐగుపుత్ను
నలిపివేసితివి నీ బాహుబలము చేత నీ
శతుర్వులను చెదరగొటిట్తివి. 11 ఆకాశము
నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూరణ్తను
నీవే సాథ్పించితివి. 12 ఉతత్ర దకిష్ణములను
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నీవే నిరిమ్ంచితివి. తాబోరు హెరోమ్నులు నీ
నామమునుబటిట్ ఉతాస్హ ధవ్ని
చేయుచునన్వి. 13 పరాకర్మముగల బాహువు నీకు
కలదు నీ హసత్ము బలమైనది నీ దకిష్ణహసత్ము
ఉనన్తమైనది. 14 నీతినాయ్యములు నీ
సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ
సనిన్ధానవరుత్లు. 15 శృంగధవ్నుల నెరుగు
పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని
చూచి వారు నడుచు కొనుచునాన్రు. 16 నీ
నామమునుబటిట్ వారు దినమెలల్
హరిష్ంచుచునాన్రు. నీ నీతిచేత
హెచిచ్ంపబడుచునాన్రు. 17 వారి బలమునకు
అతిశయాసప్దము నీవే నీదయచేతనే మా
కొముమ్ హెచిచ్ంపబడుచునన్ది. 18 మా
కేడెము యెహోవావశము మా రాజు ఇశార్యేలు
పరిశుదధ్ దేవునివాడు. 19 అపుప్డు నీవు
దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్
యుంటివి నేను ఒక శూరునికి సహాయము
చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి
యేరప్రచబడిన యొకని నేను
హెచిచ్ంచియునాన్ను. 20 నా సేవకుడైన
దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా
పరిశుదధ్తైలముతో అతని
నభిషేకించియునాన్ను. 21 నా చెయియ్
యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా
బాహుబలము అతని బలపరచును. 22 ఏ శతుర్వును
అతనిమీద జయము నొందడు దోషకారులు అతని
బాధపరచరు. 23 అతనియెదుట నిలువకుండ అతని
విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద
పగపటుట్వారిని మొతెత్దను. 24 నా
విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడై
యుండును. నా నామమునుబటిట్ అతని కొముమ్
హెచిచ్ంపబడును. 25 నేను సముదర్ముమీద అతని
చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 26

నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రకష్ణ
దురగ్ము అని అతడు నాకు మొఱఱ్పెటుట్ను.
27 కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా
చేయు దును భూరాజులలో అతుయ్నన్తునిగా
నుంచెదను. 28 నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా
నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో
సిథ్రముగానుండును. 29 శాశవ్తకాలమువరకు
అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని
సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 30 అతని
కుమారులు నా ధరమ్శాసత్ర్ము విడిచి నా
నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 31 వారు నా
కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను
గైకొననియెడల 32 నేను వారి తిరుగుబాటునకు
దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను
వారిని శికిష్ంచెదను. 33 కాని నా కృపను అతనికి
బొతిత్గా ఎడము చేయను అబదిధ్కుడనై నా
విశావ్సయ్తను విడువను. 34 నా నిబంధనను నేను
రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న
మాటను మారచ్ను. 35 అతని సంతానము
శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము
సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని
ఉండుననియు 36 చందుర్డునన్ంతకాలము అది
నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా
ఉనన్టుల్ అది సిథ్ర పరచబడుననియు 37 నా
పరిశుదధ్తతోడని నేను పర్మాణము చేసితిని
దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 38 ఇటుల్
సెలవిచిచ్ యుండియు నీవు మముమ్ విడనాడి
విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ అభిషికుత్నిమీద నీవు
అధికకోపము చూపి యునాన్వు. 39 నీ సేవకుని

నిబంధన నీకసహయ్మాయెను అతని కిరీటమును
నేల పడదోర్సి అపవితర్పరచి యునాన్వు. 40

అతని కంచెలనిన్యు నీవు
తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు
పాడుచేసియునాన్వు 41 తోర్వను
పోవువారందరు అతని దోచుకొనుచునాన్రు అతడు
తన పొరుగువారికి నిందాసప్దుడాయెను. 42

అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు
హెచిచ్ంచియునాన్వు అతని శతుర్వులనందరిని
నీవు సంతోషపరచి యునాన్వు 43 అతని ఖడగ్ము
ఏమియు సాధింపకుండ చేసియునాన్వు
యుదధ్మందు అతని నిలువబెటట్కునాన్వు 44

అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని
సింహాసనమును నేల పడగొటిట్యునాన్వు 45

అతని ¸°వనదినములను తగిగ్ంచియునాన్వు.
సిగుగ్తో అతని కపిప్యునాన్వు (సెలా.) 46

యెహోవా, ఎంతవరకు నీవు దాగియుందువు?
నితయ్ము దాగియుందువా? ఎంతవరకు నీ ఉగర్త
అగిన్వలె మండును? 47 నా ఆయుషాక్లము ఎంత
కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసి కొనుము ఎంత
వయ్రథ్ముగా నీవు నరులనందరిని సృజించి
యునాన్వు? 48 మరణమును చూడక బర్దుకు
నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశము కాకుండ
తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు? 49

పర్భువా, నీ విశావ్సయ్తతోడని నీవు
దావీదుతో పర్మా ణము చేసిన తొలిల్టి నీ
కృపాతిశయములెకక్డ? 50 పర్భువా, నీ సేవకులకు
వచిచ్న నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము
బలవంతులైన జనులందరిచేతను నా యెదలో నేను
భరించుచునన్ నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము.
51 యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు
నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు మోపుచునన్
నిందలు. 52 యెహోవా నితయ్ము
సుత్తినొందును గాక ఆమేన్ ఆమేన్.

పర్భువా, తరతరములనుండి మాకు
నివాససథ్లము నీవే. 2 పరవ్తములు
పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు

పుటిట్ంపకమునుపు యుగయుగములు నీవే దేవుడవు
3 నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు
నరులారా, తిరిగి రండని నీవు
సెలవిచుచ్చునాన్వు. 4 నీ దృషిట్కి వేయి
సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి
రాతిర్యందలి యొక జామువలెనునన్వి. 5

వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని
పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు.
పొర్దుద్న వారు పచచ్ గడిడ్వలె చిగిరింతురు
6 పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును
సాయంకాలమున అది కోయబడి వాడబారును. 7 నీ
కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ
ఉగర్తనుబటిట్ దిగులుపడుచునాన్ము. 8 మా
దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొని
యునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా
రహసయ్పాపములు కనబడు చునన్వి. 9 నీ
ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు
గడిపితివిు. నిటూట్రుప్లు విడిచినటుట్ మా
జీవితకాలము జరుపు కొందుము. 10 మా
ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు
అధికబలమునన్ యెడల ఎనుబది
సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము
ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును
మేము ఎగిరిపోవుదుము. 11 నీ ఆగర్హబలము
ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన
భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో

కీరత్నల గర్ంథము 89:13

464



91

92

93

94

ఎవరికి తెలియును? 12 మాకు జాఞ్నహృదయము
కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు
లెకిక్ంచుటకు మాకు నేరుప్ము. 13 యెహోవా,
తిరుగుము ఎంతవరకు తిరుగకయుందువు? నీ
సేవకులను చూచి సంతాపపడుము. 14 ఉదయమున నీ
కృపతో మముమ్ను తృపిత్పరచుము అపుప్డు
మేము మా దినములనిన్యు ఉతస్హించి
సంతోషించెదము. 15 నీవు మముమ్ను
శర్మపరచిన దినముల కొలది మేము
కీడనుభవించిన యేండల్కొలది మముమ్ను
సంతోష పరచుము. 16 నీ సేవకులకు నీ కారయ్ము
కనుపరచుము వారి కుమారులకు నీ పర్భావము
చూపింపుము. 17 మా దేవుడైన యెహోవా
పర్సనన్త మా మీద నుండును గాక మా చేతిపనిని
మాకు సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని
సిథ్రపరచుము.

మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే
సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు.
2 ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట

నేను నముమ్ కొను నా దేవుడని నేను
యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 3

వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును
నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును
4 ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన
రెకక్ల కిర్ంద నీకు ఆశర్యము కలుగును ఆయన
సతయ్ము, కేడెమును డాలునై యునన్ది. 5

రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు
బాణమునకైనను 6 చీకటిలో సంచరించు
తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు
రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 7 నీ
పర్కక్ను వేయి మంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను
పదివేల మంది కూలినను అపాయము నీ
యొదద్కురాదు. 8 నీవు కనున్లార చూచుచుండగా
భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 9

యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు
మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు నివాససథ్లముగా
చేసికొనియునాన్వు 10 నీకు అపాయమేమియు
రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 11 నీ
మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన
నినున్ గూరిచ్ తన దూతలను ఆజాఞ్పించును 12

నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నినున్ తమ
చేతులమీద ఎతిత్ పటుట్కొం దురు 13 నీవు
సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు
కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగ
దొర్కెక్ దవు. 14 అతడు ననున్
పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని
తపిప్ంచెదను అతడు నా నామము నెరిగినవాడు
గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 15 అతడు నాకు
మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్
దను శర్మలో నేనతనికి తోడై యుండెదను అతని
విడిపించి అతని గొపప్ చేసెదను 16

దీరాఘ్యువు చేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా
రకష్ణ అతనికి చూపించెదను.

యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది
మహోనన్తుడా, 2 నీ నామమును
కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ

కృపను పర్తి రాతిర్ నీ విశావ్సయ్తను 3 పది
తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల
సితారాతోను పర్చురించుట మంచిది. 4

ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కారయ్ముచేత నీవు
ననున్ సంతోషపరచుచునాన్వు నీ
చేతిపనులబటిట్ నేను ఉతస్హించుచునాన్ను. 5

యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎంత దొడడ్వి! నీ

ఆలోచనలు అతిగంభీరములు, 6 పశుపార్యులు
వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 7

నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు
గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు
చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 8 యెహోవా,
నీవే నితయ్ము మహోనన్తుడవుగా నుందువు 9 నీ
శతుర్వులు యెహోవా, నీ శతుర్వులు నశించెదరు
చెడుపనులు చేయువారందరు చెదరిపోవుదురు. 10

గురుపోతు కొముమ్వలె నీవు నా కొముమ్
పైకెతిత్తివి కొర్తత్ తైలముతో నేను
అంటబడితిని. 11 నాకొరకు పొంచినవారి గతి
నాకనున్లు ఆశతీర చూచెను నాకువిరోధముగా
లేచినదుషుట్లకు సంభవించినది నా చెవులకు
వినబడెను 12 నీతిమంతులు ఖరూజ్రవృకష్మువలె
మొవువ్వేయు దురు లెబానోనుమీది దేవదారు
వృకష్మువలె వారు ఎదుగు దురు 13 యెహోవా
మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని
ఆవరణములలో వరిధ్లుల్దురు. 14 నాకు ఆశర్య
దురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతు డనియు
ఆయనయందు ఏ చెడుతనమును లేదనియు
పర్సిదిధ్ చేయుటకై 15 వారు ముసలితనమందు
ఇంక చిగురు పెటుట్చుందురు సారము కలిగి
పచచ్గా నుందురు.

యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు
పర్భావమును ఆయన వసత్ర్ముగా
ధరించియునాన్డు యెహోవా

బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్
కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ భూలోకము
సిథ్రపరచబడియునన్ది. 2 పురాతనకాలమునుండి
నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము
ఉనన్వాడవు నీవే 3 వరదలు ఎలుగెతెత్ను
యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ
అలలను హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 4

విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన
సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను ఆకాశమునందు
యెహోవా బలిషుఠ్డు 5 నీ శాసనములు ఎనన్డును
తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి
పరిశుదధ్తయే నీ మందిర మునకు అనుకూలము.

యెహోవా, పర్తికారముచేయు దేవా,
పర్తికారముచేయు దేవా,
పర్కాశింపుము 2 భూలోక

నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు
పర్తిఫలమిముమ్ 3 యెహోవా, భకిత్హీనులు
ఎంతవరకు ఉతస్హించుదురు? భకిత్హీనులు
ఎంతవరకు ఉతస్హించుదురు? 4 వారు వదరుచు
కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము
చేయువారందరు బింకములాడు చునాన్రు. 5

యెహోవా చూచుటలేదు యాకోబు దేవుడు
విచారించుటలేదు అనుకొని 6 యెహోవా, వారు
నీ పర్జలను నలుగగొటుట్చునాన్రు నీ
సావ్సథ్య్మును బాధించుచునాన్రు 7

విధవరాండర్ను పరదేశులను చంపుచునాన్రు
తండిర్లేనివారిని హతముచేయుచునాన్రు. 8

జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి
బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు
బుదిధ్మంతులవుదురు? 9 చెవులను
కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని
నిరిమ్ంచినవాడు కానకుండునా? 10

అనుయ్జనులను శికిష్ంచువాడు మనుషుయ్లకు
తెలివి నేరుప్వాడు దండింపకమానునా? 11 నరుల
ఆలోచనలు వయ్రథ్ములని యెహోవాకు తెలిసి
యునన్ది. 12 యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ
ధరమ్శాసత్ర్మును బటిట్ నీవు
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బోధించువాడు ధనుయ్డు. 13 భకిత్హీనులకు
గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల
కషట్దినములను పోగొటిట్ వారికి నెమమ్ది
కలుగజేయుదువు. 14 యెహోవా తన పర్జలను
ఎడబాయువాడు కాడు తన సావ్సథ్య్మును
విడనాడువాడు కాడు. 15 నీతిని సాథ్పించుటకై
నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును
యథారథ్హృదయులందరు దాని ననుసరించెదరు. 16

దుషుట్లమీదికి నా పకష్మున ఎవడు లేచును?
దోషము చేయువారికి విరోధముగా నా పకష్మున
ఎవడు నిలుచును? 17 యెహోవా నాకు సహాయము
చేసియుండని యెడల నా పార్ణము శీఘర్ముగా
మౌనమందు నివసించి యుండును. 18 నాకాలు
జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప ననున్
బలపరచుచునన్ది. 19 నా అంతరంగమందు
విచారములు హెచచ్గా నీ గొపప్ ఆదరణ నా
పార్ణమునకు నెమమ్ది కలుగ జేయుచునన్ది.
20 కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల
పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 21 దుషుట్లు
నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద
పడుదురు దోషులని నిరోద్షులకు మరణము
విధించుదురు. 22 యెహోవా నాకు ఎతత్యిన
కోట నా దేవుడు నాకు ఆశర్యదురగ్ము. 23

ఆయన వారిదోషము వారిమీదికి రపిప్ంచును వారి
చెడుతనమునుబటిట్ వారిని సంహరించును. మన
దేవుడైన యెహోవా వారిని సంహరించును.

రండి యెహోవానుగూరిచ్
ఉతాస్హధవ్ని చేయు... దము మన
రకష్ణ దురగ్మునుబటిట్

సంతోషగానము చేయు దము 2

కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి
వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట
సంతోషగానము చేయుదము. 3 యెహోవా మహా
దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల
మహారాజు 4 భూమయ్గాధసథ్లములు ఆయన
చేతిలోనునన్వి పరవ్తశిఖరములు ఆయనవే. 5

సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను
ఆయన హసత్ములు భూమిని నిరిమ్ంచెను. 6

ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు
పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 7 రండి
నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను
సృజించిన యెహోవా సనిన్ధిని మోకరించు దము
నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత
మేలు. 8 అరణయ్మందు మెరీబాయొదద్ మీరు
కఠినపరచుకొని నటుల్ మసాస్దినమందు మీరు
కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను
కఠినపరచుకొనకుడి. 9 అచచ్ట మీ పితరులు ననున్
పరీకిష్ంచి శోధించి నా కారయ్ములు చూచిరి 10

నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను
విసికి వారు హృదయమున తపిప్పోవు పర్జలు
వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని
అనుకొంటిని. 11 కావున నేను
కోపించివీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో
పర్వేశింపకూడదని పర్మాణము చేసితిని.

యెహోవామీద కొర్తత్ కీరత్న
పాడుడి సరవ్భూజనులారా,
యెహోవామీద పాడుడి 2

యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును
సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన
రకష్ణసువారత్ను పర్కటించుడి. 3

అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి
సమసత్ జనములలో ఆయన
ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 4

యెహోవా మహాతమ్య్ముగలవాడు ఆయన
అధికసోత్తర్ము పొందతగినవాడు సమసత్
దేవతలకంటెను ఆయన పూజనీయుడు. 5 జనముల
దేవతలందరు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా
ఆకాశవిశాలమును సృజించినవాడు. 6

ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి
బలసౌందరయ్ములు ఆయన పరిశుదధ్సథ్లములో
ఉనన్వి. 7 జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు
చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు యెహోవాకు
చెలిల్ంచుడి. 8 యెహోవా నామమునకు తగిన
మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము
తీసికొని ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 9

పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని
యెహోవాకు నమసాక్రముచేయుడి
సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి. 10

యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము
కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది
నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన
చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో
పర్కటించుడి 11 యెహోవా
వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక
భూమి ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని
సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక. 12 పొలమును
దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని
పర్హరిష్ంచునుగాక. వనవృకష్ములనిన్యు
ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక. 13 భూజనులకు
తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయు
చునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ లోకమునకు తన
విశావ్సయ్తను బటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్
తీరుచ్ను.

యెహోవా రాజయ్ము
చేయుచునాన్డు, భూ లోకము
ఆనందించునుగాక దీవ్పములనిన్యు

సంతోషించునుగాక. 2 మేఘాంధకారములు
ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు
ఆయన సింహాసనమునకు ఆధారము. 3 అగిన్
ఆయనకు ముందు నడచుచునన్ది అది
చుటుట్నునన్ ఆయన శతుర్వులను కాలిచ్వేయు
చునన్ది. 4 ఆయన మెరుపులు లోకమును
పర్కాశింపజేయు చునన్వి భూమి దాని చూచి
కంపించుచునన్ది. 5 యెహోవా సనిన్ధిని
సరవ్లోకనాధుని సనిన్ధిని పరవ్తములు
మైనమువలె కరగుచునన్వి. 6 ఆకాశము ఆయన
నీతిని తెలియజేయుచునన్ది సమసత్ జనములకు
ఆయన మహిమ కనబడుచునన్ది 7 వయ్రథ్
విగర్హములనుబటిట్ అతిశయపడుచు చెకిక్న
పర్తిమలను పూజించువారందరు సిగుగ్పడు దురు
సకలదేవతలు ఆయనకు నమసాక్రము చేయును. 8

యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ
నాయ్యవిధులనుబటిట్ సంతోషించుచునాన్రు
యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు. 9

ఏలయనగా యెహోవా, భూలోకమంతటికి పైగా
నీవు మహోనన్తుడవై యునాన్వు సమసత్
దేవతలకు పైగా నీవు అతయ్ధికమైన ఔనన్
తయ్ము పొందియునాన్వు. 10 యెహోవాను
పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును
అసహియ్ంచుకొనుడి తన భకుత్ల పార్ణములను
ఆయన కాపాడుచునాన్డు.
భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని
విడిపించును. 11 నీతిమంతులకొరకు వెలుగును
యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును వితత్బడి
యునన్వి. 12 నీతిమంతులారా, యెహోవాయందు
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సంతోషించుడి ఆయన పరిశుదధ్నామమునుబటిట్
ఆయనకు కృతజఞ్తా సుత్తులు చెలిల్ంచుడి.

యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు
చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్
కొర్తత్కీరత్న పాడుడి ఆయన

దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు
ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 2

యెహోవా తన రకష్ణను వెలల్డిచేసి
యునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని
బయలుపరచియునాన్డు. 3 ఇశార్యేలు సంతతికి
తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్ తలను ఆయన
జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత
నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రకష్ణను
చూచిరి. 4 సరవ్భూజనులారా,
యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి
ఆరాభ్టముతో సంతోషగానము చేయుడి
కీరత్నలు పాడుడి. 5 సితారాసవ్రముతో
యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా
తీసికొని సంగీత సవ్రముతో గానము చేయుడి. 6

బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన
యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్నిచేయుడి. 7

సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించును
గాక లోకమును దాని నివాసులును కేకలువేయుదురు
గాక. 8 ఆయన సనిన్ధిని నదులు చపప్టుల్
కొటుట్నుగాక కొండలు కూడి ఉతాస్హధవ్ని
చేయునుగాక. 9 భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై
నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై
నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్
తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు.

యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు
జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద
ఆసీనుడై యునాన్డు భూమి కదలును. 2

సీయోనులో యెహోవా మహోనన్తుడు
జనములనిన్టిపైన ఆయన హెచిచ్యునాన్డు. 3

భయంకరమైన నీ గొపప్ నామమును వారు
సుత్తించె దరు. యెహోవా పరిశుదుధ్డు. 4

యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును
పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు
యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి
నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 5 మన
దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన
పాదపీఠము ఎదుట సాగిలపడుడి ఆయన
పరిశుదుధ్డు. 6 ఆయన యాజకులలో మోషే
అహరోనులుండిరి ఆయన నామమునుబటిట్
పార్రథ్న చేయువారిలో సమూయేలు ఉండెను.
వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన
వారి కుతత్రమిచెచ్ను. 7

మేఘసత్ంభములోనుండి ఆయన వారితో మాట
లాడెను వారు ఆయన శాసనముల ననుసరించిరి
ఆయన తమకిచిచ్న కటట్డను వారనుసరించిరి 8

యెహోవా మా దేవా, నీవు
వారికుతత్రమిచిచ్తివి వారికిర్యలను
బటిట్ పర్తికారము చేయుచునే వారి
విషయములో నీవు పాపము పరిహరించు దేవుడ
వైతివి. 9 మన దేవుడైన యెహోవా
పరిశుదుధ్డు మన దేవుడైన యెహోవాను
ఘనపరచుడి. ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తము ఎదుట
సాగిలపడుడి.

సమసత్త్ దేశములారా, యెహోవాకు
ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 2

సంతోషముతో యెహోవాను
సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన
సనిన్ధికి రండి. 3 యెహోవాయే దేవుడని

తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను
మనము ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము
ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 4 కృతజఞ్తారప్ణలు
చెలిల్ంచుచు ఆయన గుమమ్ములలో
పర్వేశించుడి కీరత్నలు పాడుచు ఆయన
ఆవరణములలో పర్వేశించుడి ఆయనను
సుత్తించుడి ఆయన నామమును ఘనపరచుడి. 5

యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నితయ్ముండును
ఆయన సతయ్ము తరతరములుండును.

నేను కృపనుగూరిచ్యు
నాయ్యమునుగూరిచ్యు పాడెదను
యెహోవా, నినున్ కీరిత్ంచెదను. 2

నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో
పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు
వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో
నడుచుకొం దును 3 నా కనున్లయెదుట నేను ఏ
దుషాక్రయ్మును ఉంచు కొనను భకిత్మారగ్ము
తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ ములు అవి
నాకు అంటనియయ్ను 4 మూరఖ్చితుత్డు నా
యొదద్నుండి తొలగిపోవలెను
దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 5 తమ
పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను
సంహరించెదను అహంకార దృషిట్గలవారిని
గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 6

నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో
నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను
కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు
నడచువారు నాకు పరిచారకు లగుదురు. 7 మోసము
చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు
అబదధ్ములాడువాడు నా కనున్లయెదుట
నిలువడు. 8 యెహోవా పటట్ణములోనుండి
పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము
చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని
పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను.

యెహోవా, నా పార్రథ్న
ఆలకింపుము నా మొఱఱ్
నీయొదద్కు చేరనిముమ్. 2 నా

కషట్దినమున నాకు విముఖుడవై యుండకుము నాకు
చెవియొగుగ్ము నేను మొరలిడునాడు తవ్రపడి
నాకుతత్ర మిముమ్. 3 పొగ
యెగిరిపోవునటుల్గా నా దినములు తరిగిపోవు
చునన్వి పొయిలోనిది కాలిపోయినటుల్ నా
యెముకలు కాలి పోయి యునన్వి. 4

ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము
వాడి పోయి యునన్ది భోజనము చేయుటకే
నేను మరచిపోవు చునాన్ను. 5 నా మూలుగ్ల
శబద్మువలన నా యెముకలు నా దేహ మునకు
అంటుకొని పోయినవి. 6 నేను అడవిలోని
గూడబాతును పోలియునాన్ను పాడైన
సథ్లములలోని పగిడికంటెవలె నునాన్ను. 7

రాతిర్ మెలకువగా నుండి యింటిమీద ఒంటిగా
నునన్ పిచుచ్కవలె నునాన్ను. 8 దినమెలల్ నా
శతుర్వులు ననున్ నిందించుచునాన్రు నామీద
వెఱిఱ్కోపముగలవారు నా పేరు చెపిప్ శపిం
తురు. 9 నీ కోపాగిన్నిబటిట్యు నీ
ఆగర్హమునుబటిట్యు బూడిదెను ఆహారముగా
భుజించుచునాన్ను. 10 నా పానీయముతో
కనీన్ళుల్ కలుపుకొను చునాన్ను. నీవు ననున్
పైకెతిత్ పారవేసియునాన్వు. 11 నా దినములు
సాగిపోయిన నీడను పోలియునన్వి గడిడ్వలె
నేను వాడియునాన్ను. 12 యెహోవా, నీవు
నితయ్ము సింహాసనాసీనుడవు నీ నామసమ్రణ
తరతరము లుండును. 13 నీవు లేచి సీయోనును
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కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము
వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 14 దాని
రాళుల్ నీ సేవకులకు పిర్యములు వారు దాని
మంటిని కనికరించుదురు 15 అపుప్డు
అనయ్జనులు యెహోవా నామమునకును
భూరాజులందరు నీ మహిమకును భయపడెదరు 16

ఏలయనగా యెహోవా సీయోనును
కటిట్యునాన్డు ఆయన తన మహిమతో
పర్తయ్కష్మాయెను 17 ఆయన దికుక్లేని
దరిదుర్ల పార్రథ్న నిరాకరింపక వారి
పార్రథ్నవైపు తిరిగియునాన్డు. 18

యెహోవాను సేవించుటకై జనములును
రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 19

మనుషుయ్లు సీయోనులో యెహోవా
నామఘనతను యెరూషలేములో ఆయన
సోత్తర్మును పర్కటించు నటుల్ 20

చెరసాలలో ఉనన్వారి మూలుగ్లను వినుటకును
చావునకు విధింపబడినవారిని విడిపించుటకును 21

ఆయన తన ఉనన్తమైన పరిశుదాధ్లయమునుండి
వంగి చూచెననియు ఆకాశమునుండి భూమిని
దృషిట్ంచెననియు 22 వచుచ్తరము
తెలిసికొనునటుల్గా ఇది వార్యబడ వలెను
సృజింపబడబోవు జనము యెహోవాను
సుత్తించును 23 నేను పర్యాణము
చేయుచుండగా ఆయన నాబలము కుర్ంగజేసెను నా
దినములు కొదిద్పరచెను. 24 నేనీలాగు
మనవిచేసితిని నా దేవా, నాదినముల మధయ్ను
ననున్ కొనిపోకుము నీ సంవతస్రములు
తరతరములుండును. 25 ఆదియందు నీవు భూమికి
పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీ చేతిపనులే.
26 అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు
అవియనిన్యు వసత్ర్మువలె పాతగిలును ఒకడు
అంగవసత్ర్మును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని
తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 27 నీవు
ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు
అంతము లేదు. 28 నీ సేవకుల కుమారులు
నిలిచియుందురు వారి సంతానము నీ సనిన్ధిని
సిథ్రపరచబడును.

నా పార్ణమా, యెహోవాను
సనున్తించుము. నా
అంతరంగముననునన్ సమసత్మా, ఆయన

పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 2 నా
పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన
చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము 3 ఆయన
నీ దోషములనిన్టిని కష్మించువాడు నీ
సంకటములనిన్టిని కుదురుచ్వాడు. 4

సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించు
చునాన్డు కరుణాకటాకష్ములను నీకు కిరీటముగా
ఉంచు చునాన్డు 5 పకిష్రాజు ¸°వనమువలె నీ
¸°వనము కొర్తత్దగు చుండునటుల్ మేలుతో నీ
హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు 6 యెహోవా
నీతికిర్యలను జరిగించుచు బాధింపబడు
వారికందరికి నాయ్యము తీరుచ్ను 7 ఆయన
మోషేకు తన మారగ్ములను తెలియజేసెను
ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకు తన కిర్యలను
కనుపరచెను 8 యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్
పూరుణ్డు దీరఘ్శాంతుడు
కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 9 ఆయన ఎలల్పుప్డు
వాయ్జెయ్మాడువాడు కాడు ఆయన నితయ్ము
కోపించువాడు కాడు. 10 మన పాపములనుబటిట్
మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన
దోషములనుబటిట్ మనకు
పర్తిఫలమియయ్లేదు. 11 భూమికంటె ఆకాశము

ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు
భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత
అధికముగా ఉనన్ది. 12 పడమటికి తూరుప్ ఎంత
దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు అంత
దూర పరచి యునాన్డు. 13 తండిర్ తన
కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా
తనయందు భయభకుత్లు గలవారి యెడల
జాలిపడును. 14 మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి
ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని
ఆయన జాఞ్పకము చేసికొను చునాన్డు. 15

నరుని ఆయువు గడిడ్వలె నునన్ది అడవి పువువ్
పూయునటుల్ వాడు పూయును. 16 దానిమీద గాలి
వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు
దాని నెరుగదు. 17 ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు
ఆయన కటట్డల ననుస రించి నడచుకొను వారిమీద
యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద 18

ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి
వారికి పిలల్పిలల్ తరమున నిలుచును. 19

యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్ర
పరచియునాన్డు. ఆయన
అనిన్టిమీదరాజయ్పరిపాలనచేయుచునాన్డు.
20 యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కులోబడి
ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ బలశూరులారా,
ఆయనను సనున్తించుడి. 21 యెహోవా
సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్
ఆయన పరిచారకులారా, మీరందరు ఆయనను
సనున్తించుడి. 22 యెహోవా ఏలుచుండు
సథ్లములనిన్టిలో నునన్ ఆయన
సరవ్కారయ్ములారా, ఆయనను సుత్తిం చుడి.
నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము.

నా పార్ణమా, యెహోవాను
సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా
నీవు అధిక ఘనతవహించిన వాడవు నీవు

మహాతమ్య్మును పర్భావమును
ధరించియునాన్వు. 2 వసత్ర్మువలె వెలుగును
నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్
ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచి యునాన్వు. 3

జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసి
యునాన్డు. మేఘములను తనకు వాహనముగా
చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము
చేయుచునాన్డు 4 వాయువులను తనకు దూతలుగాను
అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను ఆయన
చేసి కొనియునాన్డు. 5 భూమి యెనన్టికిని
కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద
సిథ్రపరచెను. 6 దానిమీద అగాధజలములను నీవు
వసత్ర్మువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా
నీళుల్ నిలిచెను. 7 నీవు గదిద్ంపగానే అవి
పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి
తవ్రగా పారిపోయెను. 8 నీవు వాటికి
నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి
పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు దిగెను. 9 అవి
మరలి వచిచ్ భూమిని కపప్క యుండునటుల్ అవి
దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు వాటికి
నియమించితివి. 10 ఆయన కొండలోయలలో
నీటిబుగగ్లను పుటిట్ంచును అవి మనయ్ములలో
పారును. 11 అవి అడవిజంతువులనిన్టికి
దాహమిచుచ్ను. వాటివలన అడవి గాడిదలు
దపిప్తీరుచ్కొనును. 12 వాటి ఒడుడ్న
ఆకాశపకుష్లు వాసము చేయును కొమమ్ల నడుమ
అవి సునాదము చేయును. 13 తన గదులలోనుండి
ఆయన కొండలకు జలధారల నిచుచ్ను నీ కిర్యల
ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 14

పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర
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మొకక్లను ఆయన మొలిపించుచునాన్డు 15

అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల
హృదయమును సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును
వారి మొగములకు మెరుగు నిచుచ్ తైలమును నరుల
హృదయమును బలపరచు ఆహారమును ఆయన
పుటిట్ంచుచునాన్డు 16 యెహోవా వృకష్ములు
తృపిత్పొందుచునన్వి. ఆయన నాటిన లెబానోను
దేవదారు వృకష్ములు తృపిత్పొందుచునన్వి. 17

అచచ్ట పకుష్లు తమ గూళుల్ కటుట్కొనును
అచచ్ట సరళవృకష్ములపైన కొంగలు
నివాసముచేయు చునన్వి. 18 గొపప్ కొండలు
కొండమేకలకు ఉనికిపటుల్ కుందేళల్కు బండలు
ఆశర్యసాథ్నములు 19 ఋతువులను తెలుపుటకై
ఆయన చందుర్ని నియ మించెను సూరుయ్నికి తన
అసత్మయకాలము తెలియును 20 నీవు చీకటి
కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు
అడవిజంతువులనిన్యు తిరుగులాడుచునన్వి. 21

సింహపు పిలల్లు వేటకొరకు గరిజ్ంచుచునన్వి
తమ ఆహారమును దేవుని చేతిలోనుండి తీసికొన
జూచుచునన్వి. 22 సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి
మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును. 23

సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపు
కొనుటకై మనుషుయ్లు బయలువెళుల్దురు. 24

యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్
విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు
వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు
కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 25

అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో
లెకక్లేని జలచరములు దానిలో చినన్వి
పెదద్వి జీవరాసులునన్వి. 26 అందులో ఓడలు
నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు
నిరిమ్ంచిన మకరము లునన్వి. 27 తగిన కాలమున
నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ
దయకొరకు కనిపెటుట్చునన్వి 28 నీవు వాటికి
పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి
విపప్గా అవి మంచివాటిని తిని తృపిత్
పరచబడును. 29 నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా
అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి
తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి
మంటి పాలగును. 30 నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి
సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును
నూతనపరచుచునాన్వు. 31 యెహోవా మహిమ
నితయ్ముండునుగాక. యెహోవా తన కిర్యలను
చూచి ఆనందించును గాక. 32 ఆయన భూమిని చూడగా
అది వణకును ఆయన పరవ్తములను ముటట్గా అవి
పొగరాజును 33 నా జీవితకాలమంతయు నేను
యెహోవాకు కీరత్నలు పాడెదను నేనునన్ంత
కాలము నా దేవుని కీరిత్ంచెదను. 34

ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా
నుండునుగాక నేను యెహోవాయందు
సంతోషించెదను. 35 పాపులు భూమిమీదనుండి
లయమగుదురు గాక భకిత్హీనులు ఇక నుండకపోదురు
గాక నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము
యెహోవాను సుత్తించుడి.

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును
పర్కటన చేయుడి జనములలో ఆయన

కారయ్ములను తెలియచేయుడి. 2

ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి
ఆయన ఆశచ్రయ్ కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్
సంభాషణ చేయుడి 3 ఆయన పరిశుదధ్
నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను
వెదకువారు హృదయమందు సంతో షించుదురుగాక. 4

యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి
ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము వెదకుడి 5 ఆయన
దాసుడైన అబార్హాము వంశసుథ్లారా ఆయన
యేరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా
ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్ కారయ్ములను
జాఞ్పకము చేసి కొనుడి 6 ఆయన చేసిన సూచక
కిర్యలను ఆయననోటి తీరుప్ లను
జాఞ్పకముచేసికొనుడి 7 ఆయన మన దేవుడైన
యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట
జరుగుచునన్వి. 8 తాను సెలవిచిచ్న మాటను
వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను
చేసిన నింబధనను 9 ఇసాస్కుతో తాను చేసిన
పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము
చేసికొనును. 10 వారి సంఖయ్ కొదిద్గా
నుండగను ఆ కొదిద్ మంది ఆ దేశమందు
పరదేశులై యుండగను 11 కొలవబడిన
సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును
మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 12 ఆ మాట
యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు
నితయ్ నిబంధనగాను సిథ్రపరచి యునాన్డు. 13

వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక
రాజయ్మునుండి మరియొక రాజయ్మునకు
తిరుగు లాడు చుండగా 14 నేనభిషేకించినవారిని
ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్లకు
కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 15

ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింసచేయనియయ్
లేదు ఆయన వారికొరకు రాజులను గదిద్ంచెను.
16 దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను
జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు
కొటిట్వేసెను. 17 వారికంటె ముందుగా ఆయన
యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా
అమమ్బడెను. 18 వారు సంకెళల్చేత అతని
కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును
బాధించెను. 19 అతడు చెపిప్న సంగతి
నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని
పరిశోధించుచుండెను. 20 రాజు వరత్మానము
పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు
అతని విడుదలచేసెను. 21 ఇషట్పర్కారము అతడు
తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్
చెపుప్టకును 22 తన యింటికి యజమానునిగాను
తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని నియ
మించెను. 23 ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి
వచెచ్ను యాకోబు హాముదేశమందు పరదేశిగా
నుండెను. 24 ఆయన తన పర్జలకు బహు
సంతానవృదిధ్ కలుగ జేసెను వారి విరోధులకంటె
వారికి అధికబలము దయచేసెను. 25 తన పర్జలను
పగజేయునటుల్ను తన సేవకులయెడల
కుయుకిత్గా నడచునటుల్ను ఆయన వారి
హృదయములను తిర్పెప్ను. 26 ఆయన తన
సేవకుడైన మోషేను తాను ఏరప్రచుకొనిన
అహరోనును పంపెను. 27 వారు ఐగుపీత్యుల
మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను
హాముదేశములో మహతాక్రయ్ములను
జరిగించిరి 28 ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి
కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను
ఎదిరింపలేదు. 29 ఆయన వారి జలములను
రకత్ముగా మారెచ్ను వారి చేపలను చంపెను. 30

వారి దేశములో కపప్లు నిండెను అవి వారి
రాజుల గదులలోనికి వచెచ్ను. 31 ఆయన ఆజఞ్
ఇయయ్గా జోరీగలు పుటెట్ను వారి
పార్ంతములనిన్టిలోనికి దోమలు వచెచ్ను.
32 ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను.
వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు పుటిట్ంచెను.
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33 వారి దార్కష్తీగెలను వారి అంజూరపు
చెటల్ను పడ గొటెట్ను వారి
పార్ంతములయందలి వృకష్ములను
విరుగకొటెట్ను. 34 ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా
పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును
వచెచ్ను, 35 అవి వారిదేశపు
కూరచెటల్నిన్టిని వారి భూమి పంటలను
తినివేసెను. 36 వారి దేశమందలి సమసత్
జేయ్షుఠ్లను వారి పర్థమసంతానమును ఆయన
హతముచేసెను. 37 అకక్డనుండి తన జనులను
వెండి బంగారములతో ఆయన రపిప్ంచెను వారి
గోతర్ములలో నిసస్తుత్వచేత తొటిర్లుల్
వాడొకక్ డైనను లేకపోయెను. 38 వారివలన
ఐగుపీత్యులకు భయము పుటెట్ను వారు బయలు
వెళిల్నపుప్డు ఐగుపీత్యులు సంతోషించిరి 39

వారికి చాటుగా నుండుటకై ఆయన మేఘమును
కలిప్ంచెను రాతిర్ వెలుగిచుచ్టకై అగిన్ని
కలుగజేసెను. 40 వారు మనవి చేయగా ఆయన
పూరేళల్ను రపిప్ంచెను. ఆకాశములోనుండి
ఆహారమునిచిచ్ వారిని తృపిత్ పరచెను. 41

బండను చీలచ్గా నీళుల్ ఉబికి వచెచ్ను
ఎడారులలో అవి యేరులై పారెను. 42 ఏలయనగా
ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును
తనసేవకుడైన అబార్హామును జాఞ్పకము
చేసికొని 43 ఆయన తన పర్జలను
సంతోషముతోను తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని
ఉతాస్హధవ్నితోను వెలు పలికి రపిప్ంచెను.
44 వారు తన కటట్డలను గైకొనునటుల్ను 45 తన
ధరమ్శాసత్ర్విధులను ఆచరించునటుల్ను
అనయ్జనుల భూములను ఆయన వారికపప్గించెను
జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు
సావ్ధీనపరచుకొనిరి.యెహోవాను
సుత్తించుడి.

యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా
దయాళుడు ఆయనకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి

ఆయన కృప నితయ్ముండును. 2 యెహోవా
పరాకర్మకారయ్ములను ఎవడు వరిణ్ంప గలడు?
ఆయన కీరిత్ యంతటిని ఎవడు పర్కటింపగలడు? 3

నాయ్యము ననుసరించువారు ఎలల్వేళల నీతి
ననుసరించి నడుచుకొనువారు ధనుయ్లు. 4

యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము
నేను చూచుచు నీ జనులకు కలుగు
సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతో షించుచు 5 నీ
సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడి
కొనియాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్
దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పక మునకు
తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్
రకిష్ంపుము. 6 మా పితరులవలెనే మేము పాపము
చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని
భకిత్హీనులమైతివిు 7 ఐగుపుత్లో మా పితరులు
నీ అదుభ్తములను గర్హింపక యుండిరి నీ
కృపాబాహుళయ్మును జాఞ్పకమునకు
తెచుచ్కొనక యుండిరి సముదర్మునొదద్
ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారు తిరుగు బాటు
చేసిరి. 8 అయినను తన మహా పరాకర్మమును
పర్సిదిధ్ చేయు టకై ఆయన తన
నామమునుబటిట్ వారిని రకిష్ంచెను. 9 ఆయన
ఎఱఱ్సముదర్మును గదిద్ంపగా అది
ఆరిపోయెను మైదానముమీద నడుచునటుల్
వారిని అగాధజలము లలో నడిపించెను. 10 వారి
పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రకిష్ంచెను
శతుర్వుల చేతిలోనుండి వారిని విమోచించెను.

11 నీళుల్ వారి శతుర్వులను ముంచివేసెను
వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 12

అపుప్డు వారు ఆయన మాటలు నమి◌్మరి ఆయన
కీరిత్ గానము చేసిరి. 13 అయినను వారు ఆయన
కారయ్ములను వెంటనే మరచి పోయిరి ఆయన
ఆలోచనకొరకు కనిపెటుట్కొనకపోయిరి. 14

అరణయ్ములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో
దేవుని శోధించిరి 15 వారు కోరినది ఆయన
వారికిచెచ్ను అయినను వారి పార్ణములకు
ఆయన కీష్ణత కలుగ జేసెను. 16 వారు తమ దండు
పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తుడైన అహరోనునందును అసూయపడిరి.
17 భూమి నెరవిడిచి దాతానును మింగెను అది
అబీరాము గుంపును కపిప్వేసెను. 18 వారి
సంఘములో అగిన్ రగిలెను దాని మంట
భకిత్హీనులను కాలిచ్వేసెను. 19 హోరేబులో
వారు దూడను చేయించుకొనిరి. పోతపోసిన
విగర్హమునకు నమసాక్రము చేసిరి 20 తమ
మహిమాసప్దమును గడిడ్మేయు ఎదుద్ రూపము
నకు మారిచ్రి. 21 ఐగుపుత్లో గొపప్
కారయ్ములను హాముదేశములో
ఆశచ్రయ్కారయ్ములను 22

ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ భయము పుటిట్ంచు
కిర్యలను చేసిన తమ రకష్కుడైన దేవుని
మరచిపోయిరి. 23 అపుప్డు ఆయననేను వారిని
నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని
నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన కోపము
చలాల్రుచ్టకై ఆయన ఏరప్రచుకొనిన మోషే
ఆయన సనిన్ధిని నిలిచి అడుడ్పడెను 24 వారు
రమయ్మైన దేశమును నిరాకరించిరి ఆయన మాట
నమమ్కపోయిరి 25 యెహోవా మాట ఆలకింపక
వారు తమ గుడారములో సణుగుకొనిరి. 26 అపుప్డు
అరణయ్ములో వారిని కూలచేయుటకును 27

అనయ్జనులలో వారి సంతానమును కూలుచ్టకును
దేశములో వారిని చెదరగొటుట్టకునుఆయన
వారిమీద చెయియ్ యెతెత్ను. 28 మరియు
వారు బయలెప్యోరును హతుత్కొని, చచిచ్న
వారికి అరిప్ంచిన బలిమాంసమును భుజించిరి. 29

వారు తమ కిర్యలచేత ఆయనకు కోపము
పుటిట్ంచగా వారిలో తెగులు రేగెను. 30

ఫీనెహాసు లేచి పరిహారముచేయగా ఆ తెగులు
ఆగిపోయెను. 31 నితయ్ము తరములనిన్టను
అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచ బడెను. 32 మెరీబా
జలములయొదద్ వారు ఆయనకు కోపము
పుటిట్ంచిరి కావున వారి మూలముగా మోషేకు
బాధ కలిగెను. 33 ఎటల్నగా వారు అతని
ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన
పెదవులతో కానిమాట పలికెను. 34 యెహోవా
వారికి ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అనయ్జనులను
నాశనము చేయకపోయిరి. 35 అనయ్జనులతో
సహవాసము చేసి వారి కిర్యలు నేరుచ్కొనిరి.
36 వారి విగర్హములకు పూజచేసిరి అవి వారికి
ఉరి ఆయెను. 37 మరియు వారు తమ కూమారులను
తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా
అరిప్ంచిరి. 38 నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ
కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము
ఒలికించిరి కనానుదేశపువారి బొమమ్లకు వారిని
బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము
అపవితర్మాయెను 39 తమ కిర్యలవలన వారు
అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో
వయ్భిచరించినవారైరి. 40 కావున యెహోవా
కోపము ఆయన పర్జలమీద రగులుకొనెను ఆయన
తనసావ్సథ్య్మందు అసహయ్పడెను. 41
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ఆయన వారిని అనయ్జనులచేతికి అపప్గించెను
వారి పగవారు వారిని ఏలుచుండిరి. 42 వారి
శతుర్వులు వారిని బాధపెటిట్రి వారు
శతుర్వులచేతి కిర్ంద అణపబడిరి. 43 అనేక
పరాయ్యములు ఆయన వారిని విడిపించెను
అయినను వారు తమ ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగు
బాటు చేయుచువచిచ్రి. తమ దోషముచేత
హీనదశనొందిరి. 44 అయినను వారిరోదనము తనకు
వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన చూచెను.
45 వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను
జాఞ్పకము చేసికొనెను తన
కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని
కరుణించెను. 46 వారిని చెరగొనిపోయిన
వారికందరికి వారియెడల కనికరము
పుటిట్ంచెను. 47 యెహోవా మాదేవా,
మముమ్ను రకిష్ంపుము మేము నీ
పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచునటుల్ను నినున్సుత్తించుచు
మేమతిశయించునటుల్ను అనయ్జనులలోనుండి
మముమ్ను పోగుచేయుము. 48 ఇశార్యేలీయుల
దేవుడైన యెహోవా యుగము లనిన్టను
సుత్తినొందును గాక పర్జలందరుఆమేన్
అందురుగాక. యెహోవానుసుత్తించుడి.

యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు
కృతజఞ్తా సుత్తులు చెలిల్ంచుడి
ఆయన కృప నితయ్ముండును. 2

యెహోవా విమోచించినవారు ఆ మాట పలుకుదురు
గాక విరోధుల చేతిలోనుండి ఆయన
విమోచించినవారును 3 తూరుప్నుండి
పడమటినుండి ఉతత్రమునుండి దకిష్ణము
నుండియు నానాదేశములనుండియు ఆయన
పోగుచేసినవారును ఆమాట పలుకుదురుగాక. 4 వారు
అరణయ్మందలి యెడారితోర్వను తిరుగులాడు
చుండిరి. నివాస పురమేదియు వారికి
దొరుకకపోయెను. 5 ఆకలి దపుప్లచేత వారి
పార్ణము వారిలో సొమమ్సిలెల్ను. 6 వారు
కషట్కాలమందు యెహోవాకు
మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి
వారిని విడిపించెను 7 వారొక నివాస పురము
చేరునటుల్ చకక్నితోర్వను ఆయన వారిని
నడిపించెను. 8 ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు
ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్
కారయ్ములనుబటిట్యు వారు యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 9

ఏలయనగా ఆశగల పార్ణమును ఆయన తృపిత్పరచి
యునాన్డు. ఆకలి గొనినవారి పార్ణమును
మేలుతో నింపి యునాన్డు. 10 దేవుని ఆజఞ్లకు
లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును
తృణీకరించినందున 11 బాధ చేతను ఇనుప
కటల్చేతను బంధింప బడినవారై చీకటిలోను
మరణాంధకారములోను నివాసముచేయువారి
హృదయమును 12 ఆయన ఆయాసముచేత
కుర్ంగజేసెను. వారు కూలియుండగా సహాయుడు
లేకపోయెను. 13 కషట్కాలమందు వారు
యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి
ఆపదలలో నుండి వారిని విడిపించెను 14 వారి
కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు
మరణాంధకారములో నుండియు వారిని
రపిప్ంచెను. 15 ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు
ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములను
బటిట్యు వారు యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 16

ఏలయనగా ఆయన యితత్డి తలుపులను

పగులగొటిట్ యునాన్డు ఇనుపగడియలను
విరుగగొటిట్యునాన్డు. 17 బుదిధ్హీనులు తమ
దుషట్పర్వరత్నచేతను తమ దోషము చేతను
బాధతెచుచ్కొందురు. 18

భోజనపదారథ్ములనిన్యు వారి పార్ణమునకు
అసహయ్ మగును వారు మరణదావ్రములను
సమీపించుదురు. 19 కషట్కాలమందు వారు
యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి
ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 20 ఆయన
తన వాకుక్ను పంపి వారిని బాగుచేసెను ఆయన
వారు పడిన గుంటలలోనుండి వారిని విడిపిం చెను.
21 ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు
ఆయనచేయుఆశచ్రయ్
కారయ్ములనుబటిట్యు వారు యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 22

వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక
ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన కారయ్ములను
పర్కటించు దురుగాక. 23 ఓడలెకిక్
సముదర్పర్యాణము చేయువారు
మహాజలములమీద సంచరించుచు
వాయ్పారముచేయు వారు 24 యెహోవా
కారయ్ములను సముదర్ములో ఆయన చేయు
అదుభ్తములను చూచిరి. 25 ఆయన సెలవియయ్గా
తుపాను పుటెట్ను అది దాని తరంగములను
పైకెతెత్ను 26 వారు ఆకాశమువరకు ఎకుక్చు
అగాధమునకు దిగుచు నుండిరి శర్మచేత వారి
పార్ణము కరిగిపోయెను. 27

మతుత్లైనవారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు
దొరుల్చు ఇటు అటు తూలుచుండిరి వారు
ఎటుతోచక యుండిరి. 28 శర్మకు తాళలేక వారు
యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి
ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 29 ఆయన
తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు
అణగిపోయెను. 30 అవి నిమమ్ళమైనవని వారు
సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని
నడిపించెను. 31 ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు
ఆయనచేయు ఆశచ్రయ్
కారయ్ములనుబటిట్యువారు యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 32

జనసమాజములో వారాయనను ఘనపరచుదురుగాక
పెదద్ల సభలో ఆయనను కీరిత్ంచుదురు గాక 33

దేశనివాసుల చెడుతనమునుబటిట్ 34 ఆయన
నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన
నేలగాను సతుత్వగల భూమిని చవిటిపఱఱ్గాను
మారెచ్ను. 35 అరణయ్మును నీటిమడుగుగాను
ఎండిన నేలను నీటి ఊటల చోటుగాను ఆయన
మారిచ్ 36 వారు అచచ్ట నివాసపురము
ఏరప్రచుకొనునటుల్ను పొలములో వితత్నములు
చలిల్ దార్కష్తోటలు నాటి 37 వాటివలన
ససయ్ఫలసమృదిధ్ పొందునటుల్ను ఆయన
ఆకలికొనినవారిని అచచ్ట కాపురముంచెను 38

మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధిక
ముగా సంతానాభివృదిధ్ నొందిరి ఆయన వారి
పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 39 వారు
బాధవలనను ఇబబ్ందివలనను దుఃఖమువలనను
తగిగ్పోయినపుప్డు 40 రాజులను తృణీకరించుచు
తోర్వలేని యెడారిలో వారిని తిరుగులాడ
జేయు వాడు. 41 అటిట్ దరిదుర్ల బాధను
పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని
వంశమును మందవలె వృదిధ్చేసెను. 42

యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు
మోసగాండర్ందరును మౌనముగా నుందురు. 43

బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను
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ఆలోచించును యెహోవా కృపాతిశయములను జనులు
తల పోయు దురుగాక.

దేవా, నా హృదయము నిబబ్రముగా
నునన్ది నేను పాడుచు సుత్తిగానము
చేసెదను నా ఆతమ్ పాడుచు

గానముచేయును. 2 సవ్రమండలమా సితారా,
మేలుకొనుడి నేను వేకువనే లేచెదను 3

జనులమధయ్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచెదను. పర్జలలో నినున్
కీరిత్ంచెదను 4 యెహోవా, నీ కృప
ఆకాశముకంటె ఎతత్యినది నీ సతయ్ము
మేఘములంత ఎతుత్గానునన్ది. 5 దేవా,
ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్
కనుపరచుకొనుము. 6 నీ పర్భావము
సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు
విమోచింపబడునటుల్n నీ కుడిచేతితో ననున్
రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 7 తన
పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు మాట
యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను
షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను
కొలిపించెదను. 8 గిలాదు నాది మనషేష్ నాది
ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా
రాజ దండము. 9 మోయాబు నేను కాళుల్
కడగుకొను పళెల్ము ఎదోముమీదికి నా
చెపుప్విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యనుబటిట్
జయోతస్వము చేసియునాన్ను. 10 కోటగల
పటట్ణములోనికి ననున్ ఎవడు తోడుకొని
పోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు నడిపించును?
11 దేవా, నీవు మముమ్ను విడనాడి
యునాన్వుగదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు
బయలుదేరుట మాని యునాన్వుగదా? 12

మనుషుయ్ల సహాయము వయ్రథ్ము.
శతుర్వులను జయించుటకు నీవు మాకు సహాయము
దయచేయుము 13 దేవునివలన మేము
శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను
అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే.

నా సుత్తికి కారణభూతుడవగు దేవా,
మౌనముగా ఉండకుము 2 ననున్
చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు

కపటముగల తమ నోరు తెరచియునాన్రు వారు
నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 3

ననున్ చుటుట్కొని నా మీద దేవ్షపు
మాటలాడు చునాన్రు నిరిన్మితత్ముగా నాతో
పోరాడుచునాన్రు 4 నేను చూపిన పేర్మకు
పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు
అయితే నేను మానక పార్రథ్నచేయుచునాన్ను.
5 నేను చేసిన మేలునకు పర్తిగా కీడు
చేయుచునాన్రు. నేను చూపిన పేర్మకు
పర్తిగా నామీద దేవ్ష ముంచుచునాన్రు. 6

వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము
అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను నిలుచును గాక. 7

వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని
తీరుప్ నొందును గాక వాని పార్రథ్న
పాపమగునుగాక 8 వాని జీవితదినములు
కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును
వేరొకడు తీసికొనును గాక. 9 వాని బిడడ్లు
తండిర్లేనివారవుదురు గాక వాని భారయ్
విధవరాలగును గాక 10 వాని బిడడ్లు
దేశదిర్మమ్రులై భికష్మెతుత్దురు గాక
పాడుపడిన తమ యిండల్కు దూరముగా జీవనము
వెదకుదురు గాక 11 వాని ఆసిత్ అంతయు
అపుప్లవారు ఆకర్మించు కొందురు గాక వాని
కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 12

వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక
తండిర్లేనివాని బిడడ్లకు దయచూపువారు
ఉండక పోదురు గాక 13 వాని వంశము నిరూమ్లము
చేయబడును గాక వచుచ్తరమునందు వారి పేరు
మాసిపోవును గాక 14 వాని పితరులదోషము
యెహోవా జాఞ్పకములోనుంచు కొనును గాక
వాని తలిల్ పాపము తుడుపుపెటట్బడక
యుండును గాక 15 ఆయన వారి జాఞ్పకమును
భూమిమీదనుండి కొటిట్ వేయునటుల్ ఆ
పాపములు నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని
కనబడు చుండునుగాక. 16 ఏలయనగా కృప
చూపవలెననన్మాట మరచి శర్మనొందినవానిని
దరిదుర్ని నలిగిన హృదయము గలవానిని
చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 17 శపించుట
వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్
యునన్ది. దీవెనయందు వానికిషట్ము లేదు
గనుక అది వానికి దూరమాయెను. 18 తాను
పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము
ధరించెను అది నీళల్వలె వాని కడుపులో
చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని
యెముకలలో చేరియునన్ది 19 తాను కపుప్కొను
వసత్ర్మువలెను తాను నితయ్ము కటుట్కొను
నడికటుట్వలెను అది వానిని వదలకుండును గాక.
20 నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా
మాట లాడువారికి ఇదే యెహోవావలన కలుగు
పర్తికారము. 21 యెహోవా పర్భువా, నీ
నామమునుబటిట్ నాకు సహాయము చేయుము నీ
కృప ఉతత్మమైనది గనుక ననున్ విడిపింపుము. 22

నేను దీనదరిదుర్డను నా హృదయము నాలో గుచచ్
బడియునన్ది. 23 సాగిపోయిన నీడవలె నేను
కీష్ణించియునాన్ను మిడతలను
పారదోలునటుల్ ననున్ పారదోలుదురు 24

ఉపవాసముచేత నా మోకాళుల్ బలహీనమాయెను
నా శరీరము పుషిట్ తగిగ్ చికిక్పోయెను. 25

వారి నిందలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని వారు
ననున్ చూచి తమ తలలు ఊచెదరు 26 యెహోవా
నాదేవా, యిది నీచేత జరిగినదనియు
యెహోవావైన నీవే దీని చేసితివనియు వారికి
తెలియు నటుల్ 27 నాకు సహాయము చేయుము నీ
కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 28 వారు
శపించుచునాన్రు గాని నీవు దీవించుదువు వారు
లేచి అవమానము పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు
సంతోషించును. 29 నా విరోధులు అవమానము
ధరించుకొందురు గాక తమ సిగుగ్నే
నిలువుటంగీవలె కపుప్కొందురు గాక 30 నా
నోటితో నేను యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు మెండుగా చెలిల్ంచెదను
అనేకుల మధయ్ను నేనాయనను సుత్తించెదను.
31 దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు
లోపరచువారి చేతి లోనుండి అతని
రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను
నిలుచుచునాన్డు.

పర్భువు నా పర్భువుతో
సెలవిచిచ్నవాకుక్ నేను నీ
శతుర్వులను నీ పాదములకు పీఠముగా

చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.
2 యెహోవా నీ పరిపాలనదండమును
సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ
శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము. 3

యుదధ్సనాన్హదినమున నీ పర్జలు
ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ
¸°వనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు
పరిశుదాధ్లంకృతులైమంచు వలె
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అరుణోదయగరభ్ములోనుండి
నీయొదద్కువచెచ్దరు 4 మెలీక్సెదెకు
కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము
యాజకుడవైయుందువని యెహోవా పర్మాణము
చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు. 5

పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన
కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 6

అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము
శవములతో నిండియుండును విశాలదేశముమీది
పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను. 7

మారగ్మున ఏటి నీళుల్ పానముచేసి ఆయన తల
యెతుత్ను.

యెహోవాను సుత్తించుడి.
యథారథ్వంతుల సభలోను
సమాజములోను పూరణ్ హృదయముతో

నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తా సుత్తులు
చెలిల్ంచెదను. 2 యెహోవా కిర్యలు
గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ముగలవారందరు
వాటిని విచారించు దురు. 3 ఆయన కారయ్ము
మహిమా పర్భావములుగలది ఆయన నీతి
నితయ్ము నిలుకడగా నుండును. 4 ఆయన తన
ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్సూచనను
నియమించియునాన్డు. యెహోవా
దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు 5 తనయందు
భయభకుత్లుగలవారికి ఆయన ఆహారమిచిచ్
యునాన్డు ఆయన నితయ్ము తన నిబంధన
జాఞ్పకము చేసికొనును. 6 ఆయన తన పర్జలకు
అనయ్జనుల సావ్సథ్య్ము అపప్గించి
యునాన్డు తన కిర్యల మహాతమ్య్మును
వారికి వెలల్డిచేసి యునాన్డు. 7 ఆయన
చేతికారయ్ములు సతయ్మైనవి
నాయ్యమైనవి ఆయన శాసనములనిన్యు
నమమ్కమైనవి. 8 అవి శాశవ్తముగా
సాథ్పింపబడియునన్వి సతయ్ముతోను
యథారథ్తతోను అవి చేయబడి యునన్వి. 9

ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు
తన నిబంధన ఆయన నితయ్ముగా ఉండ
నిరణ్యించు వాడు. ఆయన నామము
పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 10

యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము
ఆయన శాసనముల ననుసరించువారందరు మంచి వివే
కము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము
కలుగుచునన్ది.

యెహోవాను సుత్తించుడి
యెహోవాయందు
భయభకుత్లుగలవాడు ఆయన

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు
ధనుయ్డు. 2 వాని సంతతివారు భూమిమీద
బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల వంశపువారు
దీవింపబడుదురు 3 కలిమియు సంపదయు వాని
యింట నుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 4

యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుటుట్ను
వారు కటాకష్మును వాతస్లయ్తయు
నీతియుగలవారు. 5 దయాళులును
అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు
నాయ్యవిమరశ్లో వారి వాయ్జెయ్ము
గెలుచును 6 అటిట్వారు ఎపుప్డును
కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము
జాఞ్పకములో నుందురు. 7 వాని హృదయము
యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్ర ముగా నుండును
వాడు దురావ్రత్కు జడియడు. 8 వాని మనసుస్
సిథ్రముగానుండును తన శతుర్వుల విషయమైన
తన కోరిక నెరవేరు వరకు వాడు భయపడడు. 9 వాడు

దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి
నితయ్ము నిలుచును వాని కొముమ్ ఘనత నొంది
హెచిచ్ంపబడును. 10 భకిత్హీనులు దాని చూచి
చింతపడుదురు వారు పండుల్కొరుకుచు కీష్ణించి
పోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.

యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా
సేవకులారా, ఆయనను సుత్తించుడి.
యెహోవా నామమును సుత్తించుడి. 2

ఇది మొదలుకొని యెలల్కాలము యెహోవా
నామము సనున్తింపబడునుగాక. 3

సూరోయ్దయము మొదలుకొని
సూరాయ్సత్మయము వరకు యెహోవా నామము
సుత్తి నొందదగినది. 4 యెహోవా
అనయ్జనులందరియెదుట మహోనన్తుడు ఆయన
మహిమ ఆకాశ విశాలమున వాయ్పించి యునన్ది
5 ఉనన్తమందు ఆసీనుడైయునన్ మన దేవుడైన
యెహో వాను పోలియునన్వాడెవడు? 6 ఆయన
భూమాయ్కాశములను వంగిచూడననుగర్హించు
చునాన్డు. 7 పర్ధానులతో తన పర్జల
పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 8

ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు
పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను పైకెతుత్వాడు
9 ఆయన సంతులేనిదానిని ఇలాల్లుగాను
కుమాళల్ సంతోషముగల తలిల్గాను చేయును.
యెహోవాను సుత్తించుడి.

ఐగుపుత్లోనుండి ఇశార్యేలు
అనయ్భాషగల జనులలోనుండి
యాకోబు బయలు వెళిల్నపుప్డు 2

యూదా ఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లమాయెను
ఇశార్యేలు ఆయనకు రాజయ్మాయెను. 3

సముదర్ము దానిని చూచి పారిపోయెను
యొరాద్ను నది వెనుకకు మళెల్ను. 4 కొండలు
పొటేట్ళల్వలెను గుటట్లు
గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులు వేసెను. 5

సముదర్మా, నీవు పారిపోవుటకు నీకేమి
తటసిథ్ంచి నది? యొరాద్నూ, నీవు వెనుకకు
మళుల్టకు నీకేమి తటసిథ్ంచి నది? 6

కొండలారా, మీరు పొటేల్ళల్వలెను
గుటట్లారా, మీరు గొఱఱ్పిలల్లవలెను
గంతులు వేయు టకు మీకేమి సంభవించినది? 7

భూమీ, పర్భువు సనిన్ధిని యాకోబు దేవుని
సనిన్ ధిని వణకుము 8 ఆయన బండను
నీటిమడుగుగాను చెకుముకి రాతిబండను నీటి
ఊటలుగాను చేయు వాడు.

మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ
కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ
నామమునకే మహిమ కలగునుగాక 2 వారి

దేవుడేడి అని అనయ్జనులెందుకు
చెపుప్కొందురు? 3 మా దేవుడు
ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా
సమసత్మును ఆయన చేయు చునాన్డు 4 వారి
విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల
చేతిపనులు 5 వాటికి నోరుండియు పలుకవు
కనున్లుండియు చూడవు 6 చెవులుండియు వినవు
ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 7 చేతులుండియు
ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు
గొంతుకతో మాటలాడవు. 8 వాటిని చేయువారును
వాటియందు నమి◌్మకయుంచు వారందరును
వాటివంటివారై యునాన్రు. 9

ఇశార్యేలీయులారా, యెహోవాను
నముమ్కొనుడి. ఆయన వారికి సహాయము వారికి
కేడెము 10 అహరోను వంశసుథ్లారా,
యెహోవాను నముమ్కొనుడి. ఆయన వారికి
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సహాయము వారికి కేడెము 11 యెహోవాయందు
భయభకుత్లుగలవారలారా యెహోవాయందు
నమి◌్మక యుంచుడి ఆయన వారికి సహాయము
వారికి కేడెము. 12 యెహోవా మముమ్ను
మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును
ఆయన ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును
అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 13

పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు
భయభకుత్లు గల వారిని యెహోవా
ఆశీరవ్దించును. 14 యెహోవా మిముమ్ను మీ
పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 15

భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత
మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 16 ఆకాశములు
యెహోవావశము భూమిని ఆయన నరుల
కిచిచ్యునాన్డు. 17 మృతులును
మౌనసిథ్తిలోనికి దిగిపోవువారును
యెహోవాను సుత్తింపరు 18 మేమైతే ఇది
మొదలుకొని నితయ్ము యెహోవాను
సుత్తించెదము యెహోవాను సుత్తించుడి.

యెహోవా నా మొరను నా
వినన్పములను ఆలకించి యునాన్డు.
కాగా నేనాయనను

పేర్మించుచునాన్ను. 2 ఆయన నాకు
చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు
నేనాయనకు మొఱఱ్ పెటుట్దును 3

మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొని యుండెను
పాతాళపు వేదనలు ననున్ పటుట్కొనియుండెను
శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను. 4

అపుప్డుయెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును
విడిపింపుమని యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను
మొఱఱ్పెటిట్తిని. 5 యెహోవా దయాళుడు
నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్తగలవాడు.
6 యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను
కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 7

నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము
విసత్రింప జేసియునాన్డు. తిరిగి నీ
విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 8 మరణమునుండి
నా పార్ణమును కనీన్ళుల్ విడువకుండ నా
కనున్లను జారిపడకుండ నాపాదములను నీవు
తపిప్ంచియునాన్వు. 9 సజీవులునన్ దేశములలో
యెహోవా సనిన్ధిని నేను కాలము గడుపుదును.
10 నేను ఆలాగు మాటలాడి నమి◌్మక
యుంచితిని. నేను మిగుల బాధపడినవాడను. 11

నేను తొందరపడినవాడనై ఏ మనుషుయ్డును
నమమ్దగినవాడు కాడను కొంటిని. 12 యెహోవా
నాకు చేసిన ఉపకారములనిన్టికి నేనాయనకేమి
చెలిల్ంచుదును? 13 రకష్ణపాతర్ను చేత
పుచుచ్కొని యెహోవా నామమున పార్రథ్న
చేసెదను. 14 యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్
చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే
చెలిల్ంచెదను 15 యెహోవా భకుత్ల మరణము
ఆయన దృషిట్కి విలువ గలది 16 యెహోవా, నేను
నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ
సేవకురాలి కుమారుడనైయునాన్ను నీవు
నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 17 నేను నీకు
కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా
నామమున పార్రథ్నచేసెదను 18 ఆయన
పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు
ఆవరణములలోను 19 యెరూషలేమా, నీ మధయ్ను
నేను యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్
చెలిల్ంచెదను. యెహోవాను సుత్తించుడి.

యెహోవా కృప మనయెడల
హెచుచ్గానునన్ది....... ఆయన
విశావ్సయ్త నిరంతరము నిలుచును. 2

కాబటిట్ సమసత్ అనయ్జనులారా,
యెహోవాను సుత్తిం చుడి సరవ్జనములారా,
ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను
సుత్తించుడి.

యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప
నిరంతరము...... నిలుచును ఆయనకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి 2

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని
ఇశార్యేలీయులు అందురు గాక. 3 ఆయన కృప
నిరంతరము నిలుచునని అహరోను వంశ సుథ్లు
అందురు గాక. 4 ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని
యెహోవా యందు భయభకుత్లుగలవారు అందురు
గాక. 5 ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు
మొఱఱ్పెటిట్తిని విశాలసథ్లమందు
యెహోవా నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను 6 యెహోవా
నా పకష్మున నునాన్డు నేను భయ పడను నరులు
నాకేమి చేయగలరు? 7 యెహోవా నా పకష్ము
వహించి నాకు సహకారియై యునాన్డు నా
శతుర్వుల విషయమైన నా కోరిక నెరవేరుట
చూచెదను. 8 మనుషుయ్లను నముమ్కొనుటకంటె
యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 9 రాజులను
నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను
ఆశర్యించుట మేలు. 10 అనయ్జనులందరు
ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా
నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము
చేసెదను. 11 నలుదిశలను వారు ననున్
చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా
నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము
చేసెదను. 12 కందిరీగలవలె నామీద ముసిరి
యునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట
ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించి పోయిరి
యెహోవా నామమును బటిట్ నేను వారిని
నిరూమ్లము చేసెదను. 13 నేను పడునటుల్ నీవు
ననున్ గటిట్గా తోసితివి యెహోవా నాకు
సహాయము చేసెను. 14 యెహోవా నా దురగ్ము
నా గానము ఆయన నాకు రకష్ణాధారమాయెను. 15

నీతిమంతుల గుడారములలోరకష్ణనుగూరిచ్న
ఉతాస్హ సునాదము వినబడును యెహోవా
దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును.
16 యెహోవా దకిష్ణహసత్ము మహోనన్త
మాయెను యెహోవా దకిష్ణహసత్ము
సాహసకారయ్ములను చేయును. 17 నేను చావను
సజీవుడనై యెహోవా కిర్యలు వివ రించెదను.
18 యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను
గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు అపప్గింపలేదు.
19 నేను వచుచ్నటుల్ నీతి గుమమ్ములు తీయుడి
నేను వాటిలో పర్వేశించి యెహోవాకు
కృతజఞ్తా సుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 20 ఇది
యెహోవా గుమమ్ము నీతిమంతులు దీనిలో
పర్వేశించెదరు. 21 నీవు నాకు
రకష్ణాధారుడవై నాకు ఉతత్రమిచిచ్
యునాన్వు నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచెదను. 22 ఇలుల్ కటుట్వారు
నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 23

అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు
ఆశచ్రయ్ము 24 ఇది యెహోవా ఏరాప్టు
చేసిన దినము దీనియందు మనము ఉతస్హించి
సంతోషించెదము. 25 యెహోవా, దయచేసి
ననున్ రకిష్ంచుము యెహోవా, దయచేసి
అభివృదిధ్ కలిగించుము. 26 యెహోవాపేరట
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వచుచ్వాడు ఆశీరావ్ద మొందును గాక
యెహోవా మందిరములోనుండి మిముమ్ దీవించు
చునాన్ము. 27 యెహోవాయే దేవుడు, ఆయన
మనకు వెలుగు నను గర్హించియునాన్డు ఉతస్వ
బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు
కటుట్డి. 28 నీవు నా దేవుడవు నేను నీకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీవు నా
దేవుడవు నినున్ ఘనపరచెదను. 29 యెహోవా
దయాళుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచుచునన్ది
ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి.

(ఆలెఫ్) యెహోవా
ధరమ్శాసత్ర్ము ననుసరించి
నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు

ధనుయ్లు 2 ఆయన శాసనములను గైకొనుచు
పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు
ధనుయ్లు. 3 వారు ఆయన మారగ్ములలో
నడుచుకొనుచు ఏ పాప మును చేయరు 4 నీ
ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు
మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 5 ఆహా నీ
కటట్డలను గైకొనునటుల్ నా పర్వరత్న
సిథ్రపడి యుండిన నెంత మేలు. 6 నీ
ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లకష్య్ము
చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 7

నీతిగల నీ నాయ్యవిధులను నేను
నేరుచ్కొనునపుప్డు యథారథ్హృదయముతో
నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ం చెదను. 8 నీ
కటట్డలను నేను గైకొందును ననున్ బొతిత్గా
విడనాడకుము. 9 (బేత్) ¸°వనసుథ్లు దేనిచేత
తమ నడత శుదిధ్పరచు కొందురు? నీ
వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా
చూచుకొనుట చేతనే గదా? 10 నా
పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను
ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగనియయ్కుము.
11 నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్
నా హృదయములో నీ వాకయ్ము ఉంచుకొని
యునాన్ను. 12 యెహోవా, నీవే సోత్తర్ము
నొందదగినవాడవు నీ కటట్డలను నాకు
బోధించుము. 13 నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న
నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో
వివరించుదును. 14 సరవ్సంపదలు దొరికినటుల్ నీ
శాసనముల మారగ్మునుబటిట్ నేను సంతోషించు
చునాన్ను. 15 నీ ఆజఞ్లను నేను
ధాయ్నించెదను నీ తోర్వలను మనిన్ంచెదను.
16 నీ కటట్డలనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను. నీ
వాకయ్మును నేను మరువకయుందును. 17 (గీమెల్)
నీ సేవకుడనైన నేను బర్దుకునటుల్ నాయెడల
నీ దయారసము చూపుము నీ వాకయ్మునుబటిట్
నేను నడుచుకొనుచుందును. 18 నేను నీ
ధరమ్శాసత్ర్మునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతు
లను చూచునటుల్ నా కనున్లు తెరువుము. 19 నేను
భూమిమీద పరదేశినై యునాన్ను నీ ఆజఞ్లను
నాకు మరుగుచేయకుము. 20 నీ నాయ్యవిధులమీద
నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా
పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 21

గరివ్షుఠ్లను నీవు గదిద్ంచుచునాన్వు. నీ
ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగువారు శాపగర్సుత్లు. 22

నేను నీ శాసనముల ననుసరించుచునాన్ను.
నామీదికి రాకుండ నిందను తిరసాక్రమును తొల
గింపుము. 23 అధికారులు నాకు విరోధముగా
సభతీరిచ్ మాటలాడు కొందురు నీ సేవకుడు నీ
కటట్డలను ధాయ్నించుచుండును. 24 నీ
శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు
ఆలోచనకరత్లైయునన్వి. 25 (దాలెత్) నా

పార్ణము మంటిని హతుత్కొనుచునన్ది నీ
వాకయ్ముచేత ననున్ బర్దికింపుము. 26 నా
చరయ్ అంతయు నేను చెపుప్కొనగా నీవు నాకు
ఉతత్రమిచిచ్తివి నీ కటట్డలను నాకు
బోధింపుము 27 నీ ఉపదేశమారగ్మును నాకు
బోధపరచుము. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను
ధాయ్నించెదను. 28 వయ్సనమువలన నా
పార్ణము నీరైపోయెను నీ వాకయ్ముచేత
ననున్ సిథ్రపరచుము. 29 కపటపు నడత నాకు
దూరము చేయుము నీ ఉపదేశమును నాకు
దయచేయుము 30 సతయ్మారగ్మును నేను
కోరుకొనియునాన్ను నీ నాయ్యవిధులను నేను
నాయెదుట పెటుట్కొని యునాన్ను 31

యెహోవా, నేను నీ శాసనములను హతుత్కొని
యునాన్ను ననున్ సిగుగ్పడనియయ్కుము. 32 నా
హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ
ఆజఞ్లమారగ్మున పరుగెతెత్దను. 33 (హే)
యెహోవా, నీ కటట్డలను అనుసరించుటకు నాకు
నేరుప్ము. అపుప్డు నేను కడమటుట్కు వాటిని
గైకొందును. 34 నీ ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయ చేయుము
అపుప్డు నా పూరణ్హృదయముతో నేను దాని
పర్కా రము నడుచుకొందును. 35 నీ ఆజఞ్ల జాడను
చూచి నేను ఆనందించుచునాన్ను దానియందు
ననున్ నడువజేయుము. 36 లోభముతటుట్ కాక నీ
శాసనములతటుట్ నా హృద యము తిర్పుప్ము.
37 వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు
తిర్పిప్ వేయుము నీ మారగ్ములలో
నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికిం పుము. 38 నీ
విచిచ్న వాకయ్ము మనుషుయ్లలో నీ భయమును
పుటిట్ంచుచునన్ది నీ సేవకునికి దాని
సిథ్రపరచుము. 39 నీ నాయ్యవిధులు
ఉతత్ములు నాకు భయము పుటిట్ంచుచునన్ నా
అవమానమును కొటిట్వేయుము. 40 నీ
ఉపదేశములు నాకు అధిక పిర్యములు
నీతినిబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము. 41 (వావ్)
యెహోవా, నీ కనికరములు నా యొదద్కు
రానిముమ్ నీ మాటచొపుప్న నీ రకష్ణ
రానిముమ్. 42 అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి
నేను ఉతత్రమీయ గలను ఏలయనగా నీమాట
నముమ్కొనియునాన్ను. 43 నా నోటనుండి
సతయ్వాకయ్మును ఏమాతర్మును తీసి
వేయకుము నీ నాయ్యవిధులమీద నా ఆశ
నిలిపియునాన్ను. 44 నిరంతరము నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము ననుసరించుదును నేను
నితయ్ము దాని ననుసరించుదును 45 నేను నీ
ఉపదేశములను వెదకువాడను నిరబ్ంధములేక
నడుచుకొందును 46 సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ
శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 47 నీ
ఆజఞ్లనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను అవి నాకు
పిర్యములు. 48 నాకు పిర్యముగానునన్ నీ
ఆజఞ్లతటుట్ నా చేతు లెతెత్దను నీ
కటట్డలను నేను ధాయ్నించుదును. జాయిన్. 49

(జాయిన్) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట
జాఞ్పకము చేసి కొనుము దానివలన నీవు నాకు
నిరీకష్ణ పుటిట్ంచియునాన్వు. 50 నీ
వాకయ్ము ననున్ బర్దికించి యునన్ది నా
బాధలో ఇదే నాకు నెమమ్ది కలిగించుచునన్ది.
51 గరివ్షుఠ్లు ననున్ మిగుల అపహసించిరి
అయినను నీ ధరమ్శాసత్ర్మునుండి నేను
తొలగక యునాన్ను. 52 యెహోవా,
పూరవ్కాలమునుండి యుండిన నీ నాయ్య
విధులను జాఞ్పకము చేసికొని నేను ఓదారుప్
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నొందితిని. 53 నీ ధరమ్శాసత్ర్మును విడిచి
నడుచుచునన్ భకిత్హీనులను చూడగా నాకు అధిక
రోషము పుటుట్చునన్ది 54 యాతిర్కుడనైన
నేను నా బసలో పాటలు పాడుటకు నీ కటట్డలు
హేతువులాయెను. 55 యెహోవా, రాతిర్వేళ నీ
నామమును సమ్రణ చేయు చునాన్ను నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము ననుసరించి
నడుచుకొనుచునాన్ను 56 నీ ఉపదేశము ననుసరించి
నడుచుకొనుచునాన్ను ఇదే నాకు వరముగా
దయచేయబడియునన్ది. 57 (హేత్)యెహోవా,
నీవే నా భాగము నీ వాకయ్ముల ననుసరించి
నడుచుకొందునని నేను నిశచ్యించుకొని
యునాన్ను. 58 కటాకష్ముంచుమని నా
పూరణ్హృదయముతో నినున్
బతిమాలుకొనుచునాన్ను నీవిచిచ్న
మాటచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము. 59 నా
మారగ్ములు నేను పరిశీలనచేసికొంటిని నీ
శాసనములతటుట్ మరలుకొంటిని. 60 నీ
ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక
తవ్రపడితిని. 61 భకిత్హీనులపాశములు ననున్
చుటుట్కొని యునన్ను నీ ధరమ్శాసత్ర్మును
నేను మరువలేదు 62 నాయ్యమైన నీ
విధులనుబటిట్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచుటకు అరధ్రాతిర్వేళ నేను
మేలొక్నువాడను. 63 నీయందు భయభకుత్లు
గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను
అనుసరించువారికిని నేను చెలి కాడను. 64 (తేత్)
యహోవా, భూమి నీ కృపతో నిండియునన్ది నీ
కటట్డలను నాకు బోధింపుము. 65 యహోవా, నీ
మాట చొపుప్న నీ సేవకునికి నీవు మేలు
చేసియునాన్వు. 66 నేను నీ ఆజఞ్లయందు
నమి◌్మక యుంచియునాన్ను మంచి వివేచన
మంచి జాఞ్నము నాకు నేరుప్ము. 67 శర్మకలుగక
మునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ
వాకయ్ము ననుసరించి నడుచుకొను చునాన్ను. 68

నీవు దయాళుడవై మేలు చేయుచునాన్వు నీ
కటట్డలను నాకు బోధింపుము. 69 గరివ్షుఠ్లు
నా మీద అబదధ్ము కలిప్ంచుదురు అయితే
పూరణ్హృదయముతో నేను నీ ఉపదేశ ములను
అనుసరింతును. 70 వారి హృదయము కొర్వువ్వలె
మందముగా ఉనన్ది నేను నీ
ధరమ్శాసత్ర్మునుబటిట్
ఆనందించుచునాన్ను. 71 నేను నీ కటట్డలను
నేరుచ్కొనునటుల్ శర్మనొంది యుండుట నాకు
మేలాయెను. 72 వేలకొలది వెండి బంగారు
నాణములకంటె నీ విచిచ్న ధరమ్శాసత్ర్ము
నాకు మేలు. 73 (యోద్) నీ చేతులు ననున్
నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ
ఆజఞ్లను నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయ
చేయుము. 74 నీ వాకయ్ముమీద నేను
ఆశపెటుట్కొని యునాన్ను నీయందు
భయభకుత్లుగలవారు ననున్ చూచి సంతో షింతురు
75 యెహోవా, నీ తీరుప్లు
నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్తగలవాడవై
నీవు ననున్ శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును.
76 నీ సేవకునికి నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ కృప
ననున్ ఆదరించును గాక. 77 నీ ధరమ్శాసత్ర్ము
నాకు సంతోషకరము. నేను బర్దుకునటుల్ నీ
కరుణాకటాకష్ములు నాకు కలుగును గాక. 78 నేను
నీ ఉపదేశములను ధాయ్నించుచునాన్ను.
గరివ్షుఠ్లు నామీద అబదధ్ములాడినందుకు
వారు సిగుగ్పడుదురు గాక. 79 నీయందు
భయభకుత్లుగలవారును నీ శాసనములను

తెలిసికొనువారును నా పకష్మున నుందురు గాక.
80 నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ
కటట్డలవిషయమై నిరోద్షమగును గాక. 81

(కఫ్) నీ రకష్ణకొరకు నా పార్ణము
సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ
వాకయ్ముమీద ఆశపెటుట్కొని యునాన్ను 82

ననున్ ఎపుప్డు ఆదరించెదవో అని నా కనున్లు
నీవిచిచ్న మాటకొరకు కనిపెటిట్ కీష్ణించు
చునన్వి 83 నేను పొగ తగులుచునన్
సిదెద్వలెనైతిని అయినను నీ కటట్డలను నేను
మరచుట లేదు. 84 నీ సేవకుని దినములు ఎంత
కొదిద్వాయెను? ననున్ తరుమువారికి నీవు
తీరుప్ తీరుచ్ట యెపుప్డు? 85 నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము ననుసరింపని గరివ్షుఠ్లు
ననున్ చికిక్ంచుకొనుటకై గుంటలు తర్వివ్రి.
86 నీ ఆజఞ్లనిన్యు నమమ్దగినవి పగవారు
నిరిన్మితత్ముగా ననున్ తరుముచునాన్రు నాకు
సహాయముచేయుము. 87 భూమిమీద నుండకుండ
వారు ననున్ నాశనము చేయుటకు కొంచెమే
తపెప్ను అయితే నీ ఉపదేశములను నేను
విడువకయునాన్ను. 88 నీవు నియమించిన
శాసనమును నేను అనుసరించు నటుల్ నీ కృపచేత
ననున్ బర్దికింపుము. లామెద్. 89 (లామెద్)
యెహోవా, నీ వాకయ్ము ఆకాశమందు నితయ్ము
నిలకడగా నునన్ది. 90 నీ విశావ్సయ్త
తరతరములుండును. నీవు భూమిని సాథ్పించితివి
అది సిథ్రముగానునన్ది 91 సమసత్ము నీకు
సేవచేయుచునన్వి కావున నీ
నిరణ్యముచొపుప్న అవి నేటికిని సిథ్రపడి
యునన్వి 92 నీ ధరమ్శాసత్ర్ము నాకు
సంతోషమియయ్నియెడల నా శర్మయందు నేను
నశించియుందును. 93 నీ ఉపదేశమువలన నీవు ననున్
బర్దికించితివి నేనెనన్డును వాటిని మరువను.
94 నీ ఉపదేశములను నేను వెదకుచునాన్ను నేను
నీవాడనే ననున్ రకిష్ంచుము. 95 ననున్
సంహరింపవలెనని భకిత్హీనులు నా కొరకు
పొంచియునాన్రు అయితే నేను నీ శాసనములను
తలపోయుచునాన్ను. 96 సకల సంపూరణ్తకు
పరిమితి కలదని నేను గర్హించి యునాన్ను నీ
ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 97 (మేమ్) నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము నాకెంతో
పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని
ధాయ్నించుచునాన్ను. 98 నీ ఆజఞ్లు
నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా
శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము అవి నాకు కలుగ
జేయుచునన్వి. 99 నీ శాసనములను నేను
ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా
బోధకులందరికంటె నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు.
100 నీ ఉపదేశములను నేను లకష్య్ము
చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు
విశేషజాఞ్నము కలదు. 101 నేను నీ వాకయ్ము
ననుసరించునటుల్
దుషట్మారగ్ములనిన్టిలోనుండి నా పాదములు
తొల గించుకొనుచునాన్ను 102 నీవు నాకు
బోధించితివి గనుక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను
తొలగకయునాన్ను. 103 నీ వాకయ్ములు నా
జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి
తేనెకంటె తీపిగా నునన్వి. 104 నీ
ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను
తపుప్మారగ్ములనిన్యు నా
కసహయ్ములాయెను. 105 (నూన్) నీ వాకయ్ము
నా పాదములకు దీపమును నా తోర్వకు వెలుగునై
యునన్ది. 106 నీ నాయ్యవిధులను
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నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము
చేసియునాన్ను నా మాట నెర వేరుచ్దును. 107

యెహోవా, నేను మికిక్లి శర్మపడుచునాన్ను
నీ మాటచొపుప్న ననున్ బర్దికింపుము. 108

యెహోవా, నా నోటి సేవ్చాఛ్రప్ణలను
అంగీక రించుము. నీ నాయ్యవిధులను నాకు
బోధింపుము 109 నా పార్ణము ఎలల్పుప్డు నా
అరచేతిలో ఉనన్ది. అయినను నీ
ధరమ్శాసత్ర్మును నేను మరువను. 110 ననున్
పటుట్కొనుటకై భకిత్హీనులు ఉరియొడిడ్రి
అయినను నీ ఉపదేశములనుండి నేను తొలగి
తిరుగుట లేదు. 111 నీ శాసనములు నాకు
హృదయానందకరములు అవి నాకు
నితయ్సావ్సథ్య్మని భావించుచునాన్ను.
112 నీ కటట్డలను గైకొనుటకు నా హృదయమును
నేను లోపరచుకొనియునాన్ను ఇది తుదవరకు
నిలుచు నితయ్నిరణ్యము. 113 (సామెహ్)
దివ్మనసుక్లను నేను దేవ్షించుచునాన్ను నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము నాకు పీర్తికరము. 114 నాకు
మరుగుచోటు నా కేడెము నీవే నేను నీ
వాకయ్ముమీద ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను. 115

నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను
దుష్ిక్రయలు చేయువారలారా,
నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 116 నేను
బర్దుకునటుల్ నీ మాటచొపుప్న ననున్ ఆదు
కొనుము నా ఆశ భంగమై నేను సిగుగ్నొందక
యుందును గాక. 117 నాకు రకష్ణకలుగునటుల్ నీవు
ననున్ ఉదధ్రింపుము అపుప్డు నీ కటట్డలను
నితయ్ము లకష్య్ము చేసెదను. 118 నీ
కటట్డలను మీరిన వారినందరిని నీవు నిరాకరించు
దువు వారి కపటాలోచన మోసమే. 119

భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు
మషుట్వలె లయపరచుదువు కావున నీ శాసనములు
నాకు ఇషట్మైయునన్వి 120 నీ భయమువలన నా
శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను
భయపడుచునాన్ను. 121 (అయిన్) నేను
నీతినాయ్యముల ననుసరించుచునాన్ను. ననున్
బాధించువారివశమున ననున్ విడిచిపెటట్కుము.
122 మేలుకొరకు నీ సేవకునికి పూటపడుము
గరివ్షుఠ్లు ననున్ బాధింపక యుందురు గాక. 123

నీ రకష్ణకొరకు నీతిగల నీ మాటకొరకు
కనిపెటుట్చు నా కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి.
124 నీ కృపచొపుప్న నీ సేవకునికి మేలుచేయుము
నీ కటట్డలను నాకు బోధింపుము 125 నేను నీ
సేవకుడను నీ శాసనములను గర్హించునటుల్ నాకు
జాఞ్నము కలుగ జేయుము 126 జనులు నీ
ధరమ్శాసత్ర్మును నిరరథ్కము
చేసియునాన్రు యెహోవా తన కిర్య
జరిగించుటకు ఇదే సమయము. 127 బంగారుకంటెను
అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు
పిర్యముగానునన్వి. 128 నీ ఉపదేశములనిన్యు
యథారథ్ములని నేను వాటిని
మనిన్ంచుచునాన్ను అబదధ్మారగ్ములనిన్యు
నా కసహయ్ములు. 129 (పే) నీ శాసనములు
ఆశచ్రయ్ములు కావుననే నేను వాటిని
గైకొనుచునాన్ను. 130 నీ వాకయ్ములు వెలల్డి
అగుటతోడనే వెలుగుకలుగును అవి
తెలివిలేనివారికి తెలివి కలిగించును 131 నీ
ఆజఞ్లయందైన యధిక వాంఛచేత నేను నోరు
తెరచి ఒగరుచ్చునాన్ను. 132 నీ నామమును
పేర్మించువారికి నీవు చేయదగునటుల్
నాతటుట్ తిరిగి ననున్ కరుణింపుము. 133 నీ
వాకయ్మునుబటిట్ నా యడుగులు సిథ్రపరచుము

ఏ పాపమును ననున్ ఏలనియయ్కుము. 134 నీ
ఉపదేశములను నేను అనుసరించునటుల్
మనుషుయ్ల బలాతాక్రమునుండి ననున్
విమోచిం పుము. 135 నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి
పర్కాశింపజేయుము నీ కటట్డలను నాకు
బోధింపుము. 136 జనులు నీ ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరింపకపోయినందుకు నా కనీన్రు ఏరులై
పారుచునన్ది. 137 (సాదె) యెహోవా, నీవు
నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు
138 నీతినిబటిట్యు పూరణ్
విశావ్సయ్తనుబటిట్యు నీ శాసనములను నీవు
నియమించితివి. 139 నా విరోధులు నీ
వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్
ననున్ భకిష్ంచుచునన్ది. 140 నీ మాట మికిక్లి
సవ్చఛ్మైనది అది నీ సేవకునికి
పిర్యమైనది. 141 నేను అలుప్డను
నిరాకరింపబడినవాడను అయినను నీ ఉపదేశములను
నేను మరువను. 142 నీ నీతి శాశవ్తమైనది నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము కేవలము సతయ్ము. 143

శర్మయు వేదనయు ననున్ పటిట్యునన్వి
అయినను నీ ఆజఞ్లు నాకు సంతోషము కలుగజేయు
చునన్వి 144 నీ శాసనములు శాశవ్తమైన
నీతిగలవి నేను బర్దుకునటుల్ నాకు తెలివి
దయచేయుము. 145 (ఖొఫ్) యెహోవా,
హృదయపూరవ్కముగా నేను మొఱఱ్
పెటుట్చునాన్ను నీ కటట్డలను నేను
గైకొనునటుల్ నాకు ఉతత్రమిముమ్. 146 నేను
నీకు మొఱఱ్ పెటుట్చునాన్ను నీ
శాసనములచొపుప్న నేను నడుచుకొనునటుల్
ననున్ రకిష్ంపుము. 147 తెలల్వారకమునుపే
మొఱఱ్పెటిట్తిని నీ మాటలమీద నేను
ఆశపెటుట్కొని యునాన్ను 148 నీవిచిచ్న
వాకయ్మును నేను ధాయ్నించుటకై నాకనున్లు
రాతిర్జాములు కాకమునుపే తెరచు కొందును. 149

నీ కృపనుబటిట్ నా మొఱఱ్ ఆలకింపుము
యెహోవా, నీ వాకయ్విధులనుబటిట్ ననున్
బర్దికింపుము. 150 దుషాక్రయ్ములు
చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్ర్మును
తోర్సివేయువారును నా యొదద్కు
సమీపించుచునాన్రు 151 యెహోవా, నీవు
సమీపముగా ఉనాన్వు. నీ ఆజఞ్లనిన్యు
సతయ్మైనవి. 152 నీ శాసనములను నీవు
నితయ్ములుగా సిథ్రపరచితివని నేను
పూరవ్మునుండి వాటివలననే తెలిసికొని
యునాన్ను. 153 (రేష్) నేను నీ
ధరమ్శాసత్ర్మును మరచువాడను కాను నా
శర్మను విచారించి ననున్ విడిపింపుము 154 నా
పకష్మున వాయ్జెయ్మాడి ననున్
విమోచింపుము నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న ననున్
బర్దికింపుము. 155 భకిత్హీనులు నీ కటట్డలను
వెదకుట లేదు గనుక రకష్ణ వారికి దూరముగా
నునన్ది. 156 యెహోవా, నీ కనికరములు
మితిలేనివి నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ ననున్
బర్దికింపుము. 157 ననున్ తరుమువారును నా
విరోధులును అనేకులు అయినను నీ
నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగక
యునాన్ను. 158 దోర్హులను చూచి నేను
అసహియ్ంచుకొంటిని నీవిచిచ్న మాటను వారు
లకష్య్పెటట్రు. 159 యెహోవా,
చితత్గించుము నీ ఉపదేశములు నాకెంతో
పీర్తికరములు నీ కృపచొపుప్న ననున్
బర్దికింపుము 160 నీ వాకయ్ సారాంశము
సతయ్ము నీవు నియమించిన
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నాయ్యవిధులనిన్యు నితయ్ము నిలుచును. 161

(షీన్) అధికారులు నిరిన్మితత్ముగా ననున్
తరుముదురు అయినను నీ వాకయ్భయము నా
హృదయమందు నిలుచుచునన్ది. 162 విసాత్రమైన
దోపుసొముమ్ సంపాదించినవానివలె నీవిచిచ్న
మాటనుబటిట్ నేను సంతోషించుచునాన్ను. 163

అబదధ్ము నాకసహయ్ము అది నాకు హేయము నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము నాకు పీర్తికరము. 164 నీ
నాయ్యవిధులనుబటిట్ దినమునకు ఏడు మారులు
నేను నినున్ సుత్తించు చునాన్ను. 165 నీ
ధరమ్శాసత్ర్మును పేర్మించువారికి ఎంతో
నెమమ్ది కలదు వారు తూలి తొటిర్లుల్టకు
కారణమేమియులేదు 166 యెహోవా, నీ
రకష్ణకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను నీ
ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్ను. 167

నేను నీ శాసనములనుబటిట్
పర్వరిత్ంచుచునాన్ను అవి నాకు అతి
పిర్యములు, 168 నా మారగ్ములనిన్యు
నీయెదుట నునన్వి నీ ఉపదేశములను నీ
శాసనములను నేను అనుసరించు చునాన్ను. 169

(తౌ) యెహోవా, నా మొఱఱ్ నీ సనిన్ధికి
వచుచ్నుగాక నీ మాటచొపుప్న నాకు వివేకము
నిముమ్. 170 నా వినన్పము నీ సనిన్ధిని
చేరనిముమ్ నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న ననున్
విడిపింపుము. 171 నీవు నీ కటట్డలను నాకు
బోధించుచునాన్వు నా పెదవులు నీ సోత్తర్ము
నుచచ్రించును 172 నీ ఆజఞ్లనిన్యు
నాయ్యములు నీ వాకయ్మునుగూరిచ్ నా నాలుక
పాడును. 173 నేను నీ ఉపదేశములను
కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు
సహాయమగును గాక. 174 యెహోవా, నీ
రకష్ణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడు చునాన్ను నీ
ధరమ్శాసత్ర్ము నాకు సంతోషకరము. 175 నీవు
ననున్ బర్దికింపుము నేను నినున్
సుత్తించెదను నీ నాయ్యవిధులు నాకు
సహాయములగును గాక 176 తపిప్పోయిన
గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ
సేవకుని వెదకి పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను
నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను.

నా శర్మలో నేను యెహోవాకు
మొఱఱ్పెటిట్తిని ఆయన నాకు
ఉతత్రమిచెచ్ను. 2 యెహోవా,

అబదధ్మాడు పెదవులనుండియు మోసకరమైన
నాలుకనుండియు నా పార్ణమును విడిపించుము. 3

మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును?
ఇంతకంటె అధికముగా నీకేమి చేయును? 4

తంగేడునిపుప్లతో కూడిన బాణములను
బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను నీమీద వేయును
5 అయోయ్, నేను మెషెకులో పరదేశినై
యునాన్ను. కేదారు గుడారములయొదద్
కాపురమునాన్ను. 6 కలహపిర్యునియొదద్
నేను చిరకాలము నివసించినవాడను. 7 నేను
కోరునది సమాధానమే అయినను మాట నా నోట
వచిచ్నతోడనే వారు యుదధ్మునకు
సిదధ్మగుదురు.

కొండలతటుట్ నా కనున్
లెతుత్చునాన్ను నాకు సహాయము
ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? 2

యెహోవావలననే నాకు సహాయము కలుగును ఆయన
భూమాయ్కాశములను సృజించినవాడు. 3 ఆయన నీ
పాదము తొటిర్లల్నియయ్డు నినున్
కాపాడువాడు కునుకడు. 4 ఇశార్యేలును
కాపాడువాడు కునుకడు నిదర్పోడు 5

యెహోవాయే నినున్ కాపాడువాడు నీ
కుడిపర్కక్ను యెహోవా నీకు నీడగా ఉండును. 6

పగలు ఎండ దెబబ్యైనను నీకు తగులదు. రాతిర్
వెనెన్ల దెబబ్యైనను నీకు తగులదు. 7 ఏ
అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపా
డును ఆయన నీ పార్ణమును కాపాడును 8 ఇది
మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు
యెహోవా నినున్ కాపాడును

యెహోవా మందిరమునకు
వెళుల్దమని జనులు నాతో
అనినపుప్డు నేను సంతోషించితిని. 2

యెరూషలేమా, మా పాదములు నీ గుమమ్ములలో
నిలుచుచునన్వి 3 యెరూషలేమా, బాగుగా
కటట్బడిన పటట్ణమువలె నీవు
కటట్బడియునాన్వు 4 ఇశార్యేలీయులకు
నియమింపబడిన శాసనమును బటిట్ యెహోవా
నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ం
చుటకై వారి గోతర్ములు యెహోవా
గోతర్ములు అకక్డికి ఎకిక్ వెళుల్ను. 5

అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు
దావీదు వంశీయుల సింహాసనములు సాథ్పింపబడి
యునన్వి. 6 యెరూషలేముయొకక్
కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి
యెరూషలేమా, నినున్ పేర్మించువారు
వరిధ్లుల్దురు. 7 నీ పార్కారములలో
నెమమ్ది కలుగును గాక. నీ నగరులలో
కేష్మముండును గాక. 8 నా సహోదరుల
నిమితత్మును నా సహవాసుల నిమి తత్మును నీకు
కేష్మము కలుగును గాక అని నేనందును. 9 మన
దేవుడైన యెహోవా మందిరము నిమితత్ము నీకు
మేలుచేయ పర్యతిన్ంచెదను.

ఆకాశమందు ఆసీనుడవైనవాడా, నీ
తటుట్ నా కనున్ లెతుత్చునాన్ను.
2 దాసుల కనున్లు తమ యజమానుని

చేతితటుట్ను దాసి కనున్లు తన యజమానురాలి
చేతితటుట్ను చూచు నటుల్ మన దేవుడైన
యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన కనున్లు
ఆయనతటుట్ చూచుచునన్వి. 3 యెహోవా,
మేము అధిక తిరసాక్రము పాలైతివిు అహంకారుల
నిందయు గరివ్షుఠ్ల తిరసాక్రమును మామీదికి
అధికముగా వచిచ్యునన్వి. 4 మముమ్ను
కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము.

మనుషుయ్లు మనమీదికి లేచినపుప్డు
యెహోవా మనకు
తోడైయుండనియెడల 2 వారి

ఆగర్హము మనపైని రగులుకొనినపుప్డు 3

యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు
మనలను పార్ణముతోనే మింగివేసియుందురు 4

జలములు మనలను ముంచివేసి యుండును
పర్వాహము మన పార్ణములమీదుగా
పొరిల్పారి యుండును 5 పర్వాహములై
ఘోషించు జలములు మన పార్ణములమీదుగా
పొరిల్ పారియుండును అని ఇశార్యేలీయులు
అందురు గాక. 6 వారి పండల్కు మనలను వేటగా
అపప్గింపని యెహోవా సుత్తినొందును గాక. 7

పకిష్ తపిప్ంచుకొనినటుల్ మన పార్ణము
వేటకాండర్ ఉరినుండి తపిప్ంచుకొని యునన్ది
ఉరి తెంపబడెను మనము తపిప్ంచుకొని
యునాన్ము. 8 భూమాయ్కాశములను సృజించిన
యెహోవా నామము వలననే మనకు సహాయము
కలుగుచునన్ది.
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యెహోవాయందు నమి◌్మక
యుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు
సీయోను కొండవలెనుందురు. 2

యెరూషలేముచుటుట్ పరవ్తములునన్టుల్
యెహోవా ఇది మొదలుకొని నితయ్ము తన
పర్జల చుటుట్ ఉండును. 3 నీతిమంతులు పాపము
చేయుటకు తమ చేతులు చాప కుండునటుల్
భకిత్హీనుల రాజదండము నీతిమంతుల
సావ్సథ్య్ము మీద నుండదు. 4 యెహోవా,
మంచివారికి మేలు చేయుము
యథారథ్హృదయులకు మేలు చేయుము. 5 తమ
వంకరతోర్వలకు తొలగిపోవువారిని
పాపముచేయువారితో కూడ
యెహోవాకొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద
సమాధానముండును గాక.

సీయోనుకు తిరిగి వచిచ్నవారిని
యెహోవా చెరలో నుండి
రపిప్ంచినపుప్డు 2 మనము

కలకనినవారివలె నుంటిమి మన నోటి నిండ
నవువ్ండెను మన నాలుక ఆనందగానముతో
నిండియుండెను. అపుప్డుయెహోవా వీరికొరకు
గొపప్కారయ్ములు చేసెనని అనయ్జనులు
చెపుప్కొనిరి. 3 యెహోవా మనకొరకు
గొపప్కారయ్ములు చేసి యునాన్డు మనము
సంతోషభరితులమైతివిు. 4 దకిష్ణదేశములో
పర్వాహములు పారునటుల్గా యెహోవా,
చెరపటట్బడిన మా వారిని రపిప్ంచుము. 5

కనీన్ళుల్ విడుచుచు వితుత్వారు
సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు. 6 పడికెడు
వితత్నములు చేత పటుట్కొని
యేడుచ్చుపోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము
చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను.

యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల
దాని కటుట్వారి పర్యాసము
వయ్రథ్మే. యెహోవా

పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని
కావలికాయువారు మేలుకొని
యుండుటవయ్రథ్మే. 2 మీరువేకువనే లేచి
చాలరాతిర్యైన తరువాత పండు కొనుచు
కషాట్రిజ్తమైన ఆహారము తినుచునుండుట
వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా
ఆయన వారి కిచుచ్ చునాన్డు. 3 కుమారులు
యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము
గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ బహుమానమే 4

¸°వనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని
చేతిలోని బాణములవంటివారు. 5 వారితో తన
అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు
అటిట్వారు సిగుగ్పడక గుమమ్ములో తమ
విరోధులతో వాదించుదురు.

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి
ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు
ధనుయ్లు. 2 నిశచ్యముగా నీవు నీ

చేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించె దవు నీవు
ధనుయ్డవు నీకు మేలు కలుగును. 3 నీ లోగిట నీ
భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును
నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ పిలల్లు ఒలీవ
మొకక్లవలె నుందురు. 4 యెహోవాయందు
భయభకుత్లుగలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును.
5 సీయోనులోనుండి యెహోవా నినున్
ఆశీరవ్దించును నీ జీవితకాలమంతయు
యెరూషలేమునకు కేష్మము కలుగుట చూచెదవు 6

నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు.
ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక.

ఇశార్యేలు ఇటల్నును నా
¸°వనకాలము మొదలుకొని పగవారు నాకు
అధిక బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి 2

నా ¸°వనకాలము మొదలుకొని నాకు అధిక బాధలు
కలుగజేయుచు వచిచ్రి. అయినను వారు ననున్
జయింపలేకపోయిరి. 3 దునున్వారు నా వీపుమీద
దునిన్రి వారు చాళల్ను పొడుగుగా చేసిరి. 4

యెహోవా నాయ్యవంతుడు భకిత్హీనులు
కటిట్న తార్ళుల్ ఆయన తెంపియునాన్డు. 5

సీయోను పగవారందరు సిగుగ్పడి వెనుకకు
తిర్పప్బడుదురు గాక. 6 వారు ఇంటిమీద పెరుగు
గడిడ్వలె నుందురు గాక ఎదుగక మునుపే అది
వాడిపోవును 7 కోయువాడు తన గుపిప్లినైనను
పనలు కటుట్వాడు తన ఒడినైనను దానితో నింపు
కొనడు. 8 దారిన పోవువారుయెహోవా
ఆశీరావ్దము నీమీద నుండునుగాక యెహోవా
నామమున మేము మిముమ్ దీవించు చునాన్ము
అని అనకయుందురు.

యెహోవా, అగాధసథ్లములలోనుండి
నేను నీకు
మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 2

పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవి
యొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 3 యెహోవా,
నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల
పర్భువా, ఎవడు నిలువగలడు? 4 అయినను జనులు
నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్
కష్మాపణ దొరుకును. 5 యెహోవాకొరకు నేను
కనిపెటుట్కొనుచునాన్ను నా పార్ణము
ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్ది ఆయన
మాటమీద నేను ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను. 6

కావలివారు ఉదయముకొరకు కనిపెటుట్టకంటె
ఎకుక్ వగా నా పార్ణము పర్భువుకొరకు
కనిపెటుట్చునన్ది కావలివారు ఉదయముకొరకు
కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్ వగా నా పార్ణము
కనిపెటుట్చునన్ది. 7 ఇశార్యేలూ,
యెహోవామీద ఆశపెటుట్కొనుము
యెహోవాయొదద్ కృప దొరుకును.
ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 8

ఇశార్యేలీయుల దోషములనిన్టినుండి ఆయన
వారిని విమోచించును.

యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము
గలది కాదు నా కనున్లు మీదు చూచునవి
కావు నాకు అందనివాటియందైనను

గొపప్వాటియందైనను నేను అభాయ్సము
చేసికొనుట లేదు. 2 నేను నా పార్ణమును
నిమమ్ళ పరచుకొనియునాన్ను
సముదాయించుకొని యునాన్ను చనుపాలు విడిచిన
పిలల్ తన తలిల్యొదద్నునన్టుల్ చనుపాలు
విడిచిన పిలల్యునన్టుల్ నా పార్ణము
నాయొదద్ నునన్ది. 3 ఇశార్యేలూ,
ఇదిమొదలుకొని నితయ్ము యెహోవా మీదనే
ఆశపెటుట్కొనుము.

యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన
బాధలనిన్టిని అతని పకష్మున
జాఞ్పకము చేసికొనుము. 2 అతడు

యెహోవాతో పర్మాణపూరవ్కముగా మాట
యిచిచ్ 3 యాకోబుయొకక్ బలిషుఠ్నికి
మొర్కుక్బడిచేసెను. 4 ఎటల్నగా
యెహోవాకు నేనొక సథ్లము చూచువరకు
యాకోబుయొకక్ బలిషుఠ్నికి ఒక
నివాససథ్లము నేను చూచువరకు 5 నా
వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను
బర్వేశింపను నేను పరుండు మంచముమీది
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కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా
కనున్ రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను.
6 అది ఎఫార్తాలోనునన్దని మేము వింటిమి
యాయరు పొలములలో అది దొరికెను. 7 ఆయన
నివాససథ్లములకు పోదము రండి ఆయన
పాదపీఠము ఎదుట సాగిలపడుదము రండి. 8

యెహోవా, లెముమ్ నీ బలసూచకమైన
మందసముతో కూడ రముమ్ నీ విశార్ంతి
సథ్లములో పర్వేశింపుము. 9 నీ యాజకులు
నీతిని వసత్ర్మువలె ధరించుకొందురుగాక నీ
భకుత్లు ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 10 నీ
సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ
అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 11 నీ
గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియ
మింతును. నీ కుమారులు నా నిబంధనను
గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా
శాసనమును వారు అనుస రించినయెడల వారి
కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము
కూరుచ్ందురని 12 యెహోవా
సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన
మాట తపప్నివాడు. 13 యెహోవా సీయోనును
ఏరప్రచుకొని యునాన్డు. తనకు
నివాససథ్లముగా దానిని కోరుకొని యునాన్డు.
14 ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము
నాకు విశర్మ సాథ్నముగా నుండును ఇకక్డనే
నేను నివసించెదను 15 దాని ఆహారమును నేను
నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను
ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 16 దాని
యాజకులకు రకష్ణను వసత్ర్ముగా ధరింప
జేసెదను దానిలోని భకుత్లు బిగగ్రగా
ఆనందగానము చేసెదరు. 17 అకక్డ దావీదునకు
కొముమ్ మొలవ జేసెదను నా
అభిషికుత్నికొరకు నే నచచ్ట ఒక దీపము
సిదధ్పరచి యునాన్ను. 18 అతని శతుర్వులకు
అవమానమును వసత్ర్ముగా ధరింప జేసెదను
అతని కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను
అనెను.

సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట
ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 2 అది
తలమీద పోయబడి అహరోను

గడడ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల అంచువరకు
దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 3

సీయోను కొండలమీదికి దిగి వచుచ్ హెరోమ్ను
మంచు వలె నుండును. ఆశీరావ్దమును శాశవ్త
జీవమును అచచ్ట నుండవలెనని యెహోవా
సెలవిచిచ్ యునాన్డు.

యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా
మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువార
లారా, మీరందరు యెహోవాను

సనున్తించుడి. 2 పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీ
చేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 3

భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా
సీయో నులోనుండి నినున్ ఆశీరవ్దించును గాక.

యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా
నామమును సుత్తించుడి యెహోవా
సేవకులారా, 2 యెహోవా

మందిరములో మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములలో
నిలుచుండు వారలారా, యెహోవాను
సుత్తించుడి. 3 యెహోవా దయాళుడు
యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును
కీరిత్ంచుడి అది మనోహరము. 4 యెహోవా
తనకొరకు యాకోబును ఏరప్రచుకొనెను తనకు
సవ్కీయధనముగా ఇశార్యేలును ఏరప్రచు

కొనెను. 5 యెహోవా గొపప్వాడనియు మన
పర్భువు సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడనియు
నేనెరుగుదును. 6 ఆకాశమందును భూమియందును
సముదర్ములయందును మహాసముదర్ములనిన్టి
యందును ఆయన తనకిషట్మైనదంతయు
జరిగించువాడు 7 భూదిగంతములనుండి ఆవిరి
లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్
మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన
నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన
బయలువెళల్జేయును. 8 ఐగుపుత్లో
మనుషుయ్ల తొలిచూలులను పశువుల తొలి
చూలులను ఆయన హతముచేసెను. 9 ఐగుపూత్, నీ
మధయ్ను ఫరోయెదుటను అతని ఉదోయ్
గసుథ్ల యెదుటను ఆయనే సూచకకిర్యలను
మహతాక్రయ్ములను జరి గించెను. 10

అనేకులైన అనయ్జనులను బలిషుఠ్లైన రాజులను
ఆయన హతము చేసినవాడు. 11 అమోరీయుల
రాజైన ఓగును హతముచేసెను కనాను
రాజయ్ములనిన్టిని పాడుచేసెను. 12 ఆయన
వారి దేశమును సావ్సథ్య్ముగాను
ఇశార్యేలీయులైన తన పర్జలకు
సావ్సథ్య్ముగాను అపప్గించెను. 13

యెహోవా, నీ నామము నితయ్ము నిలుచును
యెహోవా, నీ జాఞ్పకారథ్మైన నామము
తరతరము లుండును. 14 యెహోవా తన పర్జలకు
నాయ్యము తీరుచ్ను తన సేవకులనుబటిట్
ఆయన సంతాపము నొందును. 15 అనయ్జనుల
విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల
చేతిపనులు. 16 వాటికి నోరుండియు పలుకవు
కనున్లుండియు చూడవు 17 చెవులుండియు వినవు
వాటి నోళల్లో ఊపిరి లేశమైన లేదు. 18

వాటినిచేయువారును వాటియందు
నమి◌్మకయుంచు వారందరును వాటితో
సమానులగుదురు. 19 ఇశార్యేలు వంశీయులారా,
యెహోవాను సనున్ తించుడి అహరోను
వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్ తించుడి 20

లేవి వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి
యెహోవాయందు భయభకుత్లుగలవారలారా,
యెహో వాను సనున్తించుడి. 21

యెరూషలేములో నివసించు యెహోవా
సీయోనులోనుండి సనున్తింపబడును గాక
యెహోవాను సుత్తించుడి.

యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు
కృతజఞ్తా సుత్తులు చెలిల్ంచుడి
ఆయన కృప నిరంతరముండును. 2

దేవదేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి
ఆయన కృప నిరంతరముండును. 3 పర్భువుల
పర్భువునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి
ఆయన కృప నిరంతరముండును. 4 ఆయన ఒకక్డే
మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన
కృప నిరంతరముండును. 5 తన జాఞ్నముచేత ఆయన
ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 6 ఆయన భూమిని నీళల్మీద
పరచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 7 ఆయన
గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచినవాడు ఆయన
కృప నిరంతరముండును. 8 పగటి నేలుటకు ఆయన
సూరుయ్ని చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును.
9 రాతిర్ నేలుటకు ఆయన చందుర్ని
నకష్తర్ములను చేసెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 10 ఐగుపుత్దేశపు
తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 11 వారి మధయ్నుండి
ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ం చెను ఆయన
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కృప నిరంతరముండును. 12 చేయి చాచి తన
బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 13 ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన
పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 14 ఆయన ఇశార్యేలీయులను
దాని నడుమ దాటిపో జేసెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 15 ఫరోను అతని సైనయ్మును
ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన
కృప నిరంతరముండును. 16 అరణయ్మారగ్మున
ఆయన తన పర్జలను తోడుకొని వచెచ్ను ఆయన
కృప నిరంతరముండును. 17 గొపప్ రాజులను ఆయన
హతముచేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 18

పర్సిదిధ్నొందిన రాజులను ఆయన
హతముచేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 19

అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఆయన హతము
చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 20 బాషాను
రాజైన ఓగును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 21 ఆయన వారి దేశమును మనకు
సావ్సథ్య్ముగా అపప్ గించెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 22 తన సేవకుడైన
ఇశార్యేలునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా
అపప్గించెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 23

మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను
జాఞ్ప కము చేసికొనెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 24 మన శతుర్వుల
చేతిలోనుండి మనలను విడిపించెను ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 25 సమసత్ జీవులకును ఆయన
ఆహారమిచుచ్చునాన్డు ఆయన కృప
నిరంతరముండును. 26 ఆకాశమందుండు దేవునికి
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ం చుడి ఆయన కృప
నిరంతరముండును.

బబులోను నదులయొదద్
కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము
సీయోనును జాఞ్పకము చేసికొని

యేడుచ్ చుంటిమి. 2 వాటిమధయ్నునన్
నిరవంజిచెటల్కు మన సితారాలు తగి లించితివిు.
3 అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారుఒక
కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను బాధించినవారు
సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు
వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి 4

అనుయ్ల దేశములో యెహోవా కీరత్నలు
మనమెటుల్ పాడుదుము? 5 యెరూషలేమా, నేను
నినున్ మరచినయెడల నా కుడిచేయి తన నేరుప్
మరచును గాక. 6 నేను నినున్ జాఞ్పకము
చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె
నేను యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల
నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక. 7

యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసినది జాఞ్పకము
చేసి కొనుము యెరూషలేము పాడైన దినమును
జాఞ్పకమునకు తెచుచ్ కొనుము. దానిని
నాశనముచేయుడి సమూలధవ్ంసము చేయుడి అని
వారు చాటిరి గదా. 8 పాడు చేయబడబోవు
బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన
కిర్యలనుబటిట్ నీకు పర్తికారము చేయువాడు
ధనుయ్డు 9 నీ పసిపిలల్లను పటుట్కొని
వారిని బండకువేసి కొటుట్ వాడు ధనుయ్డు.

నేను నా పూరణ్హృదయముతో నీకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచుచునాన్ను దేవతల

యెదుట నినున్ కీరిత్ంచెదను. 2 నీ
పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము
చేయు చునాన్ను నీ నామమంతటికంటె
నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు

గొపప్చేసియునాన్వు. నీ
కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకు
కృతజఞ్తా సుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను. 3

నేను మొఱఱ్పెటిట్న దినమున నీవు నాకు
ఉతత్రమిచిచ్తివి. నా పార్ణములో తార్ణ
పుటిట్ంచి ననున్ ధైరయ్పరచి తివి. 4

యెహోవా, భూరాజులందరు నీవు సెలవిచిచ్న
మాటలు విని నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచెదరు. 5 యెహోవా మహా
పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా
మారగ్ములనుగూరిచ్ గానము చేసె దరు. 6

యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను
లకష్య్పెటుట్ను ఆయన దూరమునుండి
గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 7 నేను
ఆపదలలో చికుక్బడి యునన్ను నీవు ననున్
బర్దికించెదవు నా శతుర్వుల కోపమునుండి
ననున్ రకిష్ంచుటకై నీవు నీచేయి చాపెదవు నీ
కుడిచేయి ననున్ రకిష్ంచును. 8 యెహోవా నా
పకష్మున కారయ్ము సఫలముచేయును.
యెహోవా, నీ కృప నిరంతరముండును నీ
చేతికారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.

యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి
తెలిసికొని యునాన్వు 2 నేను
కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు

తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే నీవు నా
మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 3 నా నడకను నా
పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా
చరయ్లనిన్టిని నీవు బాగుగా
తెలిసికొనియునాన్వు. 4 యెహోవా, మాట నా
నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా
తెలిసియునన్ది. 5 వెనుకను ముందును నీవు
ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద
ఉంచియునాన్వు. 6 ఇటిట్ తెలివి నాకు
మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 7 నీ
ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును?
నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి పారిపోవుదును?
8 నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను
ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు పండుకొనినను నీవు
అకక్డను ఉనాన్వు 9 నేను వేకువ రెకక్లు
కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను
10 అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ
కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 11 అంధకారము
ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు
రాతిర్వలె ఉండును అని నేనను కొనిన యెడల 12

చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్
పగటివలె నీకు వెలుగుగా ఉండును చీకటియు
వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 13 నా
అంతరిందిర్యములను నీవే కలుగజేసితివి నా
తలిల్ గరభ్మందు ననున్ నిరిమ్ంచినవాడవు
నీవే. 14 నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా
భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు పుటుట్చునన్వి
అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచు చునాన్ను నీ కారయ్ములు
ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా
తెలిసియునన్ది. 15 నేను రహసయ్మందు
పుటిట్ననాడు భూమియొకక్
అగాధసథ్లములలో విచితర్ముగా
నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగినయెముకలును
నీకు మరుగై యుండలేదు 16 నేను పిండమునై
యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను
నియమింపబడిన దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే
నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితము
లాయెను. 17 దేవా, నీ తలంపులు నా కెంత
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పిర్యమైనవి వాటి మొతత్మెంత గొపప్ది.
18 వాటిని లెకిక్ంచెద ననుకొంటినా అవి
యిసుక కంటెను లెకక్కు ఎకుక్వై యునన్వి
నేను మేలొక్ంటినా యింకను నీయొదద్నే
యుందును. 19 దేవా,నీవు భకిత్హీనులను
నిశచ్యముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా,
నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 20 వారు
దురాలోచనతో నినున్గూరిచ్ పలుకుదురు
మోసపుచుచ్టకై నీ నామమునుబటిట్
పర్మాణము చేయుదురు. 21 యెహోవా, నినున్
దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించు చునాన్ను
గదా? నీ మీద లేచువారిని నేను
అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా? 22

వారియందు నాకు పూరణ్దేవ్షము కలదు వారిని
నాకు శతుర్వులనుగా భావించుకొనుచునాన్ను 23

దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును
తెలిసి కొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి నా
ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 24 నీకాయాసకరమైన
మారగ్ము నాయందునన్ దేమో చూడుము
నితయ్మారగ్మున ననున్ నడిపింపుము.

యెహోవా, దుషుట్ల చేతిలోనుండి
ననున్ విడి పింపుము బలాతాక్రము
చేయువారి చేతిలో పడకుండ ననున్

కాపాడుము. 2 వారు తమ హృదయములలో
అపాయకరమైన యోచ నలు చేయుదురు వారు
నితయ్ము యుదధ్ము రేప జూచుచుందురు. 3

పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి
చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద
సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 4 యెహోవా,
భకిత్హీనుల చేతిలోపడకుండ ననున్ కాపా డుము.
బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి ననున్
రకిష్ం పుము. నేను అడుగు జారిపడునటుల్
చేయుటకు వారు ఉదేద్ శించుచునాన్రు. 5

గరివ్షుఠ్లు నాకొరకు ఉరిని తార్ళల్ను
చాటుగా ఒడిడ్ యునాన్రు వారు
తోర్వపర్కక్ను వల పరచియునాన్రు. ననున్
పటుట్కొనుటకై ఉచుచ్ల నొగిగ్యునాన్రు.
(సెలా.) 6 అయినను నేను యెహోవాతో ఈలాగు
మనవిచేయు చునాన్ను యెహోవా, నీవే నా
దేవుడవు నా విజాఞ్పనలకు చెవియొగుగ్ము. 7

పర్భువైన యెహోవా నా రకష్ణదురగ్ము
యుదధ్దినమున నీవు నా తలను కాయుదువు. 8

యెహోవా, భకిత్హీనుల కోరికలను తీరచ్కుము
వారు అతిశయించకుండునటుల్ వారి ఆలోచనను
కొన సాగింపకుము. (సెలా.) 9 ననున్
చుటుట్కొనువారు తలయెతిత్నయెడల వారి
పెదవుల చేటు వారిని ముంచును గాక 10

కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక
వారు తిరిగి లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో
వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి
తోర్యబడుదురు గాక 11 కొండెములాడువారు
భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్
బలాతాక్రులను తరిమి వారిని పడదోర్యును
గాక. 12 బాధింపబడువారి పకష్మున యెహోవా
వాయ్జెయ్మాడు ననియు దరిదుర్లకు ఆయన
నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగు దును. 13

నిశచ్యముగా నీతిమంతులు నీ నామమునకు
కృతజఞ్ తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు
యథారథ్వంతులు నీ సనిన్ధిని నివసించెదరు.

యెహోవా నేను నీకు
మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను
నాయొదద్కు తవ్రపడి రముమ్ నేను

మొఱఱ్పెటట్గా నా మాటకు చెవియొగుగ్ము

2 నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను
చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను
నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 3 యెహోవా,
నా నోటికి కావలియుంచుము నా పెదవుల
దావ్రమునకు కాపు పెటుట్ము. 4 పాపము
చేయువారితో కూడ నేను
దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్
నా మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు
తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు
నేను తినకయుందును గాక. 5 నీతిమంతులు ననున్
కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్
గదిద్ంచుట నాకు తైలాభిషేకము నేను అటిట్
అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి
దుషట్కిర్యలను చూచియు నేను తపప్క
పార్రథ్నచేయుచునాన్ను. 6 వారి
నాయ్యాధిపతులు కొండ పేటుమీదనుండి పడ
దోర్యబడుదురు. కావున జనులు నా మాటలు
మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 7

ఒకడు భూమిని దునున్చు దానిని
పగులగొటుట్నటుల్ మాయెముకలు
పాతాళదావ్రమున చెదరియునన్వి. 8

యెహోవా, నా పర్భువా, నా కనున్లు నీతటుట్
చూచుచునన్వి నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను నా
పార్ణము ధారపోయ కుము. 9 నా నిమితత్ము
వారు ఒడిడ్న వలనుండి పాపము చేయువారి
ఉచుచ్లనుండి ననున్ తపిప్ంచి కాపాడుము. 10

నేను తపిప్ంచుకొని పోవుచుండగా భకిత్హీనులు
తమ వలలలో చికుక్కొందురు గాక.

నేను ఎలుగెతిత్ యెహోవాకు
మొరలిడుచునాన్ను. ఎలుగెతిత్
యెహోవాను

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 2 బహు వినయముగా
ఆయన సనిన్ధిని నేను మొఱఱ్
పెటుట్చునాన్ను నాకు కలిగిన బాధ ఆయన
సనిన్ధిని తెలియజెపుప్కొను చునాన్ను. 3

నాలో నా పార్ణము కుర్ంగియునన్పుప్డు నా
మారగ్ము నీకు తెలియును ననున్
పటుట్కొనుటకై నేను నడువవలసిన తోర్వలో
చాటుగా పగవారు ఉరినొడుడ్చునాన్రు. 4 నా
కుడిపర్కక్ను నిదానించి చూడుము
ననెన్రిగినవాడు ఒకడును నాకు లేకపోయెను
ఆశర్యమేదియు నాకు దొరకలేదు నాయెడల
జాలిపడువాడు ఒకడును లేడు. 5 యెహోవా, నీకే
నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నా
ఆశర్యదురగ్ము నీవే సజీవులునన్ భూమిమీద
నా సావ్సథ్య్ము నీవే అని నేననుకొంటిని. 6

నేను చాలా కుర్ంగియునాన్ను నా మొఱఱ్కు
చెవి యొగుగ్ము ననున్ తరుమువారు నాకంటె
బలిషుఠ్లు వారి చేతిలో నుండి ననున్
విడిపింపుము. 7 నేను నీ నామమునకు
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్
చెరసాలలోనుండి నా పార్ణమును తపిప్ంపుము
అపుప్డు నీవు నాకు మహోపకారము చేసియుండుట
చూచి నీతిమంతులు ననున్బటిట్
అతిశయపడుదురు.

యెహోవా, నా పార్రథ్న
ఆలకింపుము నా వినన్పములకు చెవి
యొగుగ్ము నీ

విశావ్సయ్తనుబటిట్యు నీ నీతినిబటిట్యు
నాకు ఉతత్రమిముమ్. 2 నీ సేవకునితో
వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ
సనిన్ధిని నీతిమంతుడుగా ఎంచ బడడు. 3

శతుర్వులు ననున్ తరుముచునాన్రు వారు నా
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పార్ణమును నేల పడగొటుట్చునాన్రు
చిరకాలముకిర్ందట చనిపోయిన వారితోపాటు
గాఢాంధకారములో ననున్
నివసింపజేయుచునాన్రు. 4 కావున నా ఆతమ్
నాలో కుర్ంగియునన్ది నాలో నా హృదయము
విసమ్యమొందెను. 5 పూరవ్దినములు
జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను నీ
కిర్యలనిన్యు ధాయ్నించుచునాన్ను. నేను నీ
చేతుల పని యోచించుచునాన్ను 6 నీ తటుట్ నా
చేతులు చాపుచునాన్ను ఎండిపోయిన భూమివలె
నా పార్ణము నీకొరకు ఆశ పడుచునన్ది. 7

యెహోవా, నా ఆతమ్ కీష్ణించుచునన్ది
తవ్రగా నాకు ఉతత్రమిముమ్ నేను
సమాధిలోనికి దిగువారివలె కాకుండునటుల్ నీ
ముఖమును నాకు మరుగుచేయకుము 8 నీయందు నేను
నమి◌్మక యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ
కృపావారత్ను నాకు వినిపింపుము నీ వైపు నా
మనసుస్ నే నెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను
నడువవలసిన మారగ్ము నాకు తెలియజేయుము. 9

యెహోవా, నేను నీ మరుగు జొచిచ్యునాన్ను
నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము
10 నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా
పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము దయగల నీ
ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్
నడిపించును గాక. 11 యెహోవా, నీ
నామమునుబటిట్ ననున్ బర్దికిం పుము నీ
నీతినిబటిట్ నా పార్ణమును శర్మలోనుండి
తపిప్ంపుము. 12 నేను నీ సేవకుడను నీ
కృపనుబటిట్ నా శతుర్వులను సంహరింపుము నా
పార్ణమును బాధపరచువారినందరిని నశింప
జేయుము.

నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా
సనున్తింపబడును గాక ఆయన నా
చేతులకు యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు

పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 2 ఆయన
నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్
తపిప్ంచువాడు నా కేడెము నే
నాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు
లోబరచువాడైయునాన్డు. 3 యెహోవా, నీవు
నరులను లకష్య్పెటుట్టకు వారు ఏపాటివారు?
నీవు వారిని ఎనిన్కచేయుటకు మనషుయ్లు
ఏపాటి వారు? 4 నరులు వటిట్ ఊపిరిని
పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు
నీడవలె నునన్వి. 5 యెహోవా, నీ ఆకాశమును
వంచి దిగి రముమ్ పరవ్తములు పొగ రాజునటుల్
నీవు వాటిని ముటుట్ము 6 మెరుపులు మెరిపించి
వారిని చెదరగొటుట్ము నీ బాణములు వేసి
వారిని ఓడగొటుట్ము. 7 పైనుండి నీ చెయియ్
చాచి ననున్ తపిప్ంపుము మహా జలములలోనుండి
అనుయ్లచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 8

వారి నోరు వటిట్ మాటలాడుచునన్ది వారి
కుడిచేయి అబదధ్ముతో కూడియునన్ది. 9

దేవా, నినున్గూరిచ్ నేనొక కొర్తత్ కీరత్న
పాడెదను పదితంతుల సితారాతో నినున్
కీరిత్ంచెదను. 10 నీవే రాజులకు విజయము
దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు
నీ సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 11

ననున్ తపిప్ంపుము అనుయ్ల చేతిలోనుండి
ననున్విడి పింపుము వారి నోరు వటిట్
మాటలాడుచునన్ది వారి కుడిచేయి
అబదధ్ముతో కూడియునన్ది. 12 మా కుమారులు
తమ ¸°వన కాలమందు ఎదిగిన మొకక్లవలె
ఉనాన్రు మా కుమారెత్లు నగరునకై చెకిక్న

మూలకంబములవలె ఉనాన్రు. 13 మా కొటుల్
నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు
నిధులుగా ఉనన్వి మా గొఱఱ్లు వేలకొలదిగాను
పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో
పిలల్లు వేయుచునన్వి. 14 మా యెడుల్
గొపప్ బరువులు మోయగలవి మా వీధులలో
చొరబడుటయైనను ఉరుకులెతుత్ట యైనను లేదు
వాటిలో శర్మగలవారి మొఱఱ్
వినబడుటయైనను లేదు 15 ఇటిట్
సిథ్తిగలవారు ధనుయ్లు. యెహోవా తమకు
దేవుడుగాగల జనులు ధనుయ్లు.

రాజవైన నా దేవా, నినున్
ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము
సనున్తించెదను 2 అనుదినము నేను

నినున్ సుత్తించెదను నితయ్ము నీ నామమును
సుత్తించెదను. 3 యెహోవా
మహాతమ్య్ముగలవాడు ఆయన
అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు ఆయన
మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది 4

ఒక తరమువారు మరియొక తరమువారియెదుట నీ
కిర్యలను కొనియాడుదురు నీ
పరాకర్మకిర్యలను తెలియజేయుదురు 5

మహోనన్తమైన నీ పర్భావమహిమను నీ
ఆశచ్రయ్ కారయ్ములను నేను
ధాయ్నించెదను 6 నీ భీకరకారయ్ముల
వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించె దరు నేను నీ
మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 7 నీ మహా
దయాళుతవ్మును గూరిచ్న కీరిత్ని వారు
పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ వారు గానము
చేసెదరు 8 యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు
గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు
కృపాతిశయముగలవాడు. 9 యెహోవా అందరికి
ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్
కారయ్ములమీద నునన్వి. 10 యెహోవా, నీ
కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచుచునన్వి నీ భకుత్లు నినున్
సనున్తించుదురు. 11 ఆయన రాజయ్ మహోనన్త
పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు
తెలియజేయుటకై 12 నీ భకుత్లు నీ
రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు
నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ పలుకుదురు 13 నీ
రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ
రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 14

యెహోవా పడిపోవువారినందరిని
ఉదధ్రించువాడు కుర్ంగిపోయిన వారినందరిని
లేవనెతుత్వాడు 15 సరవ్జీవుల కనున్లు
నీవైపు చూచుచునన్వి తగిన కాలమందు నీవు
వారికి ఆహారమిచుచ్దువు. 16 నీవు నీ గుపిప్లిని
విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్
పరచుచునాన్వు. 17 యెహోవా తన
మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన
కిర్యలనిన్టిలో కృపచూపువాడు 18 తనకు
మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా
మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి యెహోవా
సమీపముగా ఉనాన్డు. 19 తనయందు
భయభకుత్లుగలవారి కోరిక ఆయన నెర వేరుచ్ను
వారి మొఱఱ్ ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 20

యెహోవా తనున్ పేర్మించువారినందరిని
కాపా డును అయితే భకిత్హీనులనందరిని ఆయన
నాశనము చేయును. నా నోరు యెహోవాను
సోత్తర్ము చేయును 21 శరీరులందరు ఆయన
పరిశుదధ్ నామమును నితయ్ము సనున్తించుదురు
గాక.
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యెహోవాను సుత్తించుడి. నా
పార్ణమా, యెహోవాను
సుత్తింపుము 2 నా జీవితకాలమంతయు

నేను యెహోవాను సుత్తించె దను నేను
బర్తుకుకాలమంతయు నా దేవుని కీరిత్ంచెదను
3 రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రకష్ణ
కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 4 వారి
పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగు దురు.
వారి సంకలప్ములు నాడే నశించును. 5 ఎవనికి
యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన
దేవుడైన యెహోవామీద ఆశపెటుట్ కొనునో
వాడు ధనుయ్డు 6 ఆయన ఆకాశమును భూమిని
సముదర్మును దాని లోని సరవ్మును
సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట
తపప్నివాడు. 7 బాధపరచబడువారికి ఆయన
నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి
ఆహారము దయచేయును యెహోవా
బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 8

యెహోవా గుర్డిడ్వారి కనున్లు
తెరవజేయువాడు యెహోవా కుర్ంగినవారిని
లేవనెతుత్వాడు యెహోవా నీతిమంతులను
పేర్మించువాడు 9 యెహోవా పరదేశులను
కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని
విధవరాండర్ను ఆదరించు వాడు భకిత్హీనుల
మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును.
10 యెహోవా నిరంతరము ఏలును సీయోనూ, నీ
దేవుడు తరములనిన్టను రాజయ్ము చేయును

యెహోవాను సుత్తించుడి.
యెహోవాను సుత్తించుడి మన
దేవునికి సోత్తర్గానము చేయుట

మంచిది అది మనోహరము సోత్తర్ముచేయుట
ఒపిప్దము. 2 యెహోవాయే యెరూషలేమును
కటుట్వాడు చెదరిన ఇశార్యేలీయులను
పోగుచేయువాడు 3 గుండె చెదరినవారిని ఆయన
బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కటుట్వాడు. 4

నకష్తర్ముల సంఖయ్ను ఆయన
నియమించియునాన్డు వాటికనిన్టికి పేరులు
పెటుట్చునాన్డు. 5 మన పర్భువు గొపప్వాడు
ఆయన అధిక శకిత్గలవాడు ఆయన జాఞ్నమునకు
మితిలేదు. 6 యెహోవా దీనులను
లేవనెతుత్వాడు భకిత్హీనులను ఆయన నేలను
కూలుచ్ను. 7 కృతజఞ్తాసుత్తులతో
యెహోవాను కీరిత్ంచుడి. సితారాతో మన
దేవుని కీరిత్ంచుడి. 8 ఆయన ఆకాశమును
మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము
సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్
మొలిపించువాడు 9 పశువులకును అరచుచుండు
పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 10

గుఱఱ్ముల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు
నరులకాలిసతుత్వయందు ఆయన ఆనందించడు. 11

తనయందు భయభకుత్లుగలవారియందు తన
కృపకొరకు కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా
ఆనందించువాడైయునాన్డు. 12 యెరూషలేమా,
యెహోవాను కొనియాడుము సీయోనూ, నీ దేవుని
కొనియాడుము. 13 ఆయన నీ గుమమ్ముల గడియలు
బలపరచి యునాన్డు నీ మధయ్ను నీ పిలల్లను
ఆశీరవ్దించి యునాన్డు. 14 నీ సరిహదుద్లలో
సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి
గోధుమలతో నినున్ తృపిత్పరచువాడు ఆయనే 15

భూమికి ఆజఞ్నిచుచ్వాడు ఆయనే ఆయన
వాకయ్ము బహు వేగముగా పరుగెతుత్ను. 16

గొఱఱ్బొచుచ్వంటి హిమము కురిపించువాడు
ఆయనే బూడిదవంటి మంచు కణములు చలుల్వాడు

ఆయనే. 17 ముకక్ముకక్లుగా వడగండుల్
విసరువాడు ఆయనే. ఆయన పుటిట్ంచు చలికి
ఎవరు నిలువగలరు? 18 ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా
అవనిన్యు కరిగిపోవును ఆయన తనగాలి
విసరజేయగా నీళుల్ పర్వహించును, 19 ఆయన తన
వాకయ్ము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన
కటట్డలను తన నాయ్యవిధులను
ఇశార్యేలునకు తెలియజేసెను. 20 ఏ జనమునకు
ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన
నాయ్యవిధులు వారికి తెలియకయే యునన్వి.
యెహోవాను సుత్తించుడి.

యెహోవాను సుత్తించుడి.
ఆకాశవాసులారా, యెహోవాను
సుత్తించుడి ఉనన్తసథ్లముల

నివాసులారా, ఆయనను సుత్తించుడి 2 ఆయన
దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి
ఆయన సైనయ్ములారా, మీరందరు ఆయనను
సుత్తిం చుడి 3 సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను
సుత్తించుడి కాంతిగల నకష్తర్ములారా,
మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 4

పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్
జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 5 యెహోవా
ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా
నామమును సుత్తించును గాక 6 ఆయన వాటిని
నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచి యునాన్డు
ఆయన వాటికి కటట్డ నియమించెను ఏదియు
దాని నతికర్మింపదు. 7 భూమిమీదనునన్
మకరములారా, అగాధజలములారా, యెహోవాను
సుత్తించుడి 8 అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా,
ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 9

పరవ్తములారా, సమసత్మైన గుటట్లారా,
ఫలవృకష్ములారా, సమసత్మైన దేవదారు
వృకష్ము లారా, 10 మృగములారా, పశువులారా,
నేలను పార్కు జీవులారా, రెకక్లతో ఎగురు
పకుష్ లారా, 11 భూరాజులారా, సమసత్
పర్జలారా, భూమిమీద నునన్ అధిపతులారా,
సమసత్ నాయ్యాధి పతులారా, యెహోవాను
సుత్తించుడి. 12 ¸°వనులు కనయ్లు వృదుధ్లు
బాలురు 13 అందరును యెహోవా నామమును
సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము
మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము
భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 14 ఆయన
తన పర్జలకు ఒక శృంగమును హెచిచ్ంచి
యునాన్డు. అది ఆయన భకుత్లకందరికిని ఆయన
చెంతజేరిన జనులగు ఇశార్యేలీయులకును
పర్ఖాయ్తికరముగా నునన్ది. యెహోవాను
సుత్తించుడి.

యెహోవాను సుత్తించుడి
యెహోవాకు కొర్తత్ కీరత్న
పాడుడి భకుత్లు కూడుకొను

సమాజములో ఆయనకు సోత్తర్ గీతము పాడుడి.
2 ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను
పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు
గాక సీయోను జనులు తమ
రాజునుబటిట్ఆనందించుదురు గాక. 3

నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును
సుత్తించు దురు గాక తంబురతోను సితారాతోను
ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక. 4

యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన
దీనులను రకష్ణతో అలంకరించును. 5 భకుత్లు
ఘనతనొంది పర్హరిష్ంచుదురు గాక వారు
సంతోషభరితులై తమ పడకలమీద ఉతాస్హ గానము
చేయుదురు గాక. 6 వారినోట దేవునికి చేయబడు
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ఉతాస్హసోత్తర్ము లునన్వి. 7

అనయ్జనులకు పర్తిదండన చేయుటకును
పర్జలను శికిష్ంచుటకును 8 గొలుసులతో వారి
రాజులను ఇనుప సంకెళల్తో వారి ఘనులను
బంధించుటకును 9 విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద
నడుపుటకును వారి చేతిలో రెండంచులుగల
ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత
యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.

యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆయన
పరిశుదాధ్లయమునందు దేవుని
సుత్తించుడి. ఆయన బలమును

పర్సిదిధ్చేయు ఆకాశవిశాలమందు ఆయనను
సుత్తించుడి. 2 ఆయనను సుత్తించుడి. ఆయన

పరాకర్మ కారయ్ములనుబటిట్ ఆయనను
సుత్తించుడి. ఆయన మహా పర్భావమునుబటిట్
ఆయనను సుత్తించుడి. 3 బూరధవ్నితో ఆయనను
సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను
ఆయనను సుత్తించుడి. 4 తంబురతోను
నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి.
తంతివాదయ్ములతోను పిలల్నగోర్వితోను
ఆయనను సుత్తించుడి. 5 మోర్గు తాళములతో
ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల
తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. 6

సకలపార్ణులు యెహోవాను సుత్తించుదురు గాక
యెహోవాను సుత్తించుడి.
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సామెతలుసామెతలు

దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు
రాజునైన సొలొ మోను సామెతలు. 2

జాఞ్నమును ఉపదేశమును
అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను
గర్హించుటకును 3 నీతినాయ్య యథారథ్తల
ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్
ఉపదేశము నొందుటకును 4 జాఞ్నములేనివారికి
బుదిధ్ కలిగించుటకును ¸°వనులకు తెలివియు
వివేచనయు పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 5

జాఞ్నముగలవాడు విని పాండితయ్ము
వృదిధ్చేసికొనును వివేకముగలవాడు ఆలకించి
నీతి సూతర్ములను సంపా దించుకొనును. 6

వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను
జాఞ్నుల మాటలను వారు చెపిప్న
గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 7

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట
తెలి వికి మూలము మూరుఖ్లు జాఞ్నమును
ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 8 నా కుమారుడా,
నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్
చెపుప్ బోధను తోర్సివేయకుము. 9 అవి నీ
తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు
హారములునై యుండును 10 నా కుమారుడా, పాపులు
నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 11

మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణముతీయుటకై
పొంచియుందము నిరోద్షియైన యొకని
పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 12 పాతాళము
మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని
జీవముతోనే మింగివేయుదము సమాధిలోనికి
దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్
బలముతోనుండగా మనము వారిని మింగివేయు దము
రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.
13 పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు
దొరుకును మన యిండల్ను దోపుడుసొముమ్తో
నింపుకొందము 14 నీవు మాతో పాలివాడవై
యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును
అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 15 నా కుమారుడా,
నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి
తోర్వలయందు నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు
తీసికొనుము. 16 కీడు చేయుటకై వారి పాదములు
పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు
తవ్రపడుచుందురు. 17 పకిష్ చూచుచుండగా వల
వేయుట వయ్రథ్ము. 18 వారు సవ్నాశనమునకే
పొంచియుందురు తముమ్ను తామే
పటుట్కొనుటకై దాగియుందురు. 19

ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని
సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 20

జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది
సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 21

గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయు
చునన్ది పురదావ్రములలోను పటట్ణములోను
జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది
22 ఎటల్నగా, జాఞ్నములేనివారలారా,
మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నములేనివారుగా

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్
అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు?
బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును
అసహియ్ంచు కొందురు? 23 నా గదిద్ంపు విని
తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద
కుమమ్రించుదును నా ఉపదేశమును మీకు
తెలిపెదను. 24 నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి.
నా చేయిచాపగా ఎవరును
లకష్య్పెటట్కపోయిరి 25 నేను చెపిప్న
బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సి వేసితిరి
నేను గదిద్ంపగా లోబడకపోతిరి. 26 కాబటిట్
మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను
మీకు భయము వచుచ్నపుప్డు నేను
అపహాసయ్ము చేసెదను 27 భయము మీమీదికి
తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి
వచుచ్నటుల్ మీకు అపాయము కలుగు నపుప్డు
మీకు కషట్మును దుఃఖమును
పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము
చేసెదను. 28 అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్
మొఱఱ్పెటెట్దరుగాని నేను
పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును ననున్
శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడ
కుందును. 29 జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను
యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట
వారి కిషట్ము లేకపోయెను. 30 నా ఆలోచన
విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు
కేవలము తృణీకరించిరి. 31 కాబటిట్ వారు తమ
పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభ వించెదరు తమకు
వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుస రించెదరు
32 జాఞ్నములేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి
నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము
కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్ల మగుదురు. 33 నా
ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా
నివసించును వాడు కీడు వచుచ్ననన్ భయము లేక
నెమమ్దిగా నుండును.

నా కుమారుడా, నీవు నా మాటల
నంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్
దాచుకొనినయెడల 2 జాఞ్నమునకు నీ

చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన
నభయ్సించినయెడల 3 తెలివికై
మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవి
చేసినయెడల 4 వెండిని వెదకినటుల్ దాని
వెదకిన యెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్
దాని వెదకినయెడల 5 యెహోవాయందు
భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు
గర్హించెదవు దేవునిగూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు
లభించును. 6 యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు
తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి
వచుచ్ను. 7 ఆయన యథారథ్వంతులను
వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క
నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు.
8 నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన
కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన
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కాచును. 9 అపుప్డు నీతి నాయ్యములను
యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు
తెలిసికొందువు. 10 జాఞ్నము నీ హృదయమున
జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును
11 బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి
కాయును. 12 అది దుషుట్ల మారగ్మునుండియు
మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలోనుండియు
నినున్ రకిష్ంచును. 13 అటిట్వారు చీకటి
తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్
మారగ్ములను విడిచిపెటెట్దరు 14 కీడుచేయ
సంతోషించుదురు అతిమూరుఖ్ల
పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 15 వారు
నడుచుకొను తోర్వలు వంకరవి వారు
కుటిలవరత్నులు 16 మరియు అది
జారసీత్ర్నుండి మృదువుగా మాటలాడు
పరసీత్ర్నుండి నినున్ రకిష్ం చును. 17 అటిట్
సీత్ర్ తన ¸°వనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన
దేవుని నిబంధనను మరచునది. 18 దాని యిలుల్
మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు
తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు చేరును 19

దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి
రారు జీవమారగ్ములు వారికి దకక్వు. నా మాటలు
వినినయెడల 20 నీవు సజజ్నుల మారగ్మందు
నడుచుకొందువు నీతిమంతుల పర్వరత్నల
ననుసరించుదువు. 21 యథారథ్వంతులు దేశమందు
నివసించుదురు లోపములేనివారు దానిలో
నిలిచియుందురు. 22 భకిత్హీనులు దేశములో
నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు
దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు.

నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము
నా ఆజఞ్లను హృదయపూరవ్కముగా
గైకొనుము. 2 అవి దీరాఘ్యువును

సుఖజీవముతో గడచు సంవ తస్రములను శాంతిని
నీకు కలుగజేయును. 3 దయను సతయ్మును
ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్ కుము
వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ
హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము. 4

అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల
దృషిట్ యందును నీవు దయనొంది మంచివాడవని
అనిపించుకొందువు. 5 నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము
చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో
యెహోవాయందు నమమ్క ముంచుము 6 నీ
పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు
ఒపుప్కొనుము అపుప్డు ఆయన నీ తోర్వలను
సరాళము చేయును. 7 నేను జాఞ్నిని గదా అని
నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు
భయభకుత్లుగలిగి చెడుతనము విడిచి పెటుట్ము
8 అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ
యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 9 నీ రాబడి
అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో
భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను ఘన పరచుము. 10

అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా
నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్
దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 11 నా
కుమారుడా, యెహోవా శికష్ను
తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు
విసుకవదుద్. 12 తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన
కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను
పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 13 జాఞ్నము
సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన
నరుడు ధనుయ్డు. 14 వెండి సంపాదించుటకంటె
జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి
సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట

మేలు. 15 పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ
యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో సమానములు
కావు. 16 దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును
దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 17

దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని
తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 18 దాని
నవలంబించువారికి అది జీవవృకష్ము దాని
పటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 19

జాఞ్నమువలన యెహోవా భూమిని సాథ్పించెను
వివేచనవలన ఆయన ఆకాశవిశాలమును
సిథ్రపరచెను. 20 ఆయన తెలివివలన
అగాధజలములు పర్వహించు చునన్వి
మేఘములనుండి మంచుబిందువులు
కురియుచునన్వి. 21 నా కుమారుడా, లెసస్యైన
జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము
వాటిని నీ కనున్ల ఎదుటనుండి
తొలగిపోనియయ్కుము 22 అవి నీకు జీవముగాను
నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును 23 అపుప్డు
నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ
పాదము ఎపుప్డును తొటిర్లల్దు. 24

పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి
సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 25 ఆకసిమ్కముగా
భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము
వచుచ్నపుప్డు నీవు భయపడవదుద్ 26

యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు
చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ కాపా డును.
27 మేలుచేయుట నీ చేతనైనపుప్డు దాని
పొందదగినవారికి చేయకుండ
వెనుకతియయ్కుము. 28 దర్వయ్ము నీయొదద్
నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ
పొరుగువానితో అనవదుద్. 29 నీ పొరుగువాడు
నీయొదద్ నిరభ్యముగా నివసించు నపుడు
వానికి అపకారము కలిప్ంపవదుద్. 30 నీకు హాని
చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడ
మాడవదుద్. 31 బలాతాక్రము చేయువాని చూచి
మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను
ఏమాతర్మును చేయ గోర వదుద్ 32

కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు
యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా నుండును. 33

భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము
వచుచ్ను నీతిమంతుల నివాససథ్లమును ఆయన
ఆశీరవ్దించును. 34 అపహాసకులను ఆయన
అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును.
35 జాఞ్నులు ఘనతను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.
బుదిధ్హీనులు అవమానభరితులగుదురు.

కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము
వినుడి మీరు వివేకమునొందునటుల్
ఆలకించుడి 2 నేను మీకు సదుపదేశము

చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 3 నా
తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్
దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన యేక కుమా
రుడనైయుంటిని. 4 ఆయన నాకు బోధించుచు
నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా
మాటలను పటుట్ కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను
గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 5 జాఞ్నము
సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించు కొనుము
నా నోటిమాటలను మరువకుము. వాటినుండి
తొలగిపోకుము. 6 జాఞ్నమును విడువక
యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని
పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 7

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు
ముఖాయ్ం శము. నీ సంపాదన అంతయు ఇచిచ్
బుదిధ్ సంపాదించు కొనుము. 8 దాని గొపప్

సామెతలు 4:8

487



5

6

చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని
కౌగిలించినయెడల అది నీకు ఘనతను తెచుచ్ను.
9 అది నీ తలకు అందమైన మాలిక కటుట్ను
పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు దయచేయును.
10 నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీక
రించినయెడల నీవు
దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 11

జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు
బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో
నినున్ నడిపించియునాన్ను. 12 నీవు
నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు
పరుగెతుత్నపుప్డు నీ పాదము తొటిర్లల్దు.
13 ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా
పటుట్ కొనుము అది నీకు జీవము గనుక దాని
పొందియుండుము 14 భకిత్హీనుల తోర్వను
చేరకుము దుషుట్ల మారగ్మున నడువకుము. 15

దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని
తిరుగుము. దానినుండి తొలగి సాగిపొముమ్. 16

అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు
ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి
నిదర్రాదు. 17 కీడుచేత దొరికినదానిని వారు
భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన
దార్కాష్రసమును తార్గు దురు 18

పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు
తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము
అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 19 భకిత్హీనుల
మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద
పడునది వారికి తెలియదు. 20 నా కుమారుడా, నా
మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి
యొగుగ్ము. 21 నీ కనున్ల యెదుటనుండి
వాటిని తొలగిపోనియయ్ కుము నీ హృదయమందు
వాటిని భదర్ముచేసికొనుము. 22

దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి
సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 23 నీ
హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును
కాబటిట్ అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా నీ
హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 24

మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము
పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు
రానియయ్కుము. 25 నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక
సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను
చూడవలెను. 26 నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము
చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు
సిథ్రములగును. 27 నీవు కుడితటుట్కైనను
ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును
కీడునకు దూరముగా తొలగించు కొనుము.

నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము
ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి
యొగుగ్ము 2 అపుప్డు నీవు

బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ
పెదవులు మాటలాడును. 3 జారసీత్ర్
పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు
నూనెకంటెను నునుపైనవి 4 దానివలన కలుగు ఫలము
ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల
కతిత్యంత పదునుగలది, 5 దాని నడతలు
మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు
పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 6 అది
జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు
దానికి తెలియకుండనే దాని పాదములు ఇటు అటు
తిరుగును. 7 కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి
నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 8

జారసీత్ర్యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము
దానికి దూరముగా చేసికొనుము దాని

యింటివాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 9

వెళిల్నయెడల పరులకు నీ ¸°వనబలమును
కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును ఇచిచ్వేతువు 10 నీ
ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ
కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 11

తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును
కీష్ణించినపుప్డు 12 అయోయ్, ఉపదేశము
నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము
గదిద్ంపు నెటుల్ తృణీకరించెను? 13 నా
బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు
నేను చెవియొగగ్లేదు 14 నేను సమాజ
సంఘముల మధయ్నుండినను పర్తివిధమైన
దౌషట్య్మునకు లోబడుటకు కొంచెమే
యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలు
గుచు నుందువు. 15 నీ సొంత కుండలోని నీళుల్
పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు జలము
తార్గుము. 16 నీ ఊటలు బయటికి
చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా
పారదగునా? 17 అనుయ్లు నీతోకూడ వాటి
ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా. 18 నీ
ఊట దీవెన నొందును. నీ ¸°వనకాలపు
భారయ్యందు సంతోషింపుము. 19 ఆమె
అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె
రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు తృపిత్నొందు
చుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము
బదుధ్డవై యుండుము. 20 నా కుమారుడా, జార
సీత్ర్యందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు?
పరసీత్ర్ రొముమ్ నీవేల కౌగలించుకొందువు?
21 నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును
వాని నడతలనిన్టిని ఆయన గురిత్ంచును. 22

దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను
వాడు తన పాపపాశములవలన బంధింపబడును. 23

శికష్లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును
అతిమూరుఖ్డై వాడు తోర్వతపిప్ పోవును.

నా కుమారుడా, నీ చెలికానికొరకు
పూటపడిన యెడల పరునిచేతిలో నీవు నీ
చేయి వేసినయెడల 2 నీ నోటి

మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి
మాటలవలన పటట్బడియునాన్వు 3 నా
కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు
తవ్రపడి వెళిల్ విడిచిపెటుట్మని నీ
చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 4 ఈలాగు చేసి
తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ
కనురెపప్లకు కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము.
5 వేటకాని చేతినుండి లేడి
తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి
పకిష్ తపిప్ంచుకొనునటుల్ను
తపిప్ంచుకొనుము. 6 సోమరీ, చీమలయొదద్కు
వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము
తెచుచ్కొనుము. 7 వాటికి నాయ్యాధిపతి
లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి
లేకునన్ను 8 అవి వేసవికాలమందు ఆహారము
సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము
కూరుచ్కొనును. 9 సోమరీ, ఎందాక నీవు
పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?
10 ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము
కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు ముడుచుకొని
పరుండెదనని నీవనుచుందువు 11 అందుచేత
దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము
నీయొదద్కు వచుచ్ను. ఆయుధధారుడు
వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 12

కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు
పనికిమాలినవాడును దుషుట్డునై యునాన్డు 13
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వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగచేయును
వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 14 వాని
హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావముగలది
వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు జగడములు
పుటిట్ంచును. 15 కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి
హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ
కష్ణమందే నలుగగొటట్బడును. 16 యెహోవాకు
అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు
హేయములు 17 అవేవనగా, అహంకారదృషిట్యు
కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు
చేతులును 18 దురోయ్చనలు యోచించు
హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి
పరుగులెతుత్ పాదములును 19 లేనివాటిని పలుకు
అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు
పుటిట్ంచువాడును. 20 నా కుమారుడా, నీ
తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్
ఉపదేశమును తోర్సివేయకుము. 21 వాటిని
ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించు కొనుము
నీ మెడచుటుట్ వాటిని కటుట్కొనుము. 22 నీవు
తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్
నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు అది నినున్
కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో
ముచచ్టించును. 23 ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము
వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన
గదిద్ంపులు జీవమారగ్ములు. 24 చెడు
సీత్ర్యొదద్కు పోకుండను పరసీత్ర్ పలుకు
ఇచచ్కపు మాటలకు లోబడకుండను అవి నినున్
కాపాడును. 25 దాని చకక్దనమునందు నీ
హృదయములో ఆశపడకుము అది తన కనురెపప్లను
చికిలించి నినున్ లోపరచుకొన నియయ్కుము. 26

వేశాయ్సాంగతయ్ము చేయువానికి
రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును.
మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును
వేటాడును. 27 ఒకడు తన ఒడిలో అగిన్
నుంచుకొనినయెడల వాని వసత్ర్ములు
కాలకుండునా? 28 ఒకడు నిపుప్లమీద
నడిచినయెడల వాని పాదములు కమలకుండునా? 29

తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ
పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను ముటుట్వాడు
శికష్ తపిప్ంచుకొనడు. 30 దొంగ ఆకలిగొని
పార్ణరకష్ణకొరకు దొంగిలిన యెడల
యెవరును వాని తిరసక్రింపరు గదా. 31 వాడు
దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన
యింటి ఆసిత్ అంతయు అపప్గింపవలెను. 32

జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము
బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు
సవ్నాశనమును కోరువాడే 33 వాడు దెబబ్లకును
అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు
అపకీరిత్ యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 34

భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ముగలది
పర్తికారము చేయు కాలమందు అటిట్వాడు
కనికర పడడు. 35 పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు
చేసినను వాడు లకష్య్ పెటట్డు ఎంత గొపప్
బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్ కొనడు.

నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న
నుంచు కొనుము నా ఆజఞ్లను నీ యొదద్
దాచిపెటుట్కొనుము. 2 నా ఆజఞ్లను

నీవు మనసుస్న నుంచుకొనినయెడల నీ
కనుపాపవలె నా ఉపదేశమును కాపాడినయెడల నీవు
బర్దుకుదువు. 3 నీ వేర్ళల్కు వాటిని
కటుట్కొనుము నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని
వార్సికొనుము 4 జాఞ్నముతోనీవు నాకు
అకక్వనియు తెలివితోనీవు నాకు

చెలికతెత్వనియు చెపుప్ము. 5 అవి నీవు
జారసీత్ర్యొదద్కు పోకుండను
ఇచచ్కములాడు పరసీత్ర్కి లోబడకుండను
నినున్ కాపాడును. 6 నా యింటి కిటికీలోనుండి
నా అలిల్క కిటికీలోనుండి నేను పారజూడగా
జాఞ్నములేనివారి మధయ్ను 7 ¸°వనుల
మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు
కనబడెను. 8 సందెవేళ పొర్దుద్
గుర్ంకినతరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 9

వాడు జారసీత్ర్ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో
తిరుగు చుండెను దాని యింటిమారగ్మున
నడుచుచుండెను. 10 అంతట వేశాయ్వేషము
వేసికొనిన కపటముగల సీత్ర్ ఒకతె వానిని
ఎదురొక్న వచెచ్ను. 11 అది బొబబ్లు
పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని
పాదములు దాని యింట నిలువవు. 12 ఒకపుప్డు
ఇంటియెదుటను ఒకపుప్డు సంతవీధులలోను అది
యుండును. పర్తి సందుదగగ్రను అది
పొంచియుండును. 13 అది వానిని పటుట్కొని
ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము
పెటుట్కొని యిటల్నెను 14 సమాధానబలులను
నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా
మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచియునాన్ను 15

కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా
నినున్ ఎదురొక్నవలెనని బయలుదేరగా
నీవేకనబడితివి 16 నా మంచముమీద
రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్
విచితర్పుపనిగల నారదుపప్టల్ను నేను
పరచియునాన్ను. 17 నా పరుపుమీద బోళము అగరు
కారపుచెకక్ చలిల్ యునాన్ను. 18 ఉదయము
వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్
పరసప్రమోహముచేత చాలా సంతుషిట్
నొందుదము రముమ్. 19 పురుషుడు ఇంట లేడు
దూరపర్యాణము వెళిల్యునాన్డు 20 అతడు
సొముమ్సంచి చేత పటుట్కొని పోయెను.
పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి రాడు అనెను 21

అది తన అధికమైన లాలనమాటలచేత వానిని
లోపరచు కొనెను తాను పలికిన
యిచచ్కపుమాటలచేత వాని నీడుచ్కొని
పోయెను. 22 వెంటనే పశువు వధకు
పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు
సంకెళల్లోనికి పోవునటుల్ను 23 తనకు
పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు
పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని గుండెను అంబు
చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 24 నా
కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల
నాలకింపుడి 25 జారసీత్ర్ మారగ్ములతటుట్
నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది
నడచు తోర్వలలోనికి పోకుము. 26 అది
గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది
చంపినవారు లెకక్లేనంతమంది 27 దాని యిలుల్
పాతాళమునకుపోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము
మరణశాలలకు దిగిపోవును.

జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన
సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 2

తోర్వపర్కక్ను రాజవీధుల మొగలలోను
నడిమారగ్ములలోను అది నిలుచుచునన్ది 3

గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను
పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి అది
ఈలాగు గటిట్గా పర్కటన చేయుచునన్ది 4

మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను
నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము
వినిపించుచునాన్ను. 5 జాఞ్నములేనివారలారా,
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జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసి కొనుడి
బుదిధ్హీనులారా,బుదిధ్యెటిట్దైనది
యోచించి చూడుడి. 6 నేను శేర్షఠ్మైన
సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు
యథారథ్మైన మాటలు పలుకును 7 నా నోరు
సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా
పెదవులకు అసహయ్ము 8 నా నోటి
మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో
మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను లేదు 9

అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను
తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి.
10 వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి
మేలిమి బంగారు నాశింపక తెలివినొందుడి. 11

జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది
విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి కావు.
12 జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు
నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను సదుపాయములు
తెలిసికొనుట నాచేతనగును. 13 యెహోవాయందు
భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము
నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము
దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు
అసహయ్ములు. 14 ఆలోచన చెపుప్టయు
లెసెస్ౖన జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము
జాఞ్నాధారము నేనే, పరాకర్మము నాదే. 15

నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు
నాయ్యమునుబటిట్ పాలనచేయుదురు. 16

నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన
నాయ్యాధిపతులందరును పర్భుతవ్ము
చేయుదురు. 17 ననున్ పేర్మించువారిని నేను
పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా
వెదకువారు ననున్ కనుగొందురు 18 ఐశవ్రయ్
ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు
నాయొదద్ నునన్వి. 19 మేలిమి
బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు
ఫలము మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె
నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడడ్ది. 20

నీతిమారగ్మునందును
నాయ్యమారగ్ములయందును నేను
నడచుచునాన్ను. 21 ననున్ పేర్మించువారిని
ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను
నింపుదును. 22 పూరవ్కాలమందు తన
సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ ములలో
పర్థమమైనదానిగా యెహోవా ననున్
కలుగజేసెను. 23 అనాదికాలము మొదలుకొని
మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు
పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 24

పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన
ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 25

పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు
పుటట్కమునుపు 26 భూమిని దాని మైదానములను
ఆయన చేయక మునుపు నేల మటిట్ని రవంతయు
సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 27 ఆయన
ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు
మహాజలములమీద మండలమును
నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 28

ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు
జలధారలను ఆయన బిగించినపుప్డు 29 జలములు
తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన
సముదర్మునకు పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు
భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు
30 నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై
అనుదినము సంతో షించుచు నితయ్ము ఆయన
సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 31 ఆయన

కలుగజేసిన పరలోకమునుబటిట్ సంతోషించుచు
నరులను చూచి ఆనందించుచునుంటిని. 32 కావున
పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల
ననుసరించువారు ధనుయ్లు 33 ఉపదేశమును
నిరాకరింపక దాని నవలంబించి జాఞ్నులై
యుండుడి. 34 అనుదినము నా గడపయొదద్
కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్
కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 35

ననున్ కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును
యెహోవా కటాకష్ము వానికి కలుగును. 36 ననున్
కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును
నాయందు అసహయ్పడువారందరు మరణమును
సేన్హించుదురు.

జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని
దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్ కొనినది
2 పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును

కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను
సిదధ్పరచియునన్ది 3 తన పనికతెత్లచేత
జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి
మెటట్లమీద అది నిలిచి 4 జాఞ్నము
లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించు
చునన్ది. తెలివిలేనివారితో అది
ఇటల్నుచునన్ది 5 వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన
ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన
దార్కాష్రసమును పానముచేయుడి 6 ఇక
జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి
కలుగజేయు మారగ్ములో చకక్గా నడువుడి. 7

అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద
తెచుచ్ కొనును. భకిత్హీనులను
గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 8

అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల
వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నముగలవానిని
గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మిం చును. 9

జాఞ్నముగలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు
మరింత జాఞ్నము నొందును నీతిగలవానికి
బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును.
10 యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి
యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము పరిశుదధ్
దేవునిగూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధా రము.
11 నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు
జీవించు సంవతస్రములు అధికములగును. 12 నీవు
జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే
లాభకరమగును నీవు అపహసించినయెడల దానిని
నీవే భరింపవలెను. 13 బుదిధ్హీనత అనునది
బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు
దానికేమియు తెలివిలేదు. 14 అది తన
ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో
పీఠము మీద కూరుచ్ండును. 15 ఆ దారిని
పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా
వెళుల్వారిని చూచి 16 జాఞ్నములేనివాడా,
ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలు చును. 17 అది
తెలివిలేనివాడొకడు వచుచ్ట చూచిదొంగి
లించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన భోజనము రుచి
అని చెపుప్ను. 18 అయితే అచచ్ట
పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు
పాతాళకూపములో ఉనాన్ రనియు వారికి
ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు.

జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని
సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు
తన తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 2

భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి
మరణమునుండి రకిష్ంచును. 3 యెహోవా
నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని
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ఆశను భంగముచేయును. 4 బదధ్కముగా
పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు
ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 5 వేసవికాలమున
కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు
నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమా రుడు. 6

నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను
బలాతాక్రము భకిత్హీనుని నోరు మూసివేయును.
7 నీతిమంతుని జాఞ్పకముచేసికొనుట
ఆశీరావ్దకర మగును భకిత్హీనుల పేరు
అసహయ్త పుటిట్ంచును 8 జాఞ్నచితుత్డు
ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు
నశించును. 9 యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు
నిరభ్యముగా పర్వ రిత్ంచును.
కుటిలవరత్నుడు బయలుపడును. 10 కనుసైగ
చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన
వదరుబోతు నశించును. 11 నీతిమంతుని నోరు జీవపు
ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము
మరుగుపరచును. 12 పగ కలహమును రేపును పేర్మ
దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 13 వివేకుని
పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును
బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే తగును. 14

జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు
మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనముచేయును. 15

ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము
దరిదుర్ని పేదరికము వానికి నాశనకరము. 16

నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము
భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి పాపము
పుటిట్ంచును. 17 ఉపదేశము నంగీకరించువాడు
జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు
లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 18 అంతరంగమున
పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము
పర్చురము చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 19

విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన
పెదవులను మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 20

నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండివంటిది
భకిత్హీనుల ఆలోచన పనికిమాలినది. 21

నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును
బుదిధ్ లేకపోవుట చేత మూఢులు చనిపోవుదురు.
22 యెహోవా ఆశీరావ్దము
ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ
యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 23 చెడుపనులు
చేయుట బుదిధ్హీనునికి ఆటగా నునన్ది
వివేకికి జాఞ్నపరిశర్మ చేయుట అటిట్దే.
24 భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే
వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు ఆశించునది
వారికి దొరుకును. 25 సుడిగాలి వీచగా
భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు
నితయ్ము నిలుచు కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 26

సోమరి తనను పని పెటుట్వారికి పండల్కు
పులుసువంటివాడు కండల్కు పొగవంటివాడు. 27

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట
దీరాఘ్యువునకు కారణము భకిత్హీనుల
ఆయుసుస్ తకుక్వై పోవును. 28 నీతిమంతుల ఆశ
సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ
భంగమై పోవును. 29 యథారథ్వంతునికి
యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము
పాపముచేయువారికి అది నాశనకరము. 30

నీతిమంతుడు ఎనన్డును కదలింపబడడు
భకిత్హీనులు దేశములో నివసింపరు. 31

నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును
మూరఖ్పు మాటలు పలుకు నాలుక
పెరికివేయబడును. 32 నీతిమంతుని పెదవులు

ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల
నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను.

దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము
సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 2

అహంకారము వెంబడి అవమానము
వచుచ్ను వినయముగలవారియొదద్
జాఞ్నమునన్ది. 3 యథారథ్వంతుల యథారథ్త
వారికి తోర్వ చూపిం చును దోర్హుల
మూరఖ్సవ్భావము వారిని పాడుచేయును. 4

ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి
మరణమునుండి రకిష్ంచును. 5 యథారథ్వంతుల
నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును
భకిత్హీనుడు తన భకిత్హీనతచేతనే
పడిపోవును. 6 యథారథ్వంతుల నీతి వారిని
విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ
దురాశవలననే పటట్బడుదురు. 7 భకిత్హీనుడు
చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును
బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ భంగమైపోవును. 8

నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును
భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 9 భకిత్హీనుడు తన
నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము
తెపిప్ంచును తెలివిచేత నీతిమంతులు
తపిప్ంచుకొందురు. 10 నీతిమంతులు
వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము
భకిత్హీనులు నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని
పుటుట్ను. 11 యథారథ్వంతుల దీవెనవలన
పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల
మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 12 తన
పొరుగువానిని తృణీకరించువాడు
బుదిధ్లేనివాడు. వివేకియైనవాడు మౌనముగా
నుండును. 13 కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల
గుటుట్ బయట పెటుట్ను నమమ్కమైన
సవ్భావముగలవాడు సంగతి దాచును. 14 నాయకులు
లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు
అనేకులుండుట రకష్ణకరము. 15 ఎదుటివానికొరకు
పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ
నొపప్నివాడు నిరభ్యముగా నుండును. 16

నెనరుగల సీత్ర్ ఘనతనొందును. బలిషుఠ్లు
ఐశవ్రయ్ము చేపటుట్దురు. 17 దయగలవాడు
తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన
శరీరమునకు బాధ తెచుచ్కొనును 18 భకిత్హీనుని
సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని
వితుత్వాడు శాశవ్తమైన బహుమానము
నొందును. 19 యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము
దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన
మరణమునకే చేయును 20 మూరఖ్చితుత్లు
యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచువారు ఆయనకిషుట్లు. 21

నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శికష్ తపప్దు.
నీతిమంతుల సంతానము విడిపింపబడును. 22

వివేకములేని సుందరసీత్ర్ పంది
ముకుక్ననునన్ బంగారు కమిమ్వంటిది. 23

నీతిమంతుల కోరిక ఉతత్మమైనది భకిత్హీనుల
ఆశ అహంకారయుకత్మైనది. 24 వెదజలిల్
అభివృదిధ్పొందువారు కలరు తగినదానికనన్
తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి వచుచ్వారు కలరు. 25

ఔదారయ్ముగలవారు పుషిట్నొందుదురు. నీళుల్
పోయువారికి నీళుల్ పోయబడును 26 ధానయ్ము
బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని
అముమ్వాని తలమీదికి దీవెన వచుచ్ను. 27

మేలు చేయగోరువాడు ఉపయుకత్మైన కిర్య
చేయును కీడుచేయ గోరువానికి కీడే మూడును. 28

ధనమును నముమ్కొనువాడు పాడైపోవును
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నీతిమంతులు చిగురాకువలె వృదిధ్నొందుదురు 29

తన ఇంటివారిని బాధపెటుట్వాడు గాలిని
సవ్తం తిర్ంచుకొనును మూఢుడు
జాఞ్నహృదయులకు దాసుడగును. 30 నీతిమంతులు
ఇచుచ్ ఫలము జీవవృకష్ము జాఞ్నముగలవారు
ఇతరులను రకిష్ంచుదురు 31 నీతిమంతులు
భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు
భకిత్హీనులును పాపులును మరి నిశచ్యముగా
పర్తి ఫలము పొందుదురు గదా?

శికష్ను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును
పేర్మించు వాడు గదిద్ంపును
అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు

2 సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాకష్ము చూపును
దురాలోచనలుగలవాడు నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్
తీరుచ్ను. 3 భకిత్హీనతవలన ఎవరును
సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 4

యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్
తెచుచ్నది వాని యెముకలకు కుళుల్. 5

నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు
భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు మోసకరములు. 6

భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ
పొంచువారి వంటివి యథారథ్వంతుల నోరు
వారిని విడిపించును. 7 భకిత్హీనులు పాడై
లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 8

ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకముకొలది
పొగడ బడును కుటిలచితుత్డు తృణీకరింపబడును.
9 ఆహారము లేకయునన్ను తనను తాను
పొగడుకొను వానికంటె దాసుడుగల అలుప్డు
గొపప్వాడు. 10 నీతిమంతుడు తన పశువుల
పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల
వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 11 తన భూమిని
సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృ దిధ్గా
కలుగును వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు
బుదిధ్లేనివాడు. 12 భకిత్హీనులు
చెడడ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపే
కిష్ంచుదురు నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 13

పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి
నీతిమంతుడు ఆపదను తపిప్ంచుకొనును. 14 ఒకడు
తన నోటి ఫలము చేత తృపిత్గా మేలుపొందును
ఎవని కిర్యల ఫలము వానికి వచుచ్ను. 15

మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది
జాఞ్నముగలవాడు ఆలోచన నంగీకరించును. 16

మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే
బయలుపడును వివేకి నిందను వెలల్డిపరచక
యూరకుండును. 17 సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల
మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు
చెపుప్ను. 18 కతిత్పోటువంటి మాటలు
పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక
ఆరోగయ్దాయకము. 19 నిజమాడు పెదవులు
నితయ్ము సిథ్రమై యుండును అబదధ్మాడు
నాలుక కష్ణమాతర్మే యుండును. 20 కీడు
కలిప్ంచువారి హృదయములో మోసముకలదు
సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెపుప్వారు
సంతోష భరితులగుదురు. 21 నీతిమంతునికి ఏ
ఆపదయు సంభవింపదు. భకిత్హీనులు కీడుతో
నిండియుందురు. 22 అబదద్మాడు పెదవులు
యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు
ఆయనకిషుట్లు. 23 వివేకియైనవాడు తన
విదయ్ను దాచి పెటుట్ను అవివేక హృదయులు
తమ మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 24

శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు
సోమరులు వెటిట్ పనులు చేయవలసి వచుచ్ను.
25 ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగ

జేయును దయగల మాట దాని సంతోషపెటుట్ను.
26 నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును
భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని దారి
తపిప్ంచును. 27 సోమరి వేటాడినను
పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్
భాగయ్ము. 28 నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు
దాని తోర్వలో మరణమే లేదు.

తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు
జాఞ్నముగలవాడగును. అపహాసకుడు
గదిద్ంపునకు లోబడడు. 2 నోటి

ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును
విశావ్సఘాతకులు బలాతాక్రముచేత
నశించుదురు. 3 తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్
కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు తనకు
నాశనము తెచుచ్ కొనును. 4 సోమరి ఆశపడును
గాని వాని పార్ణమున కేమియు దొరకదు
శర్దధ్గలవారి పార్ణము పుషిట్గా నుండును.
5 నీతిమంతునికి కలల్ మాట అసహయ్ము
భకిత్హీనుడు నిందించుచు అవమానపరచును. 6

యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రకష్కము
భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 7

ధనవంతులమని చెపుప్కొనుచు లేమిడి గలవారు
కలరు దరిదుర్లమని చెపుప్కొనుచు బహు
ధనముగలవారు కలరు. 8 ఒకని పార్ణమునకు వాని
ఐశవ్రయ్ముపార్యశిచ్తత్ము చేయును
దరిదుర్డు బెదరింపు మాటలు వినడు. 9

నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల
దీపము ఆరిపోవును. 10 గరవ్మువలన జగడమే
పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము
కలుగును. 11 మోసముచేత సంపాదించిన ధనము
కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి
కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్చేసి
కొనును. 12 కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత
హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన మనోవాంఛ
జీవవృకష్ము. 13 ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు
అందువలన శికష్నొందును ఆజఞ్విషయమై
భయభకుత్లుగలవాడు లాభముపొందును. 14

జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది
మరణపాశములలోనుండి విడిపించును. 15

సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల
మారగ్ము కషట్ము. 16 వివేకులందరు తెలివి
గలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు
మూరఖ్తను వెలల్డిపరచును. 17 దుషుట్డైన
దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి
ఔషధమువంటివాడు. 18 శికష్ను
ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు
పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును
లకష్య్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 19 ఆశ
తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట
మూరుఖ్లకు అసహయ్ము. 20 జాఞ్నుల
సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నముగలవా డగును.
మూరుఖ్ల సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును.
21 కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతులకు మేలు
పర్తిఫలముగా వచుచ్ను. 22 మంచివాడు తన
పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును
పాపాతుమ్ల ఆసిత్ నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 23

బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి
విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన
నశించువారు కలరు. 24 బెతత్ము వాడనివాడు తన
కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు
వానిని శికిష్ంచును. 25 నీతిమంతుడు ఆకలితీర
భోజనముచేయును భకిత్హీనుల కడుపునకు లేమి
కలుగును.
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జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్
కటుట్ను మూఢురాలు తన చేతులతో తన
యిలుల్ ఊడ... బెరుకును. 2

యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు
యెహోవాయందు భయభకుత్లుగలవాడు
కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 3

మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది.
జాఞ్నుల పెదవులు వారిని కాపాడును. 4 ఎదుద్లు
లేని చోట గాదెయందు ధానయ్ముండదు
ఎదుద్ల బలముచేత విసాత్రము వచుచ్బడి
కలుగును 5 నమమ్క మైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు
కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 6

అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము.
తెలివిగలవానికి జాఞ్నము సులభము. 7

బుదిధ్హీనుని యెదుటనుండి వెళిల్పొముమ్
జాఞ్నవచనములు వానియందు కనబడవు గదా? 8 తమ
పర్వరత్నను కనిపెటిట్ యుండుట వివేకుల
జాఞ్నము నకు లకష్ణము మోసకృతయ్ములే
బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 9 మూఢులు
చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని
అపహాసయ్ము చేయును యథారథ్వంతులు
ఒకరియందు ఒకరు దయ చూపుదురు. 10 ఎవని దుఃఖము
వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని
సంతోషములో అనుయ్డు పాలివాడు కానే రడు.
11 భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును
యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 12

ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము
కలదు అయితే తుదకు అది మరణమునకు
తోర్వతీయును. 13 ఒకడు నవువ్చుండినను
హృదయమున దుఃఖముండ వచుచ్ను. సంతోషము
తుదకు వయ్సనమగును. 14 భకిత్ విడిచినవాని
మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని
సవ్భావము వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 15

జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను
వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా
కనిపెటుట్ను. 16 జాఞ్నముగలవాడు భయపడి
కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి
నిరభ్యముగా తిరుగును. 17 తవ్రగా
కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును.
దురోయ్చనలుగలవాడు దేవ్షింపబడును. 18

జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే
సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును
కిరీటముగా ధరించుకొందురు. 19 చెడడ్వారు
మంచివారి యెదుటను భకిత్హీనులు నీతిమంతుల
తలుపునొదద్ను వంగుదురు. 20 దరిదుర్డు తన
పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని
పేర్మించువారు అనేకులు. 21 తన పొరుగువాని
తిరసక్రించువాడు పాపము చేయు వాడు బీదలను
కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 22 కీడు
కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు
కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల నొందుదురు. 23 ఏ
కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్
మాటలు లేమిడికి కారణములు. 24 జాఞ్నుల
ఐశవ్రయ్ము వారికి భూషణము బుదిధ్హీనుల
మూఢతవ్ము మూఢతవ్మే. 25 నిజము పలుకు
సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును
అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ మోసగాడు. 26

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట
బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 27 అటిట్వారి
పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు.
యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట
జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి
విడిపించును 28 జనసమృదిధ్ కలుగుటచేత

రాజులకు ఘనత వచుచ్ను జనకష్యము రాజులకు
వినాశకరము. 29 దీరఘ్శాంతముగలవాడు మహా
వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును బహుమానముగా
పొం దును. 30 సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు
జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 31

దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను
నిందించు వాడు బీదను కనికరించువాడు ఆయనను
ఘనపరచువాడు. 32 అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు
నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి
ఆశర్యము కలదు. 33 తెలివిగలవాని హృదయమందు
జాఞ్నము సుఖనివా సము చేయును బుదిధ్హీనుల
అంతరంగములోనునన్ది బయలుపడును 34 నీతి
జనములు ఘనతకెకుక్టకు కారణము పాపము
పర్జలకు అవమానము తెచుచ్ను. 35 బుదిధ్గల
సేవకుడు రాజుల కిషుట్డు అవమానకరముగా
నడచువానిమీద రాజు కోపించును

మృదువైన మాట కోర్ధమును
చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట
కోపమును రేపును. 2 జాఞ్నుల నాలుక

మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలు కును
బుదిధ్హీనుల నోరు మూఢవాకయ్ములు
కుమమ్రించును. 3 యెహోవా కనున్లు పర్తి
సథ్లముమీద నుండును చెడడ్వారిని
మంచివారిని అవి చూచుచుండును. 4 సాతివ్కమైన
నాలుక జీవవృకష్ము దానిలో కుటిలత
యుండినయెడల ఆతమ్కు భంగము కలుగును. 5

మూఢుడు తన తండిర్చేయు శికష్ను
తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు
బుదిధ్మంతుడగును. 6 నీతిమంతుని యిలుల్
గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి
శర్మకు కారణము. 7 జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని
వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్
సిథ్రమైనది కాదు 8 భకిత్హీనులు అరిప్ంచు
బలులు యెహోవాకు హేయ ములు యథారథ్వంతుల
పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 9 భకిత్హీనుల
మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి
ననుసరించువానిని ఆయన పేర్మించును. 10

మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశికష్ కలుగును
గదిద్ంపును దేవ్షించువారు మరణము
నొందుదురు. 11 పాతాళమును అగాధకూపమును
యెహోవాకు కన బడుచునన్వి నరుల హృదయములు
మరి తేటగా ఆయనకు కన బడును గదా? 12

అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని
పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు
వెళల్డు. 13 సంతోషహృదయము ముఖమునకు
తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్
నలిగిపోవును. 14 బుదిధ్మంతుని మనసుస్
జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము
భుజించెదరు. 15 బాధపడువాని దినములనిన్యు
శర్మకరములు సంతోషహృదయునికి నితయ్ము
విందు కలుగును. 16 నెమమ్దిలేకుండ
విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె
యెహోవాయందలి భయభకుత్లతో కూడ
కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 17 పగవాని
యింట కొర్వివ్నయెదుద్ మాంసము తినుట
కంటె పేర్మగలచోట ఆకుకూరల భోజనము తినుట
మేలు. 18 కోపోదేర్కియగువాడు కలహము
రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము నణచివేయును.
19 సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె
యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 20

జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని
సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని
తిరసక్రించును. 21 బుదిధ్లేనివానికి మూఢత
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సంతోషకరము వివేకముగలవాడు చకక్గా
పర్వరిత్ంచును. 22 ఆలోచన చెపుప్వారు లేని
చోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్ మగును ఆలోచన
చెపుప్వారు బహుమంది యునన్యెడల
ఉదేద్శములు దృఢపడును. 23 సరిగా
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతో
షము పుటుట్ను సమయోచితమైన మాట యెంత
మనోహరము! 24 కిర్ందనునన్ పాతాళమును
తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు
పోవు జీవమారగ్మున నడచు కొనును 25

గరివ్షుఠ్ల యిలుల్ యెహోవా పెరికివేయును
విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన సాథ్పించును. 26

దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల
మాటలు ఆయన దృషిట్కి పవితర్ములు. 27 లోభి
తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము
నసహియ్ంచుకొనువాడు బర్దుకును. 28

నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన
పర్తుయ్తత్ర మిచుచ్ టకు పర్యతిన్ంచును
భకిత్హీనుల నోరు చెడడ్మాటలు
కుమమ్రించును 29 భకిత్హీనులకు యెహోవా
దూరసుథ్డు నీతిమంతుల పార్రథ్న ఆయన
అంగీకరించును. 30 కనున్ల పర్కాశము చూచుట
హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి సమాచారము
ఎముకలకు పుషిట్ ఇచుచ్ను. 31 జీవారథ్మైన
ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల
సహవాసము లభించును. 32 శికష్నొంద
నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీక రించును
గదిద్ంపును వినువాడు వివేకియగును. 33

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట
జాఞ్నాభాయ్సమునకు సాధనము ఘనతకు ముందు
వినయముండును.

హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము,
చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు
యెహోవావలన కలు గును. 2 ఒకని

నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా
కనబడును యెహోవా ఆతమ్లను పరిశోధించును. 3

నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము
అపుప్డు నీ ఉదేద్శములు సఫలమగును. 4

యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని
నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన దినమునకు ఆయన
భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 5

గరవ్హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు
నిశచ్యముగా వారు శికష్ నొందుదురు. 6

కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు
పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు
భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు
చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 7 ఒకని
పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు
ఆయన వాని శతుర్వులను సహా వానికి
మితుర్లుగా చేయును. 8 అనాయ్యము చేత
కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితోకూడిన
కొంచెమే శేర్షఠ్ము. 9 ఒకడు తాను
చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును
యెహోవా వాని నడతను సిథ్రపరచును 10

దేవోకిత్ పలుకుట రాజువశము నాయ్యము
విధించుటయందు అతని మాట నాయ్యము
తపప్దు. 11 నాయ్యమైన తార్సును
తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్
యేరాప్టులు సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన
నియమించెను. 12 రాజులు దుషట్కిర్యలు
చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము
సిథ్రపరచబడును. 13 నీతిగల పెదవులు రాజులకు
సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి

పిర్యులు. 14 రాజు కోర్ధము మరణదూత
జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.
15 రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును
వారి కటాకష్ము కడవరి వానమబుబ్. 16

అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపా
దించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము వెండిని
సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట
ఎంతో మేలు. 17 చెడుతనము విడిచి నడచుటయే
యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన పర్వరత్న
కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును
కాపాడుకొనును. 18 నాశనమునకు ముందు గరవ్ము
నడచును. పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన
మనసుస్ నడచును 19 గరివ్షుఠ్లతో
దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్
కలిగి దీనులతో పొతుత్చేయుట మేలు. 20

ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును
యెహోవాను ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 21

జాఞ్నహృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల
మాటలు పలుకుటవలన విదయ్యెకుక్వగును. 22

తెలివిగలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట
మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శికష్ 23 జాఞ్నుని
హృదయము వానినోటికి తెలివి కలిగించును వాని
పెదవులకు విదయ్ విసత్రింపజేయును. 24

ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి
పార్ణమునకు మధురమైనవి యెముకలకు
ఆరోగయ్ కరమైనవి. 25 ఒకని మారగ్ము వాని
దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను
తుదకు అది మరణమునకు చేరును. 26 కషట్ము
చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కషట్ము
చేయించును వాని కడుపు వానిని
తొందరపెటుట్ను. 27 పనికిమాలినవాడు కీడును
తర్వివ్ పైకెతుత్ను వాని పెదవులమీద అగిన్
మండుచునన్టుట్నన్ది. 28 మూరుఖ్డు కలహము
పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము
చేయును. 29 బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని
లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని
నడిపించును. 30 కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని
కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు
బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 31

నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి
నీతిపర్వరత్న గలవానికి కలిగి యుండును. 32

పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతముగలవాడు
శేర్షుఠ్డు పటట్ణము పటుట్కొనువానికంటె
తన మనసుస్ను సావ్ధీన పరచుకొనువాడు
శేర్షుఠ్డు 33 చీటుల్ ఒడిలో వేయబడును
వాటివలని తీరుప్ యెహోవా వశము.

రుచియైన భోజన పదారథ్ములునన్ను
కలహముతో కూడియుండిన
ఇంటనుండుటకంటె నెమమ్ది

కలిగియుండి వటిట్ రొటెట్ముకక్ తినుట
మేలు. 2 బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్
కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును
అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము
పంచు కొనును. 3 వెండికి మూస తగినది,
బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు
యెహోవాయే. 4 చెడునడవడి గలవాడు దోషపు
మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు
పలుకుచుండగా అబదిధ్ కుడు చెవియొగుగ్ను. 5

బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను
నిందించు వాడు. ఆపదను చూచి సంతోషించువాడు
నిరోద్షిగా ఎంచ బడడు. 6 కుమారుల కుమారులు
వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు
అలంకారము. 7 అహంకారముగా మాటలాడుట
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బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట
అధిపతికి బొతిత్గా తగదు. 8 లంచము దృషిట్కి
మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి
చేసినను దానిలో యుకిత్గా పర్వ రిత్ంచును.
9 పేర్మను వృదిధ్చేయగోరువాడు
తపిప్తములు దాచి పెటుట్ను. జరిగిన సంగతి
మాటిమాటికి ఎతుత్వాడు మితర్భేదము
చేయును. 10 బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు
నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక
గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 11 తిరుగుబాటు
చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును
అటిట్వానివెంట కూర్రదూత పంపబడును. 12

పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని
ఎదురొక్న వచుచ్ను గాని మూరఖ్పుపనులు
చేయుచునన్ మూరుఖ్ని ఎదురొక్న రాదు 13

మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి
కీడు తొలగిపోదు. 14 కలహారంభము నీటిగటుట్న
పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే
దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు
నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు 15

నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు
వీరిదద్రును యెహోవాకు హేయులు. 16

బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము
సంపాదించుటకు సొముమ్ండ నేల? వానికి
బుదిధ్ లేదు గదా? 17 నిజమైన సేన్హితుడు
విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు
సహోదరుడుగా నుండును. 18 తన పొరుగువానికి
జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు.
19 కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన
వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము
వెదకువాడు. 20 కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు
మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో పడును. 21

బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును
తెలివిలేనివాని తండిర్కి సంతోషము లేదు. 22

సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము.
నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను ఎండిపోజేయును. 23

నాయ్యవిధులను చెరుపుటకై దుషుట్డు
ఒడిలోనుండి లంచము పుచుచ్కొనును. 24

జాఞ్నము వివేకముగలవాని యెదుటనే
యునన్ది బుదిధ్హీనువి కనున్లు
భూదిగంతములలో ఉండును. 25 బుదిధ్హీనుడగు
కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను
తనున్ కనినదానికి అటిట్వాడు బాధ
కలుగజేయును 26 నీతిమంతులను దండించుట
నాయ్యము కాదు అది వారి
యథారథ్తనుబటిట్ మంచివారిని హతము
చేయుటే. 27 మితముగా మాటలాడువాడు
తెలివిగలవాడు శాంతగుణముగలవాడు
వివేకముగలవాడు. 28 ఒకడు మూఢుడైనను
మౌనముగా నుండినయెడల జాఞ్ని అని
యెంచబడును అటిట్వాడు పెదవులు మూసికొనగా
వాడు వివేకి అని యెంచబడును.

వేరుండగోరువాడు
సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు
అటిట్వాడు లెసెస్ౖన జాఞ్నమునకు

విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు
సంతోషింపక 2 తన అభిపార్యములను
బయలుపరచుటయందు సంతో షించును. 3

భకిత్హీనుడు రాగానే తిరసాక్రము వచుచ్ను
అవమానము రాగానే నింద వచుచ్ను. 4

మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి
అవి నదీపర్వాహమువంటివి జాఞ్నపు
ఊటవంటివి. 5 తీరుప్ తీరుచ్టలో

భకిత్హీనులయెడల పకష్పాతము చూపుటయు
నీతిమంతులకు నాయ్యము తపిప్ంచుటయు
కర్మము కాదు. 6 బుదిధ్హీనుని పెదవులు
కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు
కావలెనని వాడు కేకలువేయును. 7 బుదిధ్హీనుని
నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు
వాని పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 8

కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి
లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 9 పనిలో
జాగుచేయువాడు నషట్ము చేయువానికి
సోదరుడు. 10 యెహోవా నామము బలమైన
దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్
సురకిష్తముగా నుండును. 11 ధనవంతునికి వాని
ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది
యెతత్యిన పార్కారము. 12 ఆపతుత్
రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయ పడును
ఘనతకు ముందు వినయముండును. 13 సంగతి
వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన
మూఢతను బయలుపరచి సిగుగ్నొందును. 14 నరుని
ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన
హృదయమును ఎవడు సహింపగలడు? 15 జాఞ్నుల
చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్
తెలివిని సంపాదించును. 16 ఒకడు ఇచుచ్ కానుక
వానికి వీలు కలుగజేయును అది
గొపప్వారియెదుటికి వానిని రపిప్ంచును 17

వాయ్జెయ్మందు వాది పకష్ము
నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు
వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 18

చీటుల్ వేయుటచేత వివాదములు మానును అది
పరాకర్మశాలులను సమాధానపరచును. 19 బలమైన
పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత
అనాయ్యమునొందిన సహోదరుని వశ పరచు
కొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల
అడడ్గడియలంత సిథ్ర ములు. 20 ఒకని నోటి
ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల
ఆదాయముచేత వాడు తృపిత్పొందును. 21

జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు
పీర్తిపడువారు దాని ఫలము తిందురు 22 భారయ్
దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు
యెహోవావలన అనుగర్హము పొందిన వాడు. 23

దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును
ధనవంతుడు దురుసుగా పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ను.
24 బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును
సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా హతిత్యుండు
సేన్హి తుడు కలడు.

బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో
మూరఖ్ముగా మాటలాడు వానికంటె
యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు

దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 2 ఒకడు తెలివి
లేకుండుట మంచిది కాదు తొందరపడి నడచువాడు
దారి తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని
పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 3

అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపిం
చును. 4 ధనముగలవానికి సేన్హితులు
అధికముగానుందురు, దరిదుర్డు తన సేన్హితులను
పోగొటుట్కొనును. 5 కూటసాకిష్ శికష్
నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు
తపిప్ంచుకొనడు. 6 అనేకులు గొపప్వారి
కటాకష్ము వెదకుదురు దాతకు అందరు
సేన్హితులే. 7 బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి
అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి
దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు
వెంటాడువాడు. 8 బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు
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తన పార్ణమునకు ఉప కారి వివేచనను
లకష్య్ము చేయువాడు మేలు పొందును. 9

కూటసాకిష్ శికష్నొందకపోడు
అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 10 భోగముల
ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట
దాసునికి బొతిత్గా తగదు. 11 ఒకని సుబుదిధ్
వానికి దీరఘ్శాంతము నిచుచ్ను తపుప్లు
కష్మించుట అటిట్వానికి ఘనతనిచుచ్ను. 12

రాజు కోపము సింహగరజ్నవంటిది అతని
కటాకష్ము గడిడ్మీద కురియు మంచు వంటిది. 13

బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి
చేటుతెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు ఎడతెగక
పడుచుండు బిందువు లతో సమానము. 14 గృహమును
వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము
సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవాయొకక్
దానము. 15 సోమరితనము గాఢనిదర్లో
పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 16

ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు
తన పర్వరత్న విషయమై అజాగర్తగా
నుండువాడు చచుచ్ను. 17 బీదలను కనికరించువాడు
యెహోవాకు అపిప్చుచ్ వాడు వాని
ఉపకారమునకు ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును.
18 బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము
అయితే వాడు చావవలెనని కోరవదుద్. 19 మహా
కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని
తపిప్ంచినను వాడు మరల కోపించుచునే
యుండును. 20 నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై
ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 21 నరుని
హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను
యెహోవాయొకక్ తీరామ్నమే సిథ్రము. 22

కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును
అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే మేలు. 23

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట
జీవ సాధనము అది కలిగినవాడు తృపుత్డై
అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 24 సోమరి
పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి
దాని తిరిగి ఎతత్నైన ఎతత్డు. 25 అపహాసకులు
దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేని వారు
జాఞ్నము నొందుదురు వివేకులను
గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందు
దురు. 26 తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని
తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని
కలుగజేయువాడు. 27 నా కుమారుడా, తెలివి
పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా?
ఉపదేశము వినుట ఇక మానుకొనుము. 28

వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము
నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును
జురుర్కొనును. 29 అపహాసకులకు తీరుప్లును
బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును
నియమింపబడినవి.

దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల
పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి
పుటిట్ంచును దాని వశమైనవారందరు

జాఞ్నములేనివారు. 2 రాజువలని భయము
సింహగరజ్నవంటిది రాజునకు కోర్ధము
పుటిట్ంచువారు తమకు పార్ణ మోసము
తెచుచ్కొందురు 3 కలహమునకు దూరముగా
నుండుట నరులకు ఘనత మూరుఖ్డైన పర్తివాడును
పోరునే కోరును. 4 వితుత్లు వేయు కాలమున
సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్
వాడు విచారించు నపుప్డు వానికేమియు
లేకపోవును. 5 నరుని హృదయములోని ఆలోచన
లోతు నీళల్ వంటిది వివేకముగలవాడు దానిని

పైకి చేదుకొనును. 6 దయ చూపువానిని
కలిసికొనుట అనేకులకు తట సిథ్ంచును
నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 7

యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని
తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 8

నాయ్యసింహాసనాసీనుడైన రాజు తన
కనున్లతో చెడుతనమంతయు చెదరగొటుట్ను. 9

నా హృదయమును శుదధ్పరచుకొని యునాన్ను
పాపము పోగొటుట్కొని
పవితుర్డనైతిననుకొనదగిన వాడెవడు? 10

వేరువేరు తూనికె రాళుల్ వేరువేరు కుంచములు
ఈ రెండును యెహోవాకు హేయములు. 11 బాలుడు
సహితము తన నడవడి శుదధ్మైనదో కాదో
యథారథ్మైనదో కాదో తన చేషట్లవలన
తెలియజేయును. 12 వినగల చెవి చూడగల కనున్
ఈ రెండును యెహోవా కలుగచేసినవే. 13 లేమికి
భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు
మేలొక్నియుండినయెడల ఆహారము తిని
తృపిత్ పొందుదువు. 14 కొనువాడుజబుబ్ది
జబుబ్ది అనును అవతలికి వెళిల్ దాని
మెచుచ్కొనును. 15 బంగారును విసాత్రమైన
ముతయ్ములును కలవు. తెలివి నుచచ్రించు
పెదవులు అమూలయ్మైన సొతుత్. 16

అనుయ్నికొరకు పూటబడినవాని వసత్ర్మును
పుచుచ్ కొనుము పరులకొరకు వానినే
కుదువపెటిట్ంచుము 17 మోసము చేసి
తెచుచ్కొనన్ ఆహారము మనుషుయ్లకు బహు
ఇంపుగా ఉండును పిమమ్ట వాని నోరు మంటితో
నింపబడును. 18 ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత
సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై
యుదధ్ము చేయుము. 19 కొండెగాడై
తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయట
పెటుట్ను కావున వదరుబోతుల జోలికి పోకుము.
20 తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని
దీపము కారుచీకటిలో ఆరిపోవును. 21 మొదట
బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము
తుదకు దీవెన నొందకపోవును. 22 కీడుకు
పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్
యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొనుము ఆయన
నినున్ రకిష్ంచును. 23 వేరువేరు తూనికె
రాళుల్ యెహోవాకు హేయములు దొంగతార్సు
అనుకూలము కాదు. 24 ఒకని నడతలు యెహోవా
వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెటుల్
తెలిసికొన గలడు? 25 వివేచింపక
పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు
మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్
విచారించు టయు ఒకనికి ఉరియగును. 26

జాఞ్నముగల రాజు భకిత్హీనులను
చెదరగొటుట్ను వారిమీద చకర్ము
దొరిల్ంచును. 27 నరుని ఆతమ్ యెహోవా
పెటిట్న దీపము అది అంతరంగములనిన్యు
శోధించును. 28 కృపాసతయ్ములు రాజును
కాపాడును కృపవలన అతడు తన సింహాసనమును
సిథ్రపరచు కొనును. 29 ¸°వనసుథ్ల బలము వారికి
అలంకారము తలనెరపు వృదుధ్లకు సౌందరయ్ము
30 గాయములు చేయు దెబబ్లు అంతరంగములలో
చొచిచ్ చెడుతనమును తొలగిం చును.

యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము
నీటికాలువల వలెనునన్ది. ఆయన తన
చితత్వృతిత్చొపుప్న దాని

తిర్పుప్ను. 2 ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన
మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది
నాయ్యముగానే అగపడును యెహోవాయే
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హృదయములను పరిశీలన చేయు వాడు. 3

నీతినాయ్యముల ననుసరించి నడచుకొనుట బలుల
నరిప్ంచుటకంటె యెహోవాకు ఇషట్ము. 4

అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును
భకిత్హీనుల కేష్మమును పాపయుకత్ములు. 5

శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు
తాలిమిలేక పనిచేయువానికి నషట్మే
పార్పిత్ంచును 6 అబదధ్ములాడి ధనము
సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని
కోరువారు మరణమును కోరుకొందురు. 7

భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు
చేయు బలాతాక్రము వారిని కొటుట్కొని
పోవును. 8 దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి
వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము
యథారథ్ము. 9 గయాయ్ళితో పెదద్యింట
నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను
నివసించుట మేలు. 10 భకిత్హీనుని మనసుస్
కీడుచేయ గోరును వాడు తన పొరుగువానికైనను
దయ తలచడు. 11 అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి
జాఞ్నము లేని వాడు జాఞ్నము పొందును
జాఞ్నముగలవాడు ఉపదేశమువలన
తెలివినొందును. 12 నీతిమంతుడైన వాడు
భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కని పెటుట్ను
భకిత్హీనులను ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 13

దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు
తాను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు
అంగీకరింపబడడు. 14 చాటున ఇచిచ్న బహుమానము
కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన కానుక
మహా కోర్ధమును శాంతి పరచును. 15

నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి
సంతోషకరము పాపము చేయువారికి అది
భయంకరము. 16 వివేకమారగ్ము విడిచి
తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 17

సుఖభోగములయందు వాంఛగలవానికి లేమి కలుగును
దార్కాష్రసమును నూనెయు వాంఛించువానికి
ఐశవ్ రయ్ము కలుగదు. 18 నీతిమంతునికొరకు
భకిత్హీనులు పార్యశిచ్తత్మగుదురు
యథారథ్వంతులకు పర్తిగా విశావ్సఘాతకులు
కూలు దురు 19 పార్ణము విసికించు
జగడగొండిదానితో కాపురము చేయుటకంటె
అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 20 విలువగల
ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును
బుదిధ్హీనుడు దాని వయ్యపరచును. 21 నీతిని
కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను
పొందును. 22 జాఞ్నియైన యొకడు
పరాకర్మశాలుల పటట్ణ పార్కార మెకుక్ను
అటిట్వాడు దానికి ఆశర్యమైన కోటను
పడగొటుట్ను. 23 నోటిని నాలుకను భదర్ము
చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును
కాపాడుకొనును. 24 అహంకారియైన
గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు
అమితగరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 25

సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని
యిచఛ్ వాని చంపును. 26 దినమెలల్ ఆశలు
పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక
ఇచుచ్చుండును. 27 భకిత్హీనులు అరిప్ంచు
బలులు హేయములు దురాలోచనతో
అరిప్ంచినయెడల అవి మరి హేయ ములు. 28

కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు
సతయ్ము పలుకును. 29 భకిత్హీనుడు తన
ముఖమును మాడుచ్కొనును యథారథ్వంతుడు తన
పర్వరత్నను చకక్ పరచుకొనును. 30

యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను

వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను నిలువదు. 31

యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను
ఆయతత్పరచుటకదుద్ గాని రకష్ణ యెహోవా
అధీనము.

గొపప్ ఐశవ్రయ్ముకంటె మంచి
పేరును వెండి బంగారములకంటె దయయు
కోరదగినవి. 2 ఐశవ్రయ్వంతులును

దరిదుర్లును కలిసియుందురు వారందరిని
కలుగజేసినవాడు యెహోవాయే. 3

బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును
జాఞ్నములేనివారు యోచింపక ఆపదలో పడుదురు.
4 యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట
వినయ మునకు పర్తిఫలము ఐశవ్రయ్మును
ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. 5

ముండుల్ను ఉరులును మూరుఖ్ల మారగ్ములో
ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు వాటికి
దూరముగా ఉండును. 6 బాలుడు నడువవలసిన
తోర్వను వానికి నేరుప్ము వాడు
పెదద్వాడైనపుప్డు దానినుండి తొలగిపోడు.
7 ఐశవ్రయ్వంతుడు బీదలమీద పర్భుతవ్ము
చేయును అపుప్చేయువాడు అపిప్చిచ్నవానికి
దాసుడు. 8 దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును
కోయును వాని కోర్ధమను దండము కాలిపోవును.
9 దయాదృషిట్గలవాడు తన ఆహారములో కొంత
దరిదుర్ని కిచుచ్ను అటిట్వాడు
దీవెననొందును. 10 తిరసాక్రబుదిధ్గలవాని
తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి
అవమానము మానిపోవును. 11 హృదయశుదిధ్ని
పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు
సేన్హితుడగును. 12 యెహోవా చూపులు
జాఞ్నముగలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల
మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 13

సోమరిబయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను
చంపబడుదుననును. 14 వేశయ్ నోరు
లోతైనగొయియ్ యెహోవా శాపము
నొందినవాడు దానిలో పడును. 15 బాలుని
హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా
పుటుట్ను శికాష్దండము దానిని వానిలోనుండి
తోలివేయును. 16 లాభమునొందవలెనని
దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయు వానికిని
ధనవంతుల కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 17

చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము
నేను కలుగజేయు తెలివిని పొందుటకు మనసుస్
నిముమ్. 18 నీ అంతరంగమందు వాటిని
నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ
పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 19 నీవు యెహోవాను
ఆశర్యించునటుల్ నీకు నీకే గదా నేను ఈ
దినమున వీటిని ఉపదేశించి యునాన్ను? 20

నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో
పర్తుయ్తత్ర మిచుచ్నటుల్
సతయ్పర్మాణము నీకు తెలియజేయుటకై 21

ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన
సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 22

దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్
గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 23

యెహోవా వారి పకష్మున వాయ్జెయ్మాడును
ఆయన వారిని దోచుకొనువారి పార్ణమును దోచు
కొనును. 24 కోపచితుత్నితో సహవాసము
చేయకుము కోర్ధముగలవానితో పరిచయము కలిగి
యుండకుము 25 నీవు వాని మారగ్ములను
అనుసరించి నీ పార్ణమునకు ఉరి
తెచుచ్కొందువేమో. 26 చేతిలో చెయియ్
వేయువారితోను అపుప్లకు పూటబడువారితోను
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చేరకుము. 27 చెలిల్ంచుటకు నీయొదద్ ఏమియు
లేకపోగా వాడు నీ కిర్ందనుండి నీ పరుపు
తీసికొనిపో నేల? 28 నీ పితరులు వేసిన
పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని నీవు
తీసివేయకూడదు. 29 తన పనిలో నిపుణతగలవానిని
చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు వాడు
రాజుల యెదు టనే నిలుచును.

నీవు ఏలికతో భోజనము చేయ
కూరుచ్ండినయెడల నీవెవరి
సమకష్మున నునాన్వో బాగుగా

యోచిం చుము. 2 నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ
గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్కొనుము. 3 అతని
రుచిగల పదారథ్ములను ఆశింపకుము అవి
మోసపుచుచ్ ఆహారములు. 4 ఐశవ్రయ్ము
పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్
అభిపార్యము కలిగినను దాని విడిచిపెటుట్ము.
5 నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది
లేకపోవును నిశచ్యముగా అది రెకక్లు ధరించి
యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు
ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 6

ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి
భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల పదారథ్ముల
నాశింపకుము. 7 అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో
లెకక్లు చూచుకొను వాడు తినుము తార్గుము అని
అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది
హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు. 8 నీవు
తినినను తినినదానిని కకిక్ వేయుదువు నీవు
పలికిన యింపైన మాటలు వయ్రథ్ములగును. 9

బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము
అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును
తృణీకరించును. 10 పురాతనమైన పొలిమేర
రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి
పొలములోనికి నీవు చొరబడ కూడదు 11 వారి
విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారిపకష్మున
నీతో వాయ్జెయ్మాడును. 12 ఉపదేశముమీద
మనసుస్ నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి
యొగుగ్ము. 13 నీ బాలురను శికిష్ంచుట
మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని
కొటిట్నయెడల వాడు చావకుండును 14

బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల
పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు
తపిప్ంచె దవు. 15 నా కుమారుడా, నీ
హృదయమునకు జాఞ్నము లభించిన యెడల నా
హృదయముకూడ సంతోషించును. 16 నీ పెదవులు
యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా
అంతరిందిర్యములు ఆనందించును. 17 పాపులను
చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము
నితయ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి
యుండుము. 18 నిశచ్యముగా ముందు గతి రానే
వచుచ్ను నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 19 నా
కుమారుడా, నీవు విని జాఞ్నము తెచుచ్కొనుము
నీ హృదయమును యథారథ్మైన తోర్వలయందు
చకక్గా నడిపించుకొనుము. 20 దార్కాష్రసము
తార్గువారితోనైనను మాంసము
హెచుచ్గాతినువారితోనైనను సహ వాసము
చేయకుము. 21 తార్గుబోతులును తిండిపోతులును
దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడడ్లు
ధరించుటకు కారణమగును. 22 నినున్ కనిన నీ
తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్
ముదిమియందు ఆమెను నిరల్కష్య్ము
చేయకుము. 23 సతయ్మును అమి◌్మవేయక దాని
కొనియుంచు కొనుము జాఞ్నమును ఉపదేశమును
వివేకమును కొనియుంచు కొనుము. 24 నీతిమంతుని

తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును
జాఞ్నముగలవానిని కనినవాడు వానివలన ఆనందము
నొందును. 25 నీ తలిదండుర్లను నీవు
సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని
ఆనందపరచవలెను. 26 నా కుమారుడా, నీ
హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ
కనున్లకు ఇంపుగా నుండనిముమ్, 27 వేశయ్
లోతైన గొయియ్ పరసీత్ర్ యిరుకైన గుంట.
28 దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది
పొంచి యుండును అది బహుమందిని
విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 29 ఎవరికి
శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి
చింత? ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి
మంద దృషిట్? 30 దార్కాష్రసముతో
పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన
దార్కాష్రసము రుచిచూడ చేరువారికే గదా. 31

దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను
గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు
రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 32

పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును
కటల్పామువలె కాటువేయును. 33 విపరీతమైనవి
నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు
పలుకుదువు 34 నీవు నడిసముదర్మున
పండుకొనువానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను
పండుకొనువానివలె నుందువు. 35 ననున్
కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద
దెబబ్లు పడినను నాకు తెలియలేదు
నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని
వెదకుదును అని నీవనుకొందువు.

దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి
సహవాసము కోరకుము 2 వారి హృదయము
బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి

పెదవులు కీడునుగూరిచ్ మాటలాడును. 3

జాఞ్నమువలన ఇలుల్ కటట్బడును వివేచనవలన
అది సిథ్రపరచబడును. 4 తెలివిచేత దాని గదులు
విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో
నింపబడును. 5 జాఞ్నముగలవాడు బలవంతుడుగా
నుండును తెలివిగలవాడు శకిత్మంతుడుగా
నుండును. 6 వివేకముగల నాయకుడవై
యుదధ్ముచేయుము. ఆలోచన చెపుప్వారు
అనేకులుండుట రకష్ణకరము 7 మూరుఖ్నికి
జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్
అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 8 కీడుచేయ
పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని
పేరు పెటట్బడును. 9 మూరుఖ్ని యోచన
పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 10

శర్మదినమున నీవు కుర్ంగినయెడల నీవు
చేతకాని వాడవగుదువు. 11 చావునకై
పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము
నాశమునందు పడుటకు జోగుచునన్ వారిని నీవు
రకిష్ంపవా? 12 ఈ సంగతి మాకు తెలియదని
నీవనుకొనినయెడల హృదయములను శోధించువాడు
నీ మాటను గర్హిం చును గదా. నినున్
కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు
వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము
చేయును గదా. 13 నా కుమారుడా, తేనె
తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్
తినుము అది నీ నాలుకకు తీపియే గదా. 14 నీ
ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము
అది నీకు దొరికినయెడల ముందుకు నీకు మంచిగతి
కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 15

భకిత్హీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొదద్
పొంచి యుండకుము వాని విశర్మసథ్లమును
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పాడుచేయకుము. 16 నీతిమంతుడు ఏడుమారులు
పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు
భకిత్హీనులు కూలుదురు. 17 నీ శతుర్వు
పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు
తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు మనసుస్న
నులల్సింపకుము. 18 యెహోవా అది చూచి
అసహియ్ంచుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము
తిర్పుప్కొనునేమో. 19 దురామ్రుగ్లను చూచి
నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల
మతస్రపడకుము. 20 దురజ్నునికి ముందు గతి
లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరి పోవును 21 నా
కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును
ఘనపరచుము ఆలాగు చేయనివారి జోలికి పోకుము.
22 అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా
తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు ముగియునో
యెవరికి తెలియును? 23 ఇవియు జాఞ్నులు
చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో
పకష్పాతము చూపుట ధరమ్ము కాదు 24 నీయందు
దోషములేదని దుషుట్నితో చెపుప్వానిని
పర్జలు శపించుదురు జనులు అటిట్వానియందు
అసహయ్పడుదురు. 25 నాయ్యముగా తీరుప్
తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన
దీవెన అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 26 సరియైన
మాటలతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ట
పెదవులతో ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును.
27 బయట నీ పని చకక్ పెటుట్కొనుము ముందుగా
పొల ములో దాని సిదధ్పరచుము తరువాత ఇలుల్
కటుట్కొనవచుచ్ను. 28 నిరిన్మితత్ముగా నీ
పొరుగువానిమీద సాకష్య్ము పలుక కుము నీ
పెదవులతో మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 29

వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని
కిర్యచొపుప్న వానికి పర్తిఫలమిచెచ్ద నను
కొనకుము. 30 సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా
తెలివిలేనివాని దార్కష్తోట నేను దాటి
రాగా 31 ఇదిగో దానియందంతట ముండల్
తుపప్లు బలిసి యుండెను.దూలగొండుల్ దాని
కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను.
32 నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని
కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 33 ఇంక
కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు
పరుండుటకై యింక కొంచెము చేతులు ముడుచు
కొనుట 34 వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్
వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి
నీమీదికి వచుచ్ను.

ఇవియును సొలొమోను సామెతలే
యూదారాజైన హిజిక్యా సేవకులు
వీటిని ఎతిత్ వార్సిరి. 2 సంగతి

మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట
రాజులకు ఘనత. 3 ఆకాశముల యెతుత్ను భూమి
లోతును రాజుల అభిపార్యమును అగోచరములు. 4

వెండిలోని మషుట్ తీసివేసినయెడల పుటము
వేయువాడు పాతర్యొకటి సిదధ్పరచును. 5

రాజు ఎదుటనుండి దుషుట్లను తొలగించినయెడల
అతని సింహాసనము నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 6

రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్
చోట నిలువకుము. 7 నీ కనున్లు చూచిన
పర్ధానియెదుట ఒకడు నినున్ తగిగ్ంచుటకంటె
ఇకక్డికి ఎకిక్ రమమ్ని అతడు నీతో చెపుప్ట
నీకు మేలు గదా. 8 ఆలోచన లేక
వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు
నినున్ అవమానపరచిదాని అంత మున ఇక నీవేమి
చేయుదువని నీతో అనునేమో. 9 నీ
పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను

గాని పరునిగుటుట్ బయటపెటట్కుము. 10

బయటపెటిట్నయెడల వినువాడు నినున్
అవమానపరచు నేమో అందువలన నీకు కలిగిన
అపకీరిత్ యెనన్టికిని పోకుం డును. 11

సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన
వెండి పళెల్ములలో నుంచబడిన బంగారు
పండల్వంటిది. 12 బంగారు
కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణ
మెటిట్దో వినువాని చెవికి జాఞ్నముగల
ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 13 నమమ్కమైన దూత
తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచు
చలల్దనమువంటివాడు వాడు తన యజమానుల
హృదయమును తెపప్రిలల్ జేయును. 14

కపటమనసుస్తో దానమిచిచ్ డంబము
చేయువాడు వరష్ములేని మబుబ్ను గాలిని
పోలియునాన్డు. 15 దీరఘ్శాంతముచేత
నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచ వచుచ్ను
సాతివ్కమైన నాలుక యెముకలను
నలుగగొటుట్ను. 16 తేనె కనుగొంటివా?
తగినంతమటుట్కే తార్గుము అధికముగా
తార్గినయెడల కకిక్ వేయుదువేమో 17

మాటిమాటికి నీ పొరుగువాని యింటికి
వెళల్కుము అతడు నీవలన విసికి నినున్
దేవ్షించునేమో. 18 తన పొరుగువానిమీద
కూటసాకష్య్ము పలుకువాడు సమెమ్టను
ఖడగ్మును వాడిగల అంబును పోలినవాడు. 19

శర్మకాలములో విశావ్సఘాతకుని
ఆశర్యించుట విరిగిన పళల్తోను కీలు వసిలిన
కాలుతోను సమానము. 20 దుఃఖచితుత్నికి పాటలు
వినుపించువాడు చలిదినమున పైబటట్
తీసివేయువానితోను సురేకారముమీద
చిరకపోయువానితోను సమానుడు. 21 నీ పగవాడు
ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము
దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 22

అటుల్ చేయుటచేత వాని తలమీద నిపుప్లు
కుపప్గా పోయుదువు యెహోవా అందుకు నీకు
పర్తిఫలమిచుచ్ను. 23 ఉతత్రపు గాలి వాన
పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్
కలిగించును. 24 గయాయ్ళితో పెదద్ యింట
నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను
నివసించుట మేలు 25 దపిప్గొనినవానికి చలల్ని
నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న
శుభసమాచారము అటుల్ం డును. 26 కలకలు
చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు
నీతిమంతుడు దుషుట్నికి లోబడుటయు
సమానములు. 27 తేనె నధికముగా తార్గుట
మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన
చేయుట ఘనతకు కార ణము. 28 పార్కారము లేక
పాడైన పురము ఎంతో తన మనసుస్ను
అణచుకొనలేనివాడును అంతే.

ఎండకాలమునకు మంచు గిటట్దు
కోతకాలమునకు వరష్ము గిటట్దు
అటువలె బుదిధ్హీనునికి ఘనత

గిటట్దు. 2 రెకక్లు కొటుట్కొనుచు
తారాడుచునన్ పిచుచ్కయు దాటుచుండు
వానకోవెలయు దిగకుండునటుల్ హేతువులేని
శాపము తగులకపోవును. 3 గుఱఱ్మునకు చబుకు
గాడిదకు కళెల్ము మూరుఖ్ల వీపునకు బెతత్ము.
4 వాని మూఢతచొపుప్న మూరుఖ్నికి
పర్తుయ్తత్ర మియయ్ కుము ఇచిచ్నయెడల
నీవును వాని పోలియుందువు. 5 వాని
మూఢతచొపుప్న మూరుఖ్నికి పర్తుయ్తత్ర
మిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల వాడు తన
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దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 6

మూరుఖ్నిచేత వరత్మానము పంపువాడు కాళుల్
తెగగొటుట్కొని విషము తార్గినవానితో సమా
నుడు. 7 కుంటివాని కాళుల్ పటుట్లేక
యునన్టుల్ మూరుఖ్ల నోట సామెత పాటి
లేకుండును 8 బుదిధ్హీనుని ఘనపరచువాడు
వడిసెలలోని రాయి కదలకుండ కటుట్వానితో
సమానుడు. 9 మూరుఖ్ల నోట సామెత
మతుత్నుగొనువాని చేతిలో ములుల్
గుచుచ్కొనన్ టుల్ండును. 10 అధికముగా
నొందినవాడు సమసత్ము చేయవచుచ్ను
మూరుఖ్నివలన కలుగు లాభము నిలువదు కూలికి
వానిని పిలిచినవాడును చెడిపోవును. 11 తన
మూఢతను మరల కనుపరచు మూరుఖ్డు కకిక్నదానికి
తిరుగు కుకక్తో సమానుడు. 12 తన దృషిట్కి
జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని
గుణపరచుటకంటె మూరుఖ్ని గుణపరచుట సుళువు.
13 సోమరిదారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో
సింహ మునన్దనును. 14 ఉతకమీద తలుపు తిరుగును
తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 15 సోమరి
పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును
నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట
కషట్మనుకొనును. 16 హేతువులు చూపగల
యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే
జాఞ్నిననుకొనును 17 తనకు పటట్ని
జగడమునుబటిట్ రేగువాడు దాటిపోవుచునన్
కుకక్ చెవులు పటుట్కొనువానితో సమానుడు. 18

తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱిఱ్వాడు
19 తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను
నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో
సమానుడు. 20 కటెట్లు లేనియెడల అగిన్
ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము
చలాల్రును. 21 వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు
అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు
కలహపిర్యుడు. 22 కొండెగాని మాటలు రుచిగల
పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి
దిగిపోవును. 23 చెడు హృదయమును పేర్మగల
మాటలాడు పెద వులును కలిగియుండుట మంటి
పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము. 24 పగవాడు
పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము
దాచుకొనును. 25 వాడు దయగా
మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్ కుము వాని
హృదయములో ఏడు హేయవిషయములు కలవు. 26

వాడు తనదేవ్షమును కపటవేషముచేత
దాచుకొనును సమాజములో వాని చెడుతనము
బయలుపరచబడును. 27 గుంటను తర్వువ్వాడే
దానిలో పడును రాతిని పొరిల్ంచువానిమీదికి
అది తిరిగి వచుచ్ను. 28 అబదధ్ములాడువాడు
తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షిం చును
ఇచచ్కపు మాటలాడు నోరు నషట్ము
కలుగజేయును.

రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము
ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు
తెలియదు. 2 నీ నోరు కాదు అనుయ్డే,

నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 3

రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ
రెంటికంటె బరువు. 4 కోర్ధము కూర్రమైనది
కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట
ఎవడు నిలువగలడు? 5 లోలోపల
పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట
మేలు 6 మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు
చేయును పగవాడు లెకక్లేని
ముదుద్లుపెటుట్ను. 7 కడుపు నిండినవాడు

తేనెపటుట్నైనను తొర్కిక్ వేయును.
ఆకలిగొనినవానికి చేదువసుత్వైనను
తియయ్గా నుండును. 8 తన యిలుల్ విడిచి
తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పకిష్తో
సమానుడు. 9 తైలమును అతత్రును హృదయమును
సంతోషపరచు నటుల్ చెలికాని
హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు
హృదయమును సంతోషపరచును. 10 నీ
సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను
విడిచి పెటట్కుము నీకు అపద కలిగిన దినమందు నీ
సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము
దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్
పొరుగువాడు వాసి, 11 నా కుమారుడా,
జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృద యమును
సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్
నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా
మాటలాడుదును. 12 బుదిధ్మంతుడు అపాయము
వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నములేనివారు
యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 13

ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వసత్ర్ము
పుచుచ్ కొనుము పరులకొరకు పూటబడినవానివలన
కుదువపెటిట్ంచుము. 14 వేకువనే లేచి గొపప్
శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన
వానికి శాపముగా ఎంచ బడును. 15 ముసురు దినమున
ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన
భారయ్యు సమానము 16 దానిని ఆపజూచువాడు
గాలిని అపజూచువాని తోను తన కుడిచేత నూనె
పటుట్కొనువానితోను సమా నుడు. 17 ఇనుముచేత
ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి
వివేకము పుటిట్ంచును. 18 అంజూరపు చెటుట్ను
పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని
మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 19 నీటిలో
ముఖమునకు ముఖము కనబడునటుల్ ఒకని
మనసుస్నకు మరియొకని మనసుస్ కనబడును. 20

పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృపిత్ కానే
రదు ఆలాగున నరుల దృషిట్ తృపిత్కానేరదు. 21

మూసచేత వెండిని కొలిమి చేత బంగారును తాను
పొందిన కీరిత్చేత నరుని పరిశోధింపవచుచ్ను.
22 మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట
దంచినను వాని మూఢత వాని వదలిపోదు. 23 నీ
పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ
మందలయందు మనసుస్ ఉంచుము. 24 ధనము
శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా?
25 ఎండిన గడిడ్ వామివేయబడెను పచిచ్క
కనబడు చునన్ది కొండగడిడ్ యేరబడియునన్ది
26 నీ వసత్ర్ములకొరకు గొఱఱ్పిలల్లునన్వి
ఒక చేని కర్యధనమునకు పొటేట్ళుల్
సరిపోవును 27 నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి
ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు
మేకపాలు సమృదిధ్యగును.

ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు
పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె
ధైరయ్ముగా నుందురు. 2 దేశసుథ్ల

దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకు లగుదురు
బుదిధ్జాఞ్నములు గలవారిచేత దాని
అధికారము సిథ్ర పరచబడును. 3 బీదలను బాధించు
దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క
కొటుట్కొనిపోవు వానతో సమానుడు. 4

ధరమ్శాసత్ర్మును తోర్సివేయువారు
దుషుట్లను పొగడు చుందురు ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరించువారు వారితో పోరాడు దురు. 5

దుషుట్లు నాయ్యమెటిట్దైనది గర్హింపరు
యెహోవాను ఆశర్యించువారు సమసత్మును
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గర్హిం చుదురు. 6 వంచకుడై ధనము
సంపాదించినవానికంటె యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డు వాసి. 7 ఉపదేశము
నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల
సహవాసము చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్
తెచుచ్ను. 8 వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను
ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను
కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 9

ధరమ్శాసత్ర్మువినబడకుండ చెవిని
తొలగించుకొనువాని పార్రథ్న హేయము. 10

యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు
చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో
తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని
సవ్తంతిర్ంచుకొం దురు. 11 ఐశవ్రయ్వంతుడు
తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల
దరిదుర్డు వానిని పరిశోధించును. 12

నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కార
ణము దుషుట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు
దాగియుం దురు. 13 అతికర్మములను
దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని
ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు కనికరము
పొందును. 14 నితయ్ము భయముగలిగి
పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును
కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 15

బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు
ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల నేలు
దుషుట్డును సమానములు. 16

వివేకములేనివాడవై జనులను అధికముగా
బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును
దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 17

పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు
గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును
అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 18 యథారథ్ముగా
పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును
మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు హఠాతుత్గా
పడిపోవును. 19 తన పొలము సేదయ్ము
చేసికొనువానికి కడుపునిండ నన్ము దొరకును
వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు
పేదరికము ఇంతంతకాదు. 20 నమమ్కమైనవానికి
దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు
ఆతురపడువాడు శికష్నొందక పోడు. 21

పకష్పాతము చూపుట మంచిది కాదు
రొటెట్ముకక్కొరకు ఒకడు దోషముచేయును. 22

చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప
ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని వానికి
తెలియదు. 23 నాలుకతో ఇచచ్కములాడు
వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ
దయపొం దును. 24 తన తలిదండుర్ల సొముమ్
దోచుకొని అది దోర్హముకాదనుకొనువాడు
నశింపజేయువానికి జతకాడు. 25 పేరాసగలవాడు
కలహమును రేపును యెహోవాయందు
నమమ్కముంచువాడు వరిధ్లుల్ను. 26 తన
మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు
జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు
తపిప్ంచుకొనును. 27 బీదలకిచుచ్వానికి లేమి
కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు శాపములు
కలు గును. 28 దుషుట్లు గొపప్వారగునపుప్డు
జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునపుప్డు
నీతిమంతులు ఎకుక్వగుదురు.

ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను
లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ
హఠాతుత్గా నాశనమగును. 2

నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు

సంతోషింతురు దుషుట్డు ఏలునపుప్డు పర్జలు
నిటూట్రుప్లు విడుతురు. 3 జాఞ్నమును
పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోష పరచును
వేశయ్లతో సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని
ఆసిత్ని పాడుచేయును. 4 నాయ్యము
జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము
కలుగజేయును లంచములు పుచుచ్కొనువాడు
దేశమును పాడుచేయును. 5 తన పొరుగువానితో
ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు
వలవేయువాడు. 6 దుషుట్ని మారగ్మున బోనులు
ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు
చేయును. 7 నీతిమంతుడు బీదలకొరకు
నాయ్యము విచారించును దుషుట్డు జాఞ్నము
వివేచింపడు. 8 అపహాసకులు పటట్ణము
తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము
చలాల్రెచ్దరు. 9 జాఞ్ని మూఢునితో
వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును.
10 నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు
అటిట్వారు యథారథ్వంతుల పార్ణము తీయ
జూతురు. 11 బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంత
కనుపరచును జాఞ్నముగలవాడు కోపము అణచుకొని
దానిని చూప కుండును. 12 అబదధ్ముల నాలకించు
రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా
నుందురు 13 బీదలును వడిడ్కిచుచ్వారును
కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచుచ్వాడు
యెహోవాయే. 14 ఏ రాజు దరిదుర్లకు
సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు
సింహాసనము నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 15

బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము
కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి
అవమానము తెచుచ్ను. 16 దుషుట్లు
పర్బలినపుప్డు చెడుతనము పర్బలును వారు
పడిపోవుటను నీతిమంతులు కనున్లార చూచె దరు.
17 నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్
సంతోష పరచును నీ మనసుస్కు ఆనందము
కలుగజేయును 18 దేవోకిత్ లేనియెడల జనులు
కటుట్లేక తిరుగుదురు ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరించువాడు ధనుయ్డు. 19 దాసుడు
వాగద్ండనచేత గుణపడడు తాతప్రయ్ము
తెలిసికొనన్ను వాడు లోబడడు 20 ఆతురపడి
మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె
మూరుఖ్డు సుళువుగా గుణపడును. 21 ఒకడు తన
దాసుని చినన్పప్టినుండి గారాబముగా
పెంచినయెడల తుదిని వాడు కుమా రుడుగా
ఎంచబడును. 22 కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును
ముంగోపి అధికమైన దుషిక్ర్యలు చేయును. 23

ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును
వినయమనసుక్డు ఘనతనొందును 24 దొంగతో
పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు
ఒటుట్ పెటిట్నను సంగతి చెపప్డు. 25

భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను
యెహోవాయందు నమి◌్మక యుంచువాడు
సురకిష్త ముగా నుండును. 26 అనేకులు ఏలువాని
దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్
తీరుచ్ట యెహోవా వశము. 27 దురామ్రుగ్డు
నీతిమంతులకు హేయుడు యథారథ్వరత్నుడు
భకిత్హీనునికి హేయుడు.

దేవోకిత్, అనగా యాకె కుమారుడైన
ఆగూరు పలికిన మాటలు.ఆ మనుషుయ్డు
ఈతీయేలునకును, ఈతీయేలునకును

ఉకాక్లునకును చెపిప్నమాట. 2 నిశచ్యముగా
మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు
నరులకునన్ వివేచన నాకు లేదు. 3 నేను
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జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను
పరిశుదధ్ దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము
పొందలేదు. 4 ఆకాశమునకెకిక్ మరల
దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని
పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్
మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్
దికుక్లనిన్టిని సాథ్పించిన వాడెవడు? ఆయన
పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు
తెలిసియునన్దా? 5 దేవుని మాటలనిన్యు
పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను
ఆశర్యించువారికి ఆయన కేడెము. 6 ఆయన
మాటలతో ఏమియు చేరచ్కుము ఆయన నినున్
గదిద్ంచునేమో అపుప్డు నీవు
అబదిధ్కుడవగుదువు. 7 దేవా, నేను నీతో రెండు
మనవులు చేసికొను చునాన్ను నేను
చనిపోకముందు వాటిని నాకనుగర్హింపుము; 8

వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు
దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను
ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయ చేయకుము
తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 9

ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై
నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా యెవడని
అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని
నామమును దూషింతు నేమో. 10 దాసునిగూరిచ్
వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము
వాడు నినున్ శపించును ఒకవేళ నీవు
శికాష్రుహ్డ వగుదువు. 11 తమ తండిర్ని
శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 12 తమ
దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ
మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము కలదు.
13 కనున్లు నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరము కలదు.
వారి కనురెపప్లు ఎంత పైకెతత్బడియునన్వి!
14 దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగు
నటుల్ను మనుషుయ్లలో ఉండకుండ బీదలను
నశింపజేయు నటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను
కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి తరము కలదు.
15 జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు
కలరు తృపిత్పడనివి మూడు కలవుచాలును అని
పలుకనివి నాలుగు కలవు. 16 అవేవనగా పాతాళము,
కనని గరభ్ము, నీరు చాలును అనని భూమి, చాలును
అనని అగిన్. 17 తండిర్ని అపహసించి తలిల్
మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయ కాకులు
పీకును పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 18 నా
బుదిధ్కి మించినవి మూడు కలవు నేను
గర్హింపలేనివి నాలుగు కలవు. అవేవనగా,
అంతరికష్మున పకిష్రాజు జాడ, 19 బండమీద
సరప్ము జాడ, నడిసముదర్మున ఓడ నడచుజాడ,
కనయ్కతో పురుషుని జాడ. 20 జారిణియొకక్
చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు
తుడుచుకొని నేను ఏ దోషము ఎరుగననును. 21

భూమిని వణకించునవి మూడు కలవు, అది మోయ
లేనివి నాలుగు కలవు. 22 అవేవనగా, రాజరికమునకు
వచిచ్న దాసుడు, కడుపు నిండ అనన్ము కలిగిన
మూరుఖ్డు, 23 కంటకురాలై యుండి
పెండిల్యైన సీత్ర్, యజమాను రాలికి హకుక్
దారురాలైన దాసి. 24 భూమిమీద చినన్వి నాలుగు
కలవు అయినను అవి మికిక్లి జాఞ్నముగలవి. 25

చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో
తమ ఆహారమును సిదధ్పరచుకొనును. 26 చినన్
కుందేళుల్ బలములేని జీవులు అయినను అవి పేటు
సందులలో నివాసములు కలిప్ంచుకొనును. 27

మిడుతలకు రాజు లేడు అయినను అవనిన్యు
పంకుత్లు తీరి సాగిపోవును. 28 బలిల్ని

చేతితో నీవు పటుట్కొనగలవు అయినను రాజుల
గృహములలో అది యుండును. 29 డంబముగా
నడుచునవి మూడు కలవు ఠీవితో నడుచునవి నాలుగు
కలవు 30 అవేవనగా ఎలల్మృగములలో
పరాకర్మముగలదై ఎవనికైన భయపడి వెనుకకు
తిరుగని సింహము 31 శోణంగి కుకక్, మేకపోతు,
తన సైనయ్మునకు ముందు నడుచుచునన్ రాజు. 32

నీవు బుదిధ్హీనుడవై అతిశయపడి
యుండినయెడల కీడు యోచించి యుండినయెడల
నీ చేతితో నోరు మూసికొనుము. 33 పాలు తరచగా
వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము
వచుచ్ను, కోపము రేపగా కలహము పుటుట్ను

రాజైన లెమూయేలు మాటలు, అతని
తలిల్ అతని కుపదేశించిన దేవోకిత్,
2 నా కుమారుడా, నేనేమందును? నేను

కనన్ కుమా రుడా, నేనేమందును? నా
మొర్కుక్లు మొర్కిక్ కనిన కుమారుడా, నేనే
మందును? 3 నీ బలమును సీత్ర్లకియయ్కుము
రాజులను నశింపజేయు సీత్ర్లతో సహవాసము
చేయ కుము 4 దార్కాష్రసము తార్గుట
రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు
మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 5

తార్గినయెడల వారు కటట్డలను మరతురు
దీనులకందరికి అనాయ్యము చేయుదురు 6

పార్ణము పోవుచునన్వానికి మదయ్ము
నియుయ్డి మనోవాయ్కులముగలవారికి
దార్కాష్రసము నియుయ్డి. 7 వారు తార్గి
తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక
తలంచకుందురు. 8 మూగవారికిని
దికుక్లేనివారికందరికిని నాయ్యము
జరుగునటుల్ నీ నోరు తెరువుము. 9 నీ నోరు
తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము
దీనులకును శర్మపడువారికిని దరిదుర్లకును
నాయ్యము జరిగింపుము. 10 గుణవతియైన
భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది
ముతయ్ముకంటె అమూలయ్మైనది. 11 ఆమె
పెనిమిటి ఆమెయందు నమి◌్మకయుంచును అతని
లాభపార్పిత్కి వెలితి కలుగదు. 12 ఆమె తాను
బర్దుకు దినములనిన్యు అతనికి మేలు చేయును
గాని కీడేమియు చేయదు. 13 ఆమె
గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన
చేతులార వాటితో పనిచేయును. 14 వరత్కపు
ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్
ఆమె దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్కొనును. 15

ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి
భోజనము సిదధ్పరచును తన పనికతెత్లకు
బతెత్ము ఏరప్రచును. 16 ఆమె పొలమును చూచి
దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న
దర్వయ్ము పెటిట్ దార్కష్తోట యొకటి
నాటించును. 17 ఆమె నడికటుట్చేత నడుము
బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును 18

తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే
తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము
ఆరిపోదు. 19 ఆమె పంటెను చేత పటుట్కొనును
తన వేర్ళల్తో కదురు పటుట్కొని వడుకును. 20

దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన
చేతులు చాపును 21 తన యింటివారికి చలి
తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు
రకత్వరణ్ వసత్ర్ములు ధరించిన వారు. 22

ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె
బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు రకత్వరణ్పు
వసత్ర్ములు. 23 ఆమె పెనిమిటి దేశపు
పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ం డును గవినియొదద్
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పేరుగొనినవాడై యుండును. 24 ఆమె
నారబటట్లు నేయించి అముమ్నునడికటల్ను
వరత్కులకు అముమ్ను. 25 బలమును ఘనతయు
ఆమెకు వసత్ర్ములు ఆమె రాబోవు కాలము
విషయమై నిరభ్యముగా ఉండును. 26 జాఞ్నము
కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె
బోధించును. 27 ఆమె తన యింటివారి నడతలను
బాగుగా కని పెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె
భోజనము చేయదు. 28 ఆమె కుమారులు లేచి
ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది

కుమారెత్లు పతివర్తాధరమ్ము ననుసరించి 29

యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు
అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగడును. 30

అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము
యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగిన సీత్ర్
కొని యాడబడును 31 చేసిన పనినిబటిట్
అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును
గవునులయొదద్ ఆమె పనులు ఆమెను
కొనియాడును.
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1
2

పర్సంగిపర్సంగి

దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో
రాజునై యుండిన పర్సంగి పలికిన
మాటలు. 2 వయ్రథ్ము వయ్రథ్మని

పర్సంగి చెపుప్చునాన్డు, వయ్రథ్ము
వయ్రథ్ము సమసత్ము వయ్రథ్మే. 3

సూరుయ్నికిర్ంద నరులు పడుచుండు పాటు
అంతటివలన వారికి కలుగుచునన్ లాభ మేమి? 4

తరము వెంబడి తరము గతించి పోవుచునన్ది;
భూమియొకటే యెలల్పుప్డును నిలుచునది. 5

సూరుయ్డుద యించును, సూరుయ్డు
అసత్మించును, తానుదయించు సథ్లము మరల
చేరుటకు తవ్రపడును. 6 గాలి దకిష్ణమునకు
పోయి ఉతత్రమునకు తిరుగును; ఇటుల్ మరల మరల
తిరుగుచు తన సంచారమారగ్మున తిరిగి వచుచ్ను.
7 నదులనిన్యు సముదర్ములో పడును, అయితే
సముదర్ము నిండుట లేదు; నదులు ఎకక్డనుండి
పారివచుచ్నో అకక్డికే అవి ఎపుప్డును
మరలిపోవును 8 ఎడతెరిపి లేకుండ సమసత్ము
జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింప
జాలరు; చూచుటచేత కనున్
తృపిత్పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి
తృపిత్కలుగుట లేదు. 9 మునుపు ఉండినదే ఇక
ఉండబోవు నది; మునుపు జరిగినదే ఇక
జరుగబోవునది; సూరుయ్ని కిర్ంద నూతనమైన
దేదియు లేదు. 10 ఇది నూతనమైనదని
యొకదానిగూరిచ్ యొకడు చెపుప్ను; అదియును
మనకు ముందుండిన తరములలో ఉండినదే. 11

పూరువ్లు జాఞ్పక మునకు రారు;
పుటట్బోవువారి జాఞ్పకము ఆ తరువాత నుండ
బోవువారికి కలుగదు. 12 పర్సంగినైన నేను
యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీ యులమీద
రాజునై యుంటిని. 13 ఆకాశముకిర్ంద జరుగు నది
అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి
గర్హించుటకై నా మనసుస్ నిలిపితిని; వారు
దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలె నని దేవుడు
మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన పర్యాసము బహు
కఠినమైనది. 14 సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్
కిర్యల ననిన్టిని నేను చూచితిని; అవి
అనిన్యు వయ్రథ్ములే, అవి యొకడు గాలికై
పర్యాస పడినటుట్నన్వి. 15 వంకరగానునన్
దానిని చకక్పరచ శకయ్ముకాదు, లోపముగలది
లెకక్కు రాదు. 16 యెరూషలేమునందు నాకు
ముందునన్ వారందరి కంటెను నేను చాల
ఎకుక్వగా జాఞ్నము సంపాదించితి ననియు,
జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా
అభయ్సించితి ననియు నా మనసుస్లో
నేననుకొంటిని. 17 నా మనసుస్ నిలిపి,
జాఞ్నాభాయ్సమును వెఱిఱ్తనమును
మతిహీనతను తెలిసికొనుటకు
పర్యతిన్ంచితిని; అయితే ఇదియు గాలికై
పర్యాసపడుటయే అని తెలిసికొంటిని. 18

విసాత్ర మైన జాఞ్నాభాయ్సముచేత

విసాత్రమైన దుఃఖము కలుగును; అధిక విదయ్
సంపాదించినవానికి అధిక శోకము కలుగును.

కానీ నినున్ సంతోషముచేత శోధించి
చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని
నేను నా హృదయ ముతో చెపుప్కొంటిని;

అయితే అదియు వయ్రథ్పర్యతన్ మాయెను.
2 నవువ్తోనీవు వెఱిఱ్దానవనియు, సంతోష
ముతోనీచేత కలుగునదేమియనియు నేవంటిని. 3

నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా
ఆకాశము కిర్ంద తాము బర్దుకుకాలమంతయు
మనుషుయ్లు ఏమిచేసి మేలు అనుభవింతురో
చూడవలెనని తలచి, నా దేహమును
దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు,
మతి హీనతయొకక్ సంగతి అంతయు
గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన
చేసికొంటిని. 4 నేను గొపప్ పనులు
చేయబూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్
కటిట్ంచు కొంటిని, దార్కష్తోటలు
నాటించుకొంటిని. 5 నాకొరకు తోటలను
శృంగారవనములను వేయించుకొని వాటిలో
సకలవిధములైన ఫలవృకష్ములను నాటించితిని. 6

వృకష్ముల నారుమళల్కు నీరుపారుటకై నేను
చెరువులు తర్వివ్ంచు కొంటిని. 7 పనివారిని
పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట
పుటిట్న దాసులు నాకుండిరి; యెరూషలేము
నందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా
పసుల మందలును గొఱఱ్ మేకల మందలును బహు
విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 8 నాకొరకు
నేను వెండి బంగార ములను, రాజులు సంపాదించు
సంపదను, ఆ యా దేశ ములలో దొరుకు సంపతుత్ను
కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయ కులను
గాయకురాండర్ను మనుషుయ్లిచఛ్యించు
సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది
ఉపపతున్లను ఉంచు కొంటిని. 9 నాకు ముందు
యెరూషలేమునందునన్ వారందరి కంటెను నేను
ఘనుడనై అభివృదిధ్ నొందితిని; నా జాఞ్నము
ననున్ విడిచి పోలేదు. 10 నా కనున్లు ఆశించిన
వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను
అభయ్ంతరము చేయలేదు; మరియు నా హృదయము
నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతో షింపగా
సంతోషకరమైనదేదియు అనుభవించకుండ నేను నా
హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా
పనులనిన్టి వలన నాకు దొరికిన భాగయ్ము. 11

అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్యు, వాటికొరకై
నేను పడిన పర్యాసమంతయు నేను నిదానించి
వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను
ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను
అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద
లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను.
12 రాజు తరువాత రాబోవు వాడు, ఇదివరకు జరిగిన
దాని విషయము సయితము ఏమి చేయునో
అనుకొని, నేను జాఞ్నమును వెఱిఱ్తనమును
మతిహీనతను పరిశీలించు టకై పూనుకొంటిని. 13
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అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత
పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము
అంత పర్యో జనకరమని నేను తెలిసికొంటిని.
14 జాఞ్నికి కనున్లు తలలో నునన్వి,
బుదిధ్హీనుడు చీకటియందు నడుచుచునాన్డు;
అయినను అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించునని
నేను గర్హించితిని. 15 కావున బుదిధ్ హీనునికి
సంభవించునటేల్ నాకును సంభవించును గనుక నేను
అధిక జాఞ్నము ఏల సంపాదించితినని నా
హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వయ్రథ్మే. 16

బుదిధ్హీనులను గూరిచ్నటుల్గానే జాఞ్నులను
గూరిచ్యు జాఞ్పకము ఎనన్టికిని యుంచబడదు;
రాబోవు దిన ములలో వారందరును
మరువబడినవారై యుందురు; జాఞ్నులు
మృతినొందు విధమెటిట్దో బుదిధ్హీనులు
మృతినొందు విధమటిట్దే. 17 ఇది చూడగా
సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము
పుటిట్ంచెను అంతయు వయ్రథ్ము గాను ఒకడు
గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక
బర్దుకుట నా కసహయ్మాయెను. 18 సూరుయ్ని
కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని
నా తరువాత వచుచ్వానికి నేను
విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసి కొని నేను
వాటియందు అసహయ్పడితిని. 19 వాడు
జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై
యుండునో అది ఎవ నికి తెలియును? అయితే
సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాస పడి
జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా
కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై
యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 20 కావున
సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాస మంతటి
విషయమై నేను ఆశ విడిచిన వాడనైతిని. 21 ఒకడు
జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను
పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని చేయును; అయితే
దానికొరకు పర్యాస పడని వానికి అతడు దానిని
సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయ వలసి వచుచ్ను;
ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునై
యునన్ది. 22 సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి
తటసిథ్ంచు పర్యాస మంతటి చేతను, వాడు
తలపెటుట్ కారయ్ము లనిన్టిచేతను,
వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 23 వాని
దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్
వయ్సనకరములు, రాతిర్యం దైనను వాని
మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు;
ఇదియువయ్రథ్మే. 24 అనన్పానములు
పుచుచ్కొనుటకంటెను, తన కషాట్రిజ్
తముచేత సుఖపడుటకంటెను నరునికి మేలుకర
మైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన
కలుగునని నేను తెలిసి కొంటిని. 25 ఆయన
సెలవులేక భోజనముచేసి సంతో షించుట ఎవరికి
సాధయ్ము? 26 ఏలయనగా దైవదృషిట్కి
మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును
తెలివిని ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే
దైవదృషిట్కి ఇషుట్ డగువాని కిచుచ్టకై
పర్యాసపడి పోగుచేయు పనిని ఆయన
పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును. ఇదియు
వయ్రథ్ము గాను ఒకడు గాలికై
పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది.

పర్తిదానికి సమయము కలదు. ఆకాశము
కిర్ంద పర్తి పర్యతన్మునకు
సమయము కలదు. 2 పుటుట్టకు,

చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని
పెరికివేయుటకు, 3 చంపుటకు బాగుచేయుటకు;

పడగొటుట్టకు కటుట్టకు; 4 ఏడుచ్టకు
నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 5

రాళల్ను పారవేయుటకు రాళల్ను
కుపప్వేయుటకు; కౌగ లించుటకు కౌగలించుట
మానుటకు; 6 వెదకుటకు పోగొటుట్ కొనుటకు,
దాచు కొనుటకు పారవేయుటకు; 7 చింపుటకు
కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు
మాటలాడుటకు; 8 పేర్మించుటకు
దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు
సమాధానపడుటకు. 9 కషట్పడినవారికి తమ
కషట్మువలన వచిచ్న లాభమేమి? 10 నరులు
అభాయ్సము పొందవలెనని దేవుడు వారికి
పెటిట్యునన్ కషాట్నుభవమును నేను చూచి
తిని. 11 దేనికాలమునందు అది చకక్గా
నుండునటుల్ సమసత్మును ఆయన
నియమించియునాన్డు; ఆయన శాశవ్తకాల
జాఞ్నమును నరుల హృదయమందుంచి
యునాన్డుగాని దేవుడు చేయుకిర్యలను
పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు. 12

కావున సంతోషముగా నుండుటకంటెను తమ
బర్దుకును సుఖముగా వెళల్బుచుచ్ట కంటెను,
శేర్షఠ్మైనదేదియు నరులకు లేదని నేను
తెలిసి కొంటిని. 13 మరియు పర్తివాడు
అనన్పానములు పుచుచ్ కొనుచు తన
కషాట్రిజ్తమువలన సుఖమనుభవించుట దేవు
డిచుచ్ బహుమానమే అని తెలిసికొంటిని. 14

దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను
తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు చేరచ్బడదు
దానినుండి ఏదియు తీయబడదు; మనుషుయ్లు
తనయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్
దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 15

ముందు జరిగినదే ఇపుప్డును జరుగును;
జరుగబోవునది పూరవ్మందు జరిగి నదే;
జరిగిపోయినదానిని దేవుడు మరల రపిప్ంచును.
16 మరియు లోకమునందు విమరశ్సాథ్నమున
దురామ్రగ్త జరుగుటయు, నాయ్యముండవలసిన
సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు నాకు
కనబడెను. 17 పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి
కిర్యకును తగిన సమయ మునన్దనియు,
నీతిమంతుల కును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే
తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో
నేననుకొంటిని. 18 కాగా తాము
మృగములవంటివారని నరులు తెలిసికొనునటుల్ను,
దేవుడు వారిని విమరిశ్ంచునటుల్ను ఈలాగు
జరుగుచునన్దని అను కొంటిని. 19 నరులకు
సంభవించునది యేదో అదే, మృగ ములకు
సంభవించును; వారికిని వాటికిని కలుగు గతి
ఒకక్టే; నరులు చచుచ్నటుల్ మృగములును
చచుచ్ను; సకల జీవులకు ఒకక్టే పార్ణము;
మృగములకంటె నరుల కేమియు ఎకుక్వలేదు;
సమసత్మును వయ్రథ్ము. 20 సమసత్ము ఒకక్
సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి
పుటెట్ను, సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును.
21 నరుల ఆతమ్ పరమున కెకిక్పోవునో లేదో,
మృగముల పార్ణము భూమికి దిగిపోవునో లేదో
యెవరికి తెలియును? 22 కాగా తమకు తరువాత
జరుగుదానిని చూచుటకై నరుని తిరిగి
లేపికొనిపోవువాడెవడును లేకపోవుట నేను
చూడగా వారు తమ కిర్యలయందు
సంతోషించుటకంటె వారికి మరి ఏ మేలును లేదను
సంగతి నేను తెలిసికొంటిని; ఇదే వారి భాగము.
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పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు
వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను
గురించి నేను యోచించితిని. బాధింపబడు

వారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్
విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు బలవంతులు
గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 2

కాబటిట్ యింకను బర్దుకుచునన్వారి కంటె
ఇంతకుముందు కాలము చేసినవారే ధనుయ్లను
కొంటిని. 3 ఇంకను పుటట్ని వారు
సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు అనాయ్యపు పనులు
చూచియుండని హేతువుచేత ఈ ఉభయులకంటెను
వారే ధనుయ్లనుకొంటిని. 4 మరియు
కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పను లనిన్యు
నరులకు రోషకారణములని నాకు కనబడెను; ఇదియు
వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై
చేయు పర్యతన్మువలెనునన్ది. 5

బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచు కొని తన
మాంసము భకిష్ంచును. 6 శర్మయును గాలి కైన
యతన్ములును రెండు చేతులనిండ నుండుటకంటె
ఒక చేతినిండ నెమమ్దికలిగి యుండుట మేలు. 7

నేనాలోచింపగా వయ్రథ్మైనది మరియొకటి
సూరుయ్ని కిర్ంద నాకు కనబడెను. 8 ఒంటరిగా
నునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు
కుమారుడు లేడు సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు
ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్
ఐశవ్రయ్ముచేత తృపిత్పొందదు,
అతడుసుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరినిమితత్ము
కషట్పడుచునాన్నని అను కొనడు; ఇదియు
వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 9

ఇదద్రి కషట్ముచేత ఉభయులకు
మంచిఫలముకలుగును గనుక ఒంటిగాడై
యుండుటకంటె ఇదద్రు కూడి యుండుట మేలు. 10

వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని
లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు
పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును,
వాని లేవనెతుత్వాడు లేక పోవును. 11 ఇదద్రు
కలిసి పండుకొనినయెడల వారికి వెటట్ కలుగును;
ఒంటరిగానికి వెటట్ ఏలాగు పుటుట్ను? 12

ఒంటరి యగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల
ఇదద్రు కూడి వాని నెదిరింప గలరు, మూడు పేటల
తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 13

మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక
చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన
జాఞ్నవంతుడగు చినన్ వాడే శేర్షుఠ్డు. 14

అటిట్వాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా
పుటిట్నను పటాట్భిషేకము నొందుటకు
చెరసాలలోనుండి బయలువెళుల్ను. 15

సూరుయ్నికిర్ంద సంచరించు సజీవు లందరు
గతించిన రాజునకు బదులుగా రాజైన ఆ చినన్ వాని
పకష్మున నుందురని నేను తెలిసికొంటిని. 16

అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే
లేదు, అయినను తరువాత రాబోవువారు వీనియందు
ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు
గాలికై పర్యాసపడినటేట్.

నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు
నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా
చూచుకొనుము; బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచు

నటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి
ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు తెలియకయే
దురామ్రగ్పు పనులు చేయు దురు. 2 నీవు దేవుని
సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ
హృదయమును తవ్రపడనియయ్క నీ నోటిని కాచు
కొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు

భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు
కొదిద్గా ఉండవలెను. 3 విసాత్రమైన
పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్
మాటలు పలుకువాడు బుదిధ్హీనుడగును. 4 నీవు
దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల
దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము
చేయకుము;బుదిధ్హీనులయందు ఆయన కిషట్ము
లేదు. 5 నీవు మొర్కుక్కొనినదాని
చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని
చెలిల్ంపకుండుటకంటె మొర్కుక్కొన
కుండుటయే మేలు. 6 నీ దేహమును శికష్కు
లోపరచు నంత పని నీ నోటివలన
జరుగనియయ్కుము; అది పొర పాటుచేత
జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ
మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల
నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 7

అధికమైన సవ్పన్ములును మాట లును
నిష్ప్రయోజనములు; నీమటుట్కు నీవు
దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 8 ఒక
రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు,
ధరమ్మును నాయ్యమును బలాతాక్రముచేత
మీరుటయు నీకు కన బడినయెడల దానికి
ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము నొందినవారిమీద
మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవా రునాన్రు;
మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము నొందిన వాడు
వారికి పైగా నునాన్డు. 9 ఏ దేశములో రాజు
భూమివిషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ
దేశమునకు సరవ్విషయములయందు మేలు కలుగును.
10 దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు
దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్
నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు;
ఇదియు వయ్రథ్మే. 11 ఆసిత్ యెకుక్వైన
యెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు;
కనున్లార చూచుటయేగాక ఆసిత్పరునికి తన
ఆసిత్వలని పర్యోజన మేమి? 12 కషట్జీవులు
కొదిద్గా తినినను ఎకుక్వగా తినినను సుఖనిదర్
నొందుదురు; అయితే ఐశవ్రయ్వంతులకు తమ
ధనసమృధిథ్చేత నిదర్పటట్దు. 13 సూరుయ్ని
కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి
జరుగుట నేను చూచితిని. అదేదనగా
ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని
తనకు నాశనము తెపిప్ంచు కొనును. 14 అయితే ఆ
ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించి పోవును; అతడు
పుతుర్లుగలవాడైనను అతనిచేతిలో ఏమియు
లేకపోవును. 15 వాడు ఏ పర్కారముగా తలిల్
గరభ్మునుండి వచెచ్నో ఆ పర్కారముగానే
తాను వచిచ్ నటేల్ దిగంబరిగానే మరల పోవును,
తాను పర్యాస పడి చేసికొనినదానిలో ఏదైనను
చేతపటుట్కొనిపోడు; 16 అతడు వచిచ్న
పర్కారముగానే మరల పోవును; గాలికి
పర్యాసపడి సంపాదించినదానివలన వానికి
లాభమేమి? 17 ఇదియు మనసుస్నకు
ఆయాసకరమైనదే, తన దినము లనిన్యు అతడు
చీకటిలో భోజనము చేయును, అతనికి
వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును
కలుగును. 18 మరియు కోరదగినదిగాను చూడ
ముచచ్టయైనదిగాను నాకు కనబడినది ఏదనగా,
దేవుడు తనకు నియమించిన ఆయుషాక్ల
దినములనిన్యు ఒకడు అనన్పానములు
పుచుచ్కొనుచు తన కషాట్రిజ్తమంతటివలన
కేష్మముగా బర్దుకుచుండుటయే, ఇదియే
వానికి భాగయ్ము. 19 మరియు దేవుడు ఒకనికి
ధనధానయ్సమృదిధ్ ఇచిచ్ దాని యందు తన

పర్సంగి 4:2

506



6

7

భాగము అనుభవించుటకును, అనన్పానములు
పుచుచ్కొనుటకును, తన కషాట్రిజ్తమందు
సంతోషించుటకును వీలు కలుగజేసినయెడల అతనికి
ఆ సిథ్తి దేవుని ఆశీరావ్దమువలన కలిగినదను
కొనవలెను. 20 అటిట్వానికి దేవుడు
హృదయానందము దయచేసియునాన్డు గనుక అతడు
తన ఆయుషాక్ల దినములను జాఞ్పకము
చేసికొనడు.

సూరుయ్ని కిర్ంద దురవసథ్ యొకటి
నాకు కనబడెను, అది మనుషుయ్లకు బహు
విశేషముగా కలుగుచునన్ది 2 ఏమనగా,

దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్ సమృదిధ్ని ఘనతను
అనుగర్హించును. అతడేమేమి కోరినను అది
అతనికి తకుక్వకాకుండును; అయినను దాని
ననుభవించుటకు దేవుడు వానికి శకిత్
ననుగర్హింపడు, అనుయ్డు దాని ననుభవించును;
ఇది వయ్రథ్ముగాను గొపప్ దురవసథ్గాను
కనబడుచునన్ది. 3 ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని
దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను,
అతడు సుఖాను భవము నెరుగకయు తగిన రీతిని
సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని
గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి
మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 4 అది లేమిడితో
వచిచ్ చీకటిలోనికి పోవును, దాని పేరు
చీకటిచేత కమమ్బడెను. 5 అది సూరుయ్ని
చూచినది కాదు, ఏ సంగతియు దానికి తెలియదు,
అతని గతికంటె దాని గతి నెమమ్దిగలది. 6

అటిట్వాడు రెండువేల సంవతస్రములు
బర్దికియు మేలు కానకయునన్ యెడల వానిగతి
అంతే; అందరును ఒక సథ్లమునకే వెళుల్దురు
గదా. 7 మనుషుయ్ల పర్యాసమంతయు వారి
నోటికే గదా; అయినను వారి మనసుస్
సంతుషిట్నొందదు. 8 బుదిధ్హీనులకంటె
జాఞ్నుల విశేషమేమి? సజీవులయెదుట
బర్దుకనేరిచ్న బీదవారికి కలిగిన విశేషమేమి?
9 మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగు లాడుటకనన్
ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట మేలు; ఇదియు
వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటేట్. 10

ముందుండినది బహుకాలముకిర్ందనే
తెలియబడెను; ఆయా మనుషుయ్లు
ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్య మాయెను;
తమకంటె బలవంతుడైనవానితో వారు
వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 11 పలుకబడిన
మాటలలో నిరరథ్కమైన మాటలు చాల ఉండును;
వాటివలన నరులకేమి లాభము? 12 నీడవలె తమ
దినములనిన్యు వయ్రథ్ముగా గడుపుకొను
మనుషుయ్ల బర్దుకునందు ఏది వారికి
కేష్మకరమైనదొ యవరికి తెలియును? వారు
పోయిన తరువాత ఏమి సంభ వించునో వారితో
ఎవరు చెపప్గలరు?

సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు;
ఒకని జనమ్ దినముకంటె మరణదినమే
మేలు. 2 విందు జరుగుచునన్ యింటికి

పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి
పోవుట మేలు; ఏలయనగా మరణము
అందరికినివచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని
మనసుస్న పెటుట్దురు. 3 నవువ్టకంటె
దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖినన్మైన ముఖము
హృదయమును గుణపరచును. 4 జాఞ్నుల మనసుస్
పర్లాపించువారి యింటిమీదనుండును; అయితే
బుదిధ్ హీనుల తలంపు సంతోషించువారి
మధయ్నుండును. 5 బుదిధ్హీనుల పాటలు
వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 6

ఏలయనగా బానకిర్ంద చిటపటయను చితుకుల మంట
ఎటిట్దో బుదిధ్హీనుల నవువ్ అటిట్దే;
ఇదియు వయ్రథ్ము. 7 అనాయ్యము
చేయుటవలన జాఞ్నులు తమ బుదిధ్ని
కోలుపోవుదురు; లంచము పుచుచ్కొనుటచేత
మనసుస్ చెడును. 8 కారాయ్రంభముకంటె
కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె
శాంతముగలవాడు శేర్షుఠ్డు 9 ఆతర్పడి
కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంత
రిందిర్యములందు కోపము సుఖనివాసము
చేయును. 10 ఈ దినములకంటె మునుపటి దినములు
ఏల కేష్మకరములు అని యడుగవదుద్; ఈ
పర్శన్వేయుట జాఞ్నయుకత్ము కాదు 11

జాఞ్నము సావ్సథ్య్మంత యుపయోగము;
సూరుయ్ని కిర్ంద బర్దుకువారికి అది
లాభకరము. 12 జాఞ్నము ఆశర్ యాసప్దము,
దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే
జాఞ్నము దాని పొందిన వారి పార్ణమును
రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము.
13 దేవుని కిర్యలను ధాయ్నించుము; ఆయన
వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు చకక్పరచును? 14

సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము,
ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; తాము
చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు
తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను
జతపరచియునాన్డు. 15 నా వయ్రథ్సంచారముల
కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి
ననుసరించి నశించిన నీతిమంతులు కలరు.
దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన
దుషుట్లును కలరు. 16 అధికముగా నీతిమంతుడవై
యుండకుము; అధిక ముగా జాఞ్నివికాకుము;
నినున్ నీవేల నాశనము చేసి కొందువు? 17

అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము,
బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్;నీ కాలమునకు
ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 18 నీవు దీని
పటుట్కొనియుండుటయు దానిని
చేయివిడువకుండుటయు మేలు; దేవునియందు
భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని
కొనసాగించును. 19 పటట్ణమందుండు పదిమంది
అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే
యెకుక్వైన ఆధారము. 20 పాపము చేయక మేలు
చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను
లేడు. 21 నీ పనివాడు నినున్ శపించుట నీకు
వినబడకుండునటుల్ చెపుప్డు మాటలు
లకష్య్పెటట్కుము. 22 నీవును అనేకమారులు
ఇతరులను శపించితివని నీకే తెలిసి యునన్ది
గదా. 23 ఇది అంతయు జాఞ్నముచేత నేను
శోధించి చూచితిని, జాఞ్నాభాయ్సము
చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు
దూరమాయెను. 24 సతయ్మైనది దూరముగాను
బహు లోతుగాను ఉనన్ది, దాని పరిశీలన
చేయగలవాడెవడు 25 వివేచించుటకును
పరిశోధించుటకును, జాఞ్నాభాయ్సము
చేయుటకై సంగతులయొకక్ హేతువులను
తెలిసికొనుట కును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత
అనియు బుదిధ్హీనత వెఱిఱ్తన మనియు
గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్
నిలిపితిని. 26 మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము
కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది వలల
వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి
చేతులును కలిగిన సీత్ర్; దేవుని దృషిట్కి
మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు
గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 27

పర్సంగి 7:27

507



8

9

సంగతుల హేతువు ఏమైనది కనుగొనుటకై నేను
ఆయా కారయ్ములను తరచి చూడగా ఇది నాకు
కనబడెనని పర్సంగినైన నేను చెపుప్
చునాన్ను; అయితే నేను తరచి చూచినను నాకు
కనబడ నిది ఒకటి యునన్ది. 28 అదేదనగా
వెయియ్మంది పురుషు లలో నేనొకని చూచితిని
గాని అంతమంది సీత్ర్లలో ఒకతెను చూడలేదు.
29 ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కను గొంటిని,
ఏమనగా దేవుడు నరులను యథారథ్వంతులనుగా
పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన
తంతర్ములు కలిప్ంచు కొని యునాన్రు.

జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు?
జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు?
మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు

తేజసుస్ నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము
మారచ్ బడును. 2 నీవు దేవునికి
ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము
చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని నేను
చెపుప్ చునాన్ను. 3 రాజుల సముఖమునుండి
అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము
కోరినదెలల్ నెరవేరుచ్దురు గనుక
దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 4

రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని
ఏమని రాజుతో చెపప్గల వాడెవడు? 5 ధరమ్ము
నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు;
సమయము వచుచ్ననియు నాయ్యము జరుగు
ననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 6

పర్తి సంగ తిని విమరిశ్ంచు సమయమును
ఏరప్డియునన్ది; లేనియెడల
మనుషుయ్లుచేయు కీడు బహు భారమగును. 7

సంభవింప బోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు
సంభవించునో వారికి తెలియజేయువారెవరు? 8

గాలి విసరకుండ చేయు టకు గాలిమీద ఎవరికిని
అధికారములేదు; మరణదినము ఎవరికిని
వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొర కదు;
దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని
తపిప్ంపదు. 9 సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు పర్తి
పనినిగూరిచ్ నేను మనసిస్చిచ్ యోచన
చేయుచుండగా ఇదంతయు నాకు తెలిసెను. మరియు
ఒకడు మరియొకనిపైన అధికారియై తనకు హాని
తెచుచ్కొనుట కలదు. 10 మరియు దుషుట్లు
కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి
నొందుటయు, నాయ్యముగా నడుచుకొనన్వారు
పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి
పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడియుండుటయు నేను
చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 11

దుష్ిక్రయకు తగిన శికష్ శీఘర్ముగా
కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు భయమువిడిచి
హృదయపూరవ్కముగా దుష్ిక్రయలు చేయుదురు.
12 పాపాతుమ్లు నూరు మారులు
దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను
దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన
సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మ ముగా
నుందురనియు, 13 భకిత్హీనులు దేవుని
సనిన్ధిని భయ పడరు గనుక వారికి కేష్మము
కలుగదనియు, వారు నీడ వంటి దీరాఘ్యువును
పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగు దును. 14

వయ్రథ్మైనది మరియొకటి
సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు చునన్ది, అదేమనగా
భకిత్హీనులకు జరిగినటుల్గా నీతిమంతు లలో
కొందరికి జరుగుచునన్ది; నీతిమంతులకు
జరిగినటుల్గా భకిత్హీనులలో కొందరికి
జరుగుచునన్ది; ఇదియును వయ్రథ్మే అని

నేననుకొంటిని. 15 అనన్పానములు పుచుచ్కొని
సంతో షించుటకంటె మనుషుయ్లకు
లాభకరమైనదొకటియు లేదు గనుక నేను
సంతోషమును పొగడితిని; బర్దికి కషట్పడ
వలెనని దేవుడు వారికి నియమించిన కాలమంతయు
ఇదియే వారికి తోడుగానునన్ది. 16

జాఞ్నాభాయ్సము చేయు టకును
దివారాతుర్లు కనున్లు నిదర్కానకుండ మను
షుయ్లు జరిగించు వాయ్పారములను చూచుటకును
నా మనసుస్ నేను నిలుపగా 17 దేవుడు
జరిగించునదంతయు నేను కనుగొంటిని; మరియు
సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు కిర్యలు మనుషుయ్లు
కనుగొనలేరనియు, కనుగొనవలెనని మనుషుయ్లు
ఎంత పర్యతిన్ంచినను వారు కనుగొనుట
లేదనియు, దాని తెలిసికొనవలెనని జాఞ్నులు
పూను కొనినను వారైన కనుగొనజాలరనియు నేను
తెలిసి కొంటిని.

నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి
కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని,
సేన్హము చేయుటయైనను దేవ్షించు

టయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని,
అది యంతయు వారివలన కాదను సంగతిని
పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్
నిలిపి నిదానింప బూనుకొంటిని. 2 సంభవించునవి
అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభ వించును;
నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని
పవితుర్లకును అపవితుర్లకును
బలులరిప్ంచువారికిని బలుల నరిప్ంపని వారికిని
గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో
పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే తటసిథ్ంచును;
ఒటుట్ పెటుట్కొను వారికేలాగుననో
ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 3

అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును,
సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది
బహు దుఃఖ కరము, మరియు నరుల హృదయము
చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు
బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు
వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతుల
యొదద్కు పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 4

బర్దికి యుండువారితో కలిసి
మెలిసియునన్వారికి ఆశ కలదు; చచిచ్న
సింహముకంటె బర్దికియునన్ కుకక్ మేలు గదా.
5 బర్దికి యుండువారు తాము చతుత్రని
ఎరుగుదురు. అయితే చచిచ్నవారు ఏమియు ఎరుగరు;
వారిపేరు మరువబడి యునన్ది, వారికిక ఏ
లాభమును కలుగదు. 6 వారిక పేర్మింపరు,
పగపెటుట్కొనరు, అసూయపడరు, సూరుయ్ని
కిర్ంద జరుగు వాటిలో దేనియందును వారికిక
నెపప్టికిని వంతు లేదు. 7 నీవు పోయి
సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు
మనసుస్తో నీ దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇది
వరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 8

ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్ర్ములు
ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె
తకుక్వచేయకుము. 9 దేవుడు నీకు దయచేసిన
వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు
పేర్మించు నీ భారయ్తో సుఖించుము, నీ
వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖిం చుము,
ఈ బర్దుకునందు నీవు కషట్పడి చేసికొనిన
దాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 10

చేయుటకు నీ చేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ
శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు పోవు
పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను
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తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 11 మరియు
నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు
చునన్ది నాకు తెలియబడెను. వడిగలవారు
పరుగులో గెలువరు; బలముగలవారు యుదధ్మునందు
విజయ మొందరు; జాఞ్నముగలవారికి అనన్ము
దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుట వలన ఐశవ్రయ్ము
కలుగదు; తెలివిగలవారికి అనుగర్హము దొరకదు;
ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశము
చేతనే అందరికి కలుగుచునన్వి. 12 తమకాలము
ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు
బాధకరమైన వలయందు చికుక్బడునటుల్,
పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభ
కాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు కలుగునపుప్డు
వారును చికుక్పడుదురు. 13 మరియు నేను జరుగు
దీనిని చూచి యిది జాఞ్నమని తలంచితిని, యిది
నా దృషిట్కి గొపప్దిగా కనబడెను. 14 ఏమనగా
ఒక చినన్ పటట్ణముండెను, దానియందు
కొదిద్ మంది కాపురముండిరి; దానిమీదికి
గొపప్రాజు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసి
దానియెదుట గొపప్ బురుజులు కటిట్ంచెను; 15

అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక
బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ పటట్ణమును
రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని
జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 16 కాగా నేనిటల్ను
కొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము
శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము
తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును
లకష్య్ము చేయరు. 17 బుదిధ్హీనులలో
ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన
జాఞ్నుల మాటలు శేర్షఠ్ములు. 18 యుదాధ్
యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక
పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి పనులను
చెరుపును.

బుకాక్ వాని తైలములో చచిచ్న
యీగలు పడుట చేత అది చెడువాసన
కొటుట్ను; కొంచెము బుదిధ్హీనత

తార్సులో ఉంచినయెడల జాఞ్నమును ఘనతను
తేల గొటుట్ను. 2 జాఞ్నియొకక్ హృదయము
అతని కుడిచేతిని ఆడించును,బుదిధ్హీనుని
హృదయము అతని ఎడమ చేతిని ఆడించును. 3

బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్ననుగూరిచ్
అధైరయ్ పడితాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి
తెలియజేయును. 4 ఏలువాడు నీమీద
కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు
తొలగిపోకుము; ఓరుప్ గొపప్
దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 5

పొరపాటున అధిపతి చేత జరుగు
దుషాక్రయ్మొకటి నేను చూచితిని 6 ఏమనగా
బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో
ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద కూరుచ్ండుటయు 7

పనివారు గుఱఱ్ముల మీద కూరుచ్ండుటయు
అధిపతులు సేవకులవలె నేలను నడుచుటయు
నాకగపడెను. 8 గొయియ్ తర్వువ్వాడు
దానిలో పడును; కంచె కొటుట్వానిని పాము
కరుచును. 9 రాళుల్ దొరిల్ంచువాడు వాటిచేత
గాయమునొందును; చెటుల్ నరుకువాడు దానివలన
అపాయము తెచుచ్కొనును. 10 ఇనుప ఆయుధము
మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును
చేయనియెడల పనిలో ఎకుక్వ బలము
వినియోగింప వలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి
జాఞ్నమే పర్ధానము. 11 మంతర్పు కటుట్లేక
పాము కరిచినయెడల మంతర్గానిచేత ఏమియు
కాదు. 12 జాఞ్నునినోటిమాటలు ఇంపుగా

ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే
మింగివేయును. 13 వాని నోటిమాటల
పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలు కుల
ముగింపు వెఱిఱ్తనము. 14 కలుగబోవునది ఏదో
మను షుయ్లు ఎరుగక యుండినను బుదిధ్హీనులు
విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు
చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరు గునో యెవరు
తెలియజేతురు? 15 ఊరికి పోవు తోర్వ
యెరుగనివారై బుదిధ్హీనులు తమ
పర్యాసచేత ఆయాస పడుదురు. 16 దేశమా,
దాసుడు నీకు రాజై యుండు టయు, ఉదయముననే
భోజనమునకు కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై
యుండుటయు నీకు అశుభము. 17 దేశమా, నీ రాజు
గొపప్యింటి వాడైయుండుటయు నీ అధిపతులు
మతుత్లగుటకు కాక బలము నొందుటకై అనుకూల
సమయ మున భోజనమునకు కూరుచ్ండువారై
యుండుటకు నీకు శుభము. 18 సోమరితనముచేత
ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల
బదధ్కముచేత ఇలుల్ కురియును. 19

నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు
విందుచేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి
పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము
అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 20 నీ
మనసుస్నందైనను రాజును శపింపవదుద్, నీ పడక
గదిలోనైనను ఐశవ్రయ్వంతులను శపింపవదుద్;
ఏలయనగా ఆకాశపకుష్లు సమాచారము
కొనిపోవును, రెకక్లుగలది సంగతి తెలుపును.

నీ ఆహారమును నీళల్మీద
వేయుము,చాలా దినము... లైన తరువాత
అది నీకు కనబడును. 2 ఏడుగురికిని

ఎనమండు గురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము,
భూమిమీద ఏమి కీడు జరుగునో నీవెరుగవు. 3

మేఘములు వరష్ముతో నిండి యుండగా అవి
భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను దకిష్ణముగా
పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే
యుండును. 4 గాలిని గురుతు పటుట్వాడు
వితత్డు, మేఘములను కనిపెటుట్వాడు
కోయడు. 5 చూలాలి గరబ్ éమందు ఎముకలు
ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే
తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే
సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను
నీవెరుగవు. 6 ఉదయమందు వితత్నమును
వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక
తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది
ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా
ఎదుగునో నీ వెరుగవు. 7 వెలుగు మనోహరమైనది,
సూరుయ్ని చూచుట కనున్ల కింపుగా నునన్ది. 8

ఒకడు చాలా సంవతస్రములు బర్దికినయెడల
చీకటిగల దినములు అనేకములు వచుచ్నని
యెరిగియుండి తాను బర్దుకుదినములనిన్యు
సంతోష ముగా ఉండవలెను, రాబోవునదంతయు
వయ్రథ్ము. 9 ¸°వనుడా, నీ ¸°వనమందు
సంతోషపడుము, నీ ¸°వనకాలమందు నీ హృదయము
సంతుషిట్గా ఉండ నిముమ్, నీ
కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్
యిషట్ము చొపుప్నను పర్వరిత్ంపుము;
అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్
తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పక
ముంచుకొనుము; 10 లేతవయసుస్ను
నడిపార్యమును గతించిపోవునవి గనుక
నీహృదయములోనుండి వాయ్కులమును
తొలగించుకొనుము, నీ దేహమును చెరుపుదాని
తొలగించుకొనుము.
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12
దురిద్నములు రాకముందేఇపుప్డు
వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు
చెపుప్ సంవతస్రములు రాకముందే, 2

తేజసుస్నకును సూరయ్ చందర్
నకష్తర్ములకును చీకటి కమమ్కముందే, వాన
వెలిసిన తరువాత మేఘములు మరల రాకముందే, నీ
బాలయ్దినములందే నీ సృషిట్కరత్ను
సమ్రణకు తెచుచ్కొనుము. 3 ఆ దినమున ఇంటి
కావలివారు వణకు దురు బలిషుఠ్లు వంగుదురు,
విసరువారు కొదిద్మంది యగుటచేత పని
చాలించుకొందురు, కిటికీలలోగుండ చూచువారు
కానలేకయుందురు. 4 తిరుగటిరాళల్ ధవ్ని
తగిగ్పోవును, వీధి తలుపులు మూయబడును,
పిటట్యొకక్ కూతకు ఒకడు లేచును; సంగీతమును
చేయు సీత్ర్లు, నాదము చేయువారందరును
నిశచ్బద్ముగా ఉంచబడుదురు. 5 ఎతుత్
చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు
భయంకరమైనవి కనబడును, బాదము వృకష్ము
పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును,
బుడడ్బుడుసర కాయ పగులును, ఏలయనగా ఒకడు తన
నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు.
వాని నిమితత్ము పర్లా పించువారు వీధులలో
తిరుగుదురు. 6 వెండి తార్డు విడి పోవును,
బంగారు గినెన్ పగిలిపోవును, ధారయొదద్ కుండ
పగిలిపోవును, బావియొదద్ చకర్ము
పడిపోవును. 7 మనన్యి నది వెనుకటివలెనే

మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన
దేవుని యొదద్కు మరల పోవును. 8 సమసత్ము
వయ్రథ్మని పర్సంగి చెపుప్చునాన్డు
సమసత్ము వవ్రథ్ము. 9 పర్సంగి జాఞ్నియై
యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను;
అతడు ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక
సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 10 పర్సంగి
యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను,
సతయ్మునుగూరిచ్న మాటలు
యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను.
11 జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను
చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన
మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన
అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 12 ఇదియు గాక నా
కుమారుడా, హితోపదేశములు వినుము; పుసత్క
ములు అధికముగా రచింపబడును, దానికి అంతము
లేదు; విసాత్రముగా విదాయ్భాయ్సము
చేయుట దేహమునకు ఆయాసకరము. 13 ఇదంతయు
వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే;
దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగియుండి ఆయన
కటట్డల ననుసరించి నడుచుచుండవలెను,
మానవకోటికి ఇదియే విధి. 14 గూఢమైన పర్తి
యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు
విమరశ్చేయునపుప్డు ఆయన పర్తికిర్యను
అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని,
తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను.
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పరమగీతముపరమగీతము

సొలొమోను రచించిన పరమగీతము. 2

నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్
ముదుద్పెటుట్కొనును గాక నీ పేర్మ

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 3 నీవు
పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు
పోయబడిన పరిమళతైలముతో సమానము
కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 4 ననున్
ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్
వచెచ్దము రాజు తన అంతఃపురములోనికి ననున్
చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము
సంతోషించి ఉతస్హించెదము
దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా
సమ్రించె దము యథారథ్మైన మనసుస్తో
వారు నినున్ పేర్మించు చునాన్రు. 5

యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నేను
నలల్నిదాననైనను సౌందరయ్వంతురాలను
కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు
తెరలవలెను నేను సౌందరయ్వంతురాలను 6

నలల్నిదాననని ననున్ చినన్ చూపులు చూడకుడి.
నేను ఎండ తగిలినదానను నా సహోదరులు నామీద
కోపించి ననున్ దార్కష్తోటకు
కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత
తోటను నేను కాయకపోతిని. 7 నా పార్ణ
పిర్యుడా, నీ మందను నీవెచచ్ట మేపుదువో
మధాయ్హన్మున నెచచ్ట నీడకు వాటిని
తోలుదువో నాతో చెపుప్ము
ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్
మందలయొదద్ నేనెందుకుండవలెను? 8

నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా?
మందల యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్
మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ
మేకపిలల్లను మేపుము. 9 నా పిర్యురాలా,
ఫరోయొకక్ రథాశవ్ములతో నినున్
పోలెచ్దను. 10 ఆభరణములచేత నీ
చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును
శోభిలుల్చునన్వి. 11 వెండి పువువ్లుగల
బంగారు సరములు మేము నీకు చేయింతుము 12

రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా
పరిమళతైలపు సువాసన వాయ్పించెను. 13 నా
పిర్యుడు నా రొముమ్ననుండు గోపరసమంత
సువాసనగలవాడు 14 నాకు నా పిర్యుడు ఏనెగ్దీ
దార్కాష్వనములోని కరూప్రపు పూగుతుత్లతో
సమానుడు. 15 నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి
నీవు సుందరివి నీ కనున్లు గువవ్ కండుల్. 16 నా
పిర్యుడా, నీవు సుందరుడవు అతిమనోహరుడవు
మన శయనసాథ్నము పచచ్నిచోటు 17 మన
మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన
వాసములు సరళపు మార్నులు.

నేను షారోను పొలములో పూయు
పుషప్ము వంటి దానను లోయలలో
పుటుట్ పదమ్మువంటిదానను. 2

బలురకక్సి చెటల్లో వలిల్పదమ్ము
కనబడునటుల్ సీత్ర్లలో నా పిర్యురాలు

కనబడుచునన్ది. 3 అడవి వృకష్ములలో జలద్రు
వృకష్మెటుల్నన్దో పురుషులలో నా
పిర్యుడు అటుల్నాన్డు ఆనందభరితనై
నేనతని నీడను కూరుచ్ంటిని అతని ఫలము నా
జిహవ్కు మధురము. 4 అతడు ననున్ విందుశాలకు
తోడుకొనిపోయెను నామీద పేర్మను
ధవ్జముగా ఎతెత్ను. 5 పేర్మాతిశయముచేత
నేను మూరిఛ్లుల్చునాన్ను దార్కష్పండల్
యడలు పెటిట్ ననున్ బలపరచుడి జలద్రు
పండుల్ పెటిట్ ననాన్దరించుడి 6 అతని
యెడమచెయియ్ నా తలకిర్ందనునన్ది
కుడిచేత అతడు ననున్ కౌగిలించుచునాన్డు. 7

యెరూషలేము కుమారెత్లారా, పొలములోని
యిఱుఱ్లనుబటిట్యు లేళల్నుబటిట్యు
మీచేత పర్మాణము చేయించుకొని పేర్మకు
ఇషట్మగువరకు మీరు లేపకయు కలతపరచకయు
నుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను.
8 ఆలకించుడి; నా పిర్యుని సవ్రము
వినబడుచునన్ది ఇదిగో అతడు వచుచ్చునాన్డు
గంతులువేయుచు కొండలమీదను ఎగసిదాటుచు
మెటట్లమీదను అతడు వచుచ్చునాన్డు. 9 నా
పిర్యుడు ఇఱిఱ్వలె నునాన్డు
లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు
వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ
చూచుచునాన్డు కిటికీకంతగుండ తొంగి
చూచుచునాన్డు 10 ఇపుప్డు నా పిర్యుడు
నాతో మాటలాడు చునాన్డు 11 నా
పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్
చలికాలము గడిచిపోయెను వరష్కాలము
తీరిపోయెను వరష్మిక రాదు. 12 దేశమంతట
పువువ్లు పూసియునన్వి పిటట్లు కోలాహలము
చేయు కాలము వచెచ్ను పావుర సవ్రము మన
దేశములో వినబడుచునన్ది. 13 అంజూరపుకాయలు
పకవ్మగుచునన్వి దార్కష్చెటుల్
పూతపటిట్ సువాసన నిచుచ్చునన్వి నా
పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ 14

బండసందులలో ఎగురు నా పావురమా, పేటుబీటల
నాశర్యించు నా పావురమా, నీ సవ్రము మధురము
నీ ముఖము మనోహరము నీ ముఖము నాకు
కనబడనిముమ్ నీ సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.
15 మన దార్కష్తోటలు పూతపటిట్యునన్వి
దార్కష్తోటలను చెరుపు నకక్లను
పటుట్కొనుడి సహాయము చేసి గుంటనకక్లను
పటుట్కొనుడి. 16 నా పిర్యుడు నా వాడు నేను
అతనిదానను పదమ్ములునన్చోట అతడు మందను
మేపుచునాన్డు 17 చలల్నిగాలి వీచువరకు నీడలు
లేకపోవువరకు ఇఱిఱ్వలెను లేడిపిలల్వలెను
కొండబాటలమీద తవ్రపడి రముమ్.

రాతిర్వేళ పరుండియుండి నేను నా
పార్ణపిర్యుని వెదకితిని వెదకినను
అతడు కనబడక యుండెను. 2 నేనిపుప్డే

లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును
సంతవీధులలోను రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా
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పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని
నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను అతడు
కనబడలేదు. 3 పటట్ణమునందు సంచరించు
కావలివారు నాకెదురు పడగా మీరు నా
పార్ణపిర్యుని చూచితిరా? అని నేనడిగి తిని
4 నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా
నా పార్ణపిర్యుడు నాకెదురుపడెను
వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా
తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్
కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని. 5

యెరూషలేము కుమారెత్లారా, పొలములోని
యిఱుఱ్లనుబటిట్యు లేళల్నుబటిట్యు
మీచేత పర్మాణము చేయించుకొని లేచుటకు
పేర్మకు ఇషట్మగువరకు మీరు లేపకయు
కలతపరచకయు నుండుడని నేను మిముమ్ను
బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 6 ధూమ
సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్
ఇది ఏమి? గోపరసముతోను సాంబార్ణితోను
వరత్కులముమ్ వివిధ మైన సుగంధ
చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?
7 ఇదిగో సొలొమోను పలల్కి వచుచ్చునన్ది
అరువదిమంది శూరులు దానికి పరివారము వారు
ఇశార్యేలీయులలో పరాకర్మశాలులు
వారందరును ఖడగ్ధారులు యుదధ్వీరులు 8

రాతిర్ భయముచేత వారు ఖడగ్ము ధరించి
వచుచ్ చునాన్రు. 9 లెబానోను మార్నుతో
మంచమొకటి సొలొమోనురాజు తనకు
చేయించుకొని యునాన్డు. 10 దాని
సత్ంభములు వెండిమయములు దాని పాదములు
సవ్రణ్మయములు దాని మెతత్లు
ధూమర్వరణ్వసత్ర్ముతో చేయబడెను
పేర్మను సూచించు విచితర్మైన కుటుట్పనితో
యెరూషలేము కుమారెత్లు దాని లోపలిభాగము
నలంక రించిరి. 11 సీయోను కుమారెత్లారా,
వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన
సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని
తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ
దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.

నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు
సుందరివి నీ ముసుకుగుండ నీ కనున్లు
గువవ్కనున్లవలె కనబడు చునన్వి నీ

తలవెండుర్కలు గిలాదు పరవ్తముమీది మేకల
మందను పోలియునన్వి. 2 నీ పలువరుస
కతెత్రవేయబడినవియు కడుగబడి అపుప్డే
పైకి వచిచ్నవియునై జోడుజోడు పిలల్లు కలిగి
ఒకదానినైన పోగొటుట్కొనక సుఖముగానునన్
గొఱఱ్ల కదుపులను పోలియునన్ది. 3 నీ
పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు
సుందరము నీ ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న
దాడిమ ఫలము వలె నగపడుచునన్వి. 4

జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కటిట్ంచిన
గోపురముతోను వేయి డాలులును, శూరుల
కవచములనిన్యును వేర్లాడు ఆ గోపురముతోను
నీ కంధరము సమానము. 5 నీ యిరు కుచములు ఒక
జింకపిలల్లయి తామరలో మేయు కవలను
పోలియునన్వి. 6 ఎండ చలాల్రి నీడలు
జరిగిపోవువరకు గోపరస పరవ్తములకు
సాంబార్ణి పరవ్తములకు నేను వెళుల్దును. 7

నా పిర్యురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు
కళంకమేమియు లేదు. 8 పార్ణేశవ్రీ,
లెబానోను విడిచి నాతోకూడ రముమ్
లెబానోను విడిచి నాతో కూడ రముమ్
అమానపరవ్తపు శిఖరమునుండి శెనీరు

హెరోమ్నుల శిఖరమునుండి
సింహవాయ్ఘర్ములుండు గుహలుగల
కొండలపైనుండి నీవు కిర్ందికి చూచెదవు. 9 నా
సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును
వశపరచుకొంటివి ఒక చూపుతో నా హృదయమును
వశపరచుకొంటివి. నీ హారములలో ఒకదానిచేత
ననున్ వశపరచుకొంటివి. 10 సహోదరీ,
పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము!
దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ ఎంత
సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల
వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ సంతోషకరము. 11

పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు
తేనియలొలుకుచునన్ టుట్నన్వి నీ
జిహవ్కిర్ంద మధుకీష్రములు కలవు నీ
వసత్ర్ముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె
నునన్ది. 12 నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి
మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన
జలకూపము. 13 నీ చిగురులు దాడిమవనము వింతైన
శేర్షఠ్ ఫలవృకష్ములు కరూప్రవృకష్ములు
జటామాంసి వృకష్ములు 14 జటామాంసియు
కుంకుమయు నిమమ్గడిడ్యు లవంగపటట్యు
వివిధమైన పరిమళతైల వృకష్ములు గోపరసమును
అగరు వృకష్ములు నానావిధ శేర్షఠ్
పరిమళదర్వయ్ములు. 15 నా సహోదరీ, నా
పార్ణేశవ్రీ, నీవు ఉదాయ్నజలాశయము
పర్వాహజలకూపము లెబానోను
పరవ్తపర్వాహము. 16 ఉతత్రవాయువూ,
ఏతెంచుము దకిష్ణవాయువూ, వేంచేయుము నా
ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు
వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన
ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక
తనకిషట్మైన ఫలముల నతడు భుజించునుగాక.

నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా
ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా
జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను

కూరుచ్కొను చునాన్ను తేనెయు
తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను
కీష్రసహితదార్కాష్రసము పానము
చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి
లెసస్గా పానము చేయుడి సేన్హితులారా,
పానము చేయుడి. 2 నేను నిదిర్ంచితినే గాని నా
మనసుస్ మేలుకొని యునన్ది నా సహోదరీ, నా
పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా,
ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా
వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు
తడిసినవి. నాకు తలుపుతీయుమనుచు నాపిర్యుడు
వాకిలి తటుట్ చునాన్డు. 3 నేను వసత్ర్ము
తీసివేసితిని నేను మరల దాని ధరింపనేల? నా
పాదములు కడుగుకొంటిని నేను మరల వాటిని
మురికిచేయనేల? 4 తలుపుసందులో నా పిర్యుడు
చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము అతనియెడల
జాలిగొనెను. 5 నా పిర్యునికి తలుపు తీయ
లేచితిని నా చేతులనుండియు నా
వేర్ళల్నుండియు జటామాంసి గడియలమీద
సర్వించెను 6 నా పిర్యునికి నేను తలుపు
తీయునంతలో అతడు వెళిల్పోయెను అతనిమాట
వినుటతోనే నా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను
నేనతని వెదకినను అతడు కనబడకపోయెను నేను
పిలిచినను అతడు పలుకలేదు. 7 పటట్ణములో
తిరుగు కావలివారు నా కెదురుపడి ననున్ కొటిట్
గాయపరచిరి పార్కారముమీది కావలివారు నా
పైవసత్ర్మును దొంగిలించిరి. 8 యెరూషలేము
కుమారెత్లారా, నా పిర్యుడు మీకు
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కనబడినయెడల పేర్మాతిశయముచేత నీ
పిర్యురాలు మూరిఛ్లెల్నని మీరతనికి
తెలియజేయునటుల్ నేను మీచేత పర్మాణము
చేయించుకొందును. 9 సీత్ర్లలో అధిక
సుందరివగుదానా, వేరు పిర్యునికనన్ నీ
పిర్యుని విశేషమేమి? నీవు మాచేత
పర్మాణము చేయించుకొనుటకు వేరు
పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి? 10

నా పిర్యుడు ధవళవరుణ్డు రతన్వరుణ్డు
పదివేలమంది పురుషులలో అతని
గురిత్ంపవచుచ్ను 11 అతని శిరసుస్
అపరంజివంటిది అతని తలవెండుర్కలు
కాకపకష్ములవలె కృషణ్ వరణ్ ములు అవి
నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 12 అతని
నేతర్ములు నదీతీరములందుండు గువవ్లవలె
కనబడుచునన్వి అవి పాలతో
కడుగబడినటుట్నన్వి అవి చకక్గా తాచిన
రతన్ములవలె ఉనన్వి. 13 అతని చెకిక్ళుల్
పరిమళ పుషప్సాథ్నములు సుగంధవృకష్ములచేత
శోభిలుల్ ఉనన్త భూభాగ ములు అతని పెదవులు
పదమ్ములవంటివి దర్వరూపక జటామాంసివలె
అవి పరిమళించును. 14 అతని కరములు తారీష్షు
రతన్భూషితమైన సవ్రణ్గోళమువలె ఉనన్వి
అతని కాయము నీలరతన్ఖచితమైన విచితర్మగు
దంతపుపనిగా కనబడుచునన్ది. 15 అతని కాళుల్
మేలిమిబంగారు మటల్యందు నిలిపిన చలువరాతి
సత్ంభములవలె ఉనన్వి. అతని వైఖరి
లెబానోను పరవ్తతులయ్ము అది దేవదారు
వృకష్ములంత పర్సిదధ్ము 16 అతని నోరు
అతిమధురము. అతడు అతికాంకష్ణీయుడు
యెరూషలేము కూమారెత్లారా, ఇతడే నా
పిర్యుడు ఇతడే నా సేన్హితుడు.

సీత్ర్లలో అధిక సుందరివగుదానా, నీ
పిర్యుడు ఎకక్డికి పోయెను?
అతడేదికుక్నకు తిరిగెను? 2

ఉదాయ్నవనమునందు మేపుటకును పదమ్ములను
ఏరుకొనుటకును. నా పిర్యుడు తన
ఉదాయ్నవనమునకు పోయెను పరిమళ
పుషప్సాథ్నమునకు పోయెను. 3 నేను
పదమ్ములలో మేపుచునన్ నా పిర్యునిదానను
అతడును నావాడు. 4 నా సఖీ, నీవు
తిరాస్పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు.
యెరూషలేమంత సౌందరయ్వంతురాలవు
టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము
పుటిట్ంచు దానవు 5 నీ కనుదృషిట్ నామీద
ఉంచకుము అది ననున్ వశపరచుకొనును నీ
తలవెండుర్కలు గిలాదు పరవ్తముమీది
మేకలమందను పోలియునన్వి. 6 నీ పలువరుస
కతెత్ర వేయబడినవియు కడుగబడి యపుప్డే
పైకి వచిచ్నవియునై జోడుజోడు పిలల్లు కలిగి
ఒకదానినైన పోగొటుట్ కొనక సుఖముగానునన్
గొఱఱ్ల కదుపులను పోలియునన్వి. 7 నీ
ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ
ఫలమువలె అగపడుచునన్వి. 8 అరువదిమంది
రాణులును ఎనుబదిమంది ఉపపతున్ లును లెకక్కు
మించిన కనయ్కలును కలరు. 9 నా పావురము నా
నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే
కుమారెత్ కనన్తలిల్కి ముదుద్ బిడడ్
సీత్ర్లు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు
రాణులును ఉపపతున్లును దాని పొగడుదురు. 10

సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత
అందముగలదై సూరుయ్ని అంత సవ్చఛ్మును
కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర

రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు? 11 లోయలోని
చెటుల్ ఎటుల్నన్వో చూచుటకు
దార్కాష్వలుల్లు చిగిరెచ్నో లేదో
దాడిమవృకష్ములు పూతపటెట్నో లేదో
చూచుటకు నేను అకోష్ట వృకోష్దాయ్నమునకు
వెళిల్తిని. 12 తెలియకయే నా జనులలో
ఘనులగువారి రథములను నేను కలిసికొంటిని. 13

షూలమీ◌్మతీ, రముమ్ రముమ్ మేము నినున్
ఆశతీర చూచుటకై తిరిగిరముమ్, తిరిగి రముమ్.
షూలమీ◌్మతీయందు మీకు ముచచ్ట
పుటిట్ంచునదేది? అమె మహనయీము నాటకమంత
వింతయైనదా?

రాజకుమార పుతిర్కా, నీ పాదరకష్లతో
నీవెంత అందముగా నడుచు చునాన్వు! నీ
ఊరువులు శిలప్కారి చేసిన ఆభరణ

సూతర్ములవలె ఆడుచునన్వి. 2 నీ నాభీదేశము
మండలాకార కలశము సమి◌్మళిత
దార్కాష్రసము దానియందు వెలితిపడకుండును
గాక నీ గాతర్ము పదామ్లంకృత గోధుమరాశి 3 నీ
యిరు కుచములు జింకపిలల్లయి తామరలో మేయు
ఒక కవలను పోలి యునన్వి. 4 నీ కంధరము
దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు
జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను పటట్ణమున నునన్
రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక
దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను శిఖరముతో
సమానము. 5 నీ శిరసుస్ కరెమ్లు పరవ్తరూపము
నీ తలవెండుర్కలు ధూమర్వరణ్ముగలవి. రాజు
వాటి యుంగరములచేత బదుధ్డగుచునాన్డు. 6

నా పిర్యురాలా, ఆనందకరమైనవాటిలో నీవు
అతిసుందరమైనదానవు అతి మనోహరమైనదానవు.
7 నీవు తాళవృకష్మంత తినన్నిదానవు నీ
కుచములు గెలలవలె నునన్వి. 8 తాళవృకష్ము
నెకుక్దుననుకొంటిని దాని శాఖలను
పటుట్కొందుననుకొంటిని నీ కుచములు
దార్కష్గెలలవలె నునన్వి. నీ శావ్సవాసన
జలద్రుఫల సువాసనవలె నునన్ది. 9 నీ నోరు
శేర్షట్దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ
శేర్షఠ్దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి మధుర
పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు
ఆడజేయును. 10 నేను నా పిర్యునిదానను అతడు
నాయందు ఆశాబదుధ్డు. 11 నా పిర్యుడా,
లెముమ్ రముమ్ మనము పలెల్లకు పోదము
గార్మసీమలో నివసింతము. 12 పెందలకడ లేచి
దార్కష్వనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు
చిగిరించెనో లేదో వాటి పువువ్లు
వికసించెనో లేదో దాడిమచెటుల్
పూతపటెట్నో లేదో చూతము రముమ్
అచచ్టనే నా పేర్మసూచనలు నీకు చూపెదను 13

పుతర్దాత వృకష్ము సువాసన నిచుచ్చునన్ది
నా పిర్యుడా, నేను నీకొరకు దాచియుంచిన
నానావిధ శేర్షఠ్ఫలములు పచిచ్వియు
పండువియు మా దావ్రబంధములమీద
వేర్లాడుచునన్వి.

నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము
చేసిన యొక సహోదరుని వలె నీవు
నాయెడలనుండిన నెంతమేలు! అపుప్డు

నేను బయట నీకు ఎదురై ముదుద్లిడుదును ఎవరును
ననున్ నిందింపరు. 2 నేను నీకు
మారగ్దరిశ్నౌదును నా తలిల్యింట
చేరుచ్దును నీవు నాకు ఉపదేశము చెపుప్దువు
సంభార సమి◌్మళిత దార్కాష్రసమును నా
దాడిమఫలరసమును నేను నీకితుత్ను. 3 అతని
యెడమచెయియ్ నా తలకిర్ంద నునన్ది అతని
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కుడిచెయియ్ ననున్ కౌగిలించుచునన్ది 4

యెరూషలేము కుమారెత్లారా, లేచుటకు
పేర్మకు ఇచఛ్పుటుట్వరకు లేపకయు
కలతపరచకయు నుందుమని నేను మీచేత
పర్మాణము చేయించుకొందును. 5 తన
పిర్యునిమీద ఆనుకొని అరణయ్మారగ్మున
వచుచ్నది ఎవతె? జలద్రువృకష్ము కిర్ంద నేను
నినున్ లేపితిని అచచ్ట నీ తలిల్కి నీవలన
పర్సవవేదన కలిగెను నినున్ కనిన తలిల్
యిచచ్టనే పర్సవవేదన పడెను. 6 పేర్మ
మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్
పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని జావ్లలు
అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా
పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్
నామాకష్రముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు
నామాకష్రముగా ననున్ంచుము. 7 అగాధసముదర్
జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు
దాని ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన
సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో
అతడు తోర్సివేయబడును. 8 మాకొక చినన్
చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు
వివాహకాలము వచిచ్నపుప్డు మేము

దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 9 అది
పార్కారమువంటిదాయెనా? మేము దానిపైన
వెండి గోపురమొకటి కటుట్దుము. అది
కవాటమువంటిదాయెనా? దేవదారు మార్నుతో
దానికి అడుడ్లను కటుట్దుము 10 నేను
పార్కారమువంటిదాననైతిని నా కుచములు
దురగ్ములాయెను అందువలన అతనిదృషిట్కి
నేను కేష్మము నొందదగినదాననైతిని. 11

బయలు హామోనునందు సాలొమోను కొక
దార్కాష్వనము కలదు అతడు దానిని
కాపులకిచెచ్ను దాని ఫలములకు వచుచ్బడిగా
ఒకొక్కక్డు వేయి రూపాయిలు తేవలెను. 12 నా
దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది
సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు నీకే
చెలుల్ను. దానిని కాపుచేయువారికి
రెండువందలు వచుచ్ను. 13 ఉదాయ్నవనములలో
పెంచబడినదానా, నీ చెలికతెత్లు నీ సవ్రము
వినగోరుదురు ననున్ను దాని విననిముమ్. 14 నా
పిర్యుడా, తవ్రపడుము లఘువైన యిఱిఱ్వలె
ఉండుము గంధవరగ్వృకష్ పరవ్తములమీద
గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము.
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యెషయాయెషయా గర్ంథముగర్ంథము

ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు
హిజిక్యాయను యూదారాజుల
దినములలో యూదాను గూరిచ్యు

యెరూషలేమును గూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు
యెష యాకు కలిగిన దరశ్నము. 2 యెహోవా
మాటలాడుచునాన్డు ఆకాశమా, ఆలకించుము;
భూమీ, చెవియొగుగ్ము. నేను పిలల్లను పెంచి
గొపప్వారినిగా చేసితిని వారు నామీద
తిరుగబడియునాన్రు. 3 ఎదుద్ తన కామందు
నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్
తెలిసికొనును ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు
నాజనులు యోచింపరు 4 పాపిషిఠ్ జనమా,
దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా,
చెరుపుచేయు పిలల్లారా, మీకుశర్మ. వారు
యెహోవాను విసరిజ్ంచి యునాన్రు
ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని
దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయి
యునాన్రు. 5 నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు
మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు
నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగి యునాన్డు
పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను. 6 అరకాలు
మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను
లేదు ఎకక్డ చూచినను గాయములు దెబబ్లు
పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు
కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న
చేయబడలేదు. 7 మీ దేశము పాడైపోయెను మీ
పటట్ణములు అగిన్చేత కాలిపోయెను మీ
యెదుటనే అనుయ్లు మీ భూమిని తినివేయు
చునాన్రు అనుయ్లకు తటసిథ్ంచు నాశనమువలె
అది పాడైపోయెను. 8 దార్కష్తోటలోని
గుడిసెవలెను దోసపాదులలోని పాకవలెను
ముటట్డి వేయబడిన పటట్ణమువలెను
సీయోను కుమారెత్ విడువబడియునన్ది. 9

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు
కొదిద్పాటి శేషము మనకు నిలుపని యెడల
మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో
సమాన ముగా ఉందుము. 10 సొదొమ
నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆల
కించుడి. గొమొఱాఱ్ జనులారా, మన దేవుని
ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్డి. 11 యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు
నాకేల? దహనబలులగు పాటేట్ళుల్ను బాగుగా
మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్స
మాయెను కోడెల రకత్మందైనను
గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేక పోతుల
రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 12 నా
సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే
నా ఆవరణములను తొర్కుక్టకు మిముమ్ను
రమమ్నన్ వాడెవడు? 13 మీ నైవేదయ్ము
వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు
ధూపారప్ణము దాని నికను తేకుడి
అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట
పర్క టనమును జరుగుచునన్వి పాపులగుంపుకూడిన

ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్ జాలను. 14 మీ
అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలము
లును నాకు హేయములు అవి నాకు బాధకరములు
వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 15 మీరు మీ
చేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా
కనున్లు కపుప్కొందును మీరు బహుగా
పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీ చేతులు
రకత్ముతో నిండియునన్వి. 16 మిముమ్ను
కడుగుకొనుడి శుదిధ్ చేసికొనుడి. మీ
దుషిక్ర్యలు నాకు కనబడకుండ వాటిని తొల
గింపుడి. 17 కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ
నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా
విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి
తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి
విధవరాలి పకష్ ముగా వాదించుడి. 18 యెహోవా
ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన
వివాదము తీరుచ్కొందము మీ పాపములు
రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమము వలె
తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి
గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్ని వగును. 19 మీరు
సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి
యొకక్ మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 20

సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా
మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు యెహోవా
యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 21

అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్
ఆయెనే! అది నాయ్యముతో నిండియుండెను
నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే
నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు. 22 నీ
వెండి మషాట్యెను, నీ దార్కాష్రసము
నీళల్తో కలిసి చెడిపోయెను. 23 నీ అధికారులు
దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము
కోరుదురు బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు
తండిర్లేనివారిపకష్మున నాయ్యము
తీరచ్రు, విధవ రాండర్ వాయ్జెయ్ము
విచారించరు. 24 కావున పర్భువును
ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషుఠ్డును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగున
అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా
శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా
విరోధులమీద నేను పగ తీరుచ్కొందును. 25 నా
హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ
మషుట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన
తగరమంతయు తీసి వేసెదను. 26

మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను
మరల ఇచెచ్దను ఆదిలోనుండినటుల్ నీకు
ఆలోచనకరత్లను మరల నియ మించెదను అపుప్డు
నీతిగల పటట్ణమనియు నమమ్కమైన
నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును. 27

సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగి వచిచ్న
దాని నివాసులకు నీతిచేతను విమోచనము కలుగును.
28 అతికర్మము చేయువారును పాపులును
నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు యెహోవాను
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విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 29 మీరు
ఇచఛ్యించిన మసత్కివృకష్మునుగూరిచ్ వారు
సిగుగ్పడుదురు మీకు సంతోషకరములైన
తోటలనుగూరిచ్ మీ ముఖ ములు ఎఱఱ్బారును 30

మీరు ఆకులు వాడు మసత్కివృకష్మువలెను
నీరులేని తోటవలెను అగుదురు. 31 బలవంతులు
నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె
నుండును ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి
పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును.

యూదాను గూరిచ్యు యెరూషలేమును
గూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడైన
యెషయాకు దరశ్నమువలన కలిగిన

దేవోకిత్ 2 అంతయ్దినములలో
పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము
పరవ్త శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె
ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్
సమసత్ అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు 3

ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్ర్ము
యెరూషలేములోనుండి యెహోవా వాకుక్
బయలు వెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా
వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు
యెహోవా పరవ్త మునకు మనము వెళుల్దము
రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు
బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము
అని చెపుప్కొందురు. 4 ఆయన
మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము
తీరుచ్ను అనేక జనములకు తీరుప్తీరుచ్ను వారు
తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ
యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను
సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము
ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ
నేరుచ్కొనుట ఇక మానివేయును. 5 యాకోబు
వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా
వెలుగులో నడుచుకొందము. 6 యాకోబు వంశమగు
ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల
సంపర్దాయములతో నిండుకొనియునాన్రు వారు
ఫిలిషీత్యులవలెమంతర్ పర్యోగము
చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము చేయుదురు
గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచి యునాన్వు. 7 వారి
దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది
వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు మితిలేదు వారి
దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథ
ములకు మితిలేదు. 8 వారి దేశము విగర్హములతో
నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము
వేర్ళల్తో చేసిన దానికి నమసాక్రము
చేయుదురు 9 అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు
ఘనులు తగిగ్ంప బడు దురు కాబటిట్ వారిని
కష్మింపకుము. 10 యెహోవా
భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ
మహాతమ్య్మునుండియు బండ బీటలోనికి
దూరుము మంటిలో దాగి యుండుము. 11 నరుల
అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల
గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును ఆ దినమున
యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును. 12

అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని
ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని విమరిశ్ంచు
దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
నియమించియునాన్డు అవి అణగదొర్కక్బడును.
13 ఔనన్తయ్ము కలిగి అతిశయించు లెబానోను
దేవదారు వృకష్ములకనిన్టికిని బాషాను
సిందూర వృకష్ములకనిన్టికిని 14

ఉనన్తపరవ్తములకనిన్టికిని ఎతత్యిన
మెటల్కనిన్టికిని 15 ఉనన్తమైన

పర్తిగోపురమునకును బురుజులుగల పర్తి
కోటకును 16 తరీష్షు ఓడలకనిన్టికిని
రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ
దినము నియమింపబడియునన్ది. 17 అపుప్డు
నరుల అహంకారము అణగదొర్కక్బడును
మనుషుయ్ల గరవ్ము తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున
యెహోవామాతర్మే ఘనత వహించును. 18

విగర్హములు బొతిత్గా నశించిపోవును. 19

యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు
ఆయన భీకర సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ
మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు
కొండల గుహలలో దూరుదురు నేల బొరియలలో
దూరుదురు. 20 ఆ దినమున యెహోవా భూమిని
గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర
సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ
మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను
బండబీటలలోను 21 దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు
తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి
విగర్హములను సువరణ్ విగర్హ ములను
ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 22

తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణముకలిగిన నరుని
లకష్య్పెటట్కుము; వానిని ఏవిషయములో
ఎనిన్క చేయవచుచ్ను?

ఆలకించుడి పర్భువును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా
పోషణమును పోషణాధారమును

అనోన్దకముల ఆధారమంతయు పోషణమంతయు 2

శూరులను యోధులను నాయ్యాధిపతులను
పర్వకత్లను 3 సోదెకాండర్ను పెదద్లను
పంచాదశాధిపతులను ఘనత వహించినవారిని
మంతుర్లను శిలప్శాసత్ర్ములను ఎరిగినవారిని
మాంతిర్కులను యెరూషలేములోనుండియు
యూదాదేశములో నుండియు తీసివేయును. 4

బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను
వారు బాలచేషట్లుచేసి జనులను ఏలెదరు. 5

పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను
పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు
చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని
నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును. 6

ఒకడు తన తండిర్యింట తన సహోదరుని
పటుట్కొని నీకు వసత్ర్ము కలదు నీవు మామీద
అధిపతివై యుందువు ఈ పాడుసథ్లము నీ
వశముండనిమమ్నును 7 అతడు ఆ దినమున
కేకవేసినేను సంరకష్ణ కరత్నుగా
ఉండనొలల్ను నాయింట ఆహారమేమియు లేదు
వసత్ర్మేమియు లేదు ననున్ జనాధిపతిగా
నియమింపరాదనును. 8 యెరూషలేము
పాడైపోయెను యూదా నాశన మాయెను
యెహోవా మహిమగల దృషిట్కి తిరుగుబాటు
చేయు నంతగా వారి మాటలును కిర్యలును
ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి. 9 వారి
ముఖలకష్ణమే వారిమీద సాకష్య్మిచుచ్ను.
తమ పాపమును మరుగుచేయక సొదొమవారివలె
దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు
కీడుచేసికొని యునాన్రు వారికి శర్మ 10 మీకు
మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు
తమ కిర్యల ఫలము అనుభవింతురు. 11 దుషుట్లకు
శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును. 12

నా పర్జలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు
వారిని బాధపెటుట్చునాన్రు సీత్ర్లు వారిని
ఏలుచునాన్రు. నా పర్జలారా, మీ నాయకులు
తోర్వను తపిప్ంచు వారు 13 వారు నీ తోర్వల
జాడను చెరిపివేయుదురు. యెహోవా
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వాదించుటకు నిలువబడియునాన్డు జనములను
విమరిశ్ంచుటకు లేచియునాన్డు 14 యెహోవా
తన జనుల పెదద్లను వారి యధిపతులను
విమరిశ్ంప వచుచ్చునాన్డు. మీరే
దార్కష్లతోటను తినివేసితిరి మీరు
దోచుకొనిన దరిదుర్ల సొముమ్ మీ
యిండల్లోనే యునన్ది 15 నా పర్జలను
నలుగగొటిట్ మీరేమి చేయుదురు? బీదల
ముఖములను నూరి మీరేమి చేయుదురు? అని
పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 16 మరియు
యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను
కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండెర్ౖ మెడచాచి
నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు,
తమ కాళల్గజజ్లను మోర్గించు చునాన్రు; 17

కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల
నడినెతిత్ బోడి చేయును యెహోవా వారి
మానమును బయలుపరచును. 18 ఆ దినమున
యెహోవా గలుల్గలుల్మను వారి పాద
భూషణములను సూరయ్బింబ భూషణములను
చందర్వంకలను భూషణములను 19

కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన
ముసుకు లను 20 కులాల్యీలను కాళల్ గొలుసులను
ఒడాడ్ణములను పరిమళ దర్వయ్పు బరిణలను 21

రకష్రేకులను ఉంగరములను ముకుక్ కముమ్లను 22

ఉతస్వ వసత్ర్ములను ఉతత్రీయములను
పైటలను సంచులను 23 చేతి అదద్ములను
సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను
శాలువులను తీసివేయును. 24 అపుప్డు పరిమళ
దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును
నడికటుట్కు పర్తిగా తార్డును అలిల్న జడకు
పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన
పైవసత్ర్మునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు
అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును. 25

ఖడగ్ముచేత మనుషుయ్లు కూలుదురు
యుదధ్మున నీ బలాఢుయ్లు పడుదురు 26

పటట్ణపు గుమమ్ములు బాధపడి దుఃఖించును
ఆమె ఏమియు లేనిదై నేల కూరుచ్ండును.

ఆ దినమున ఏడుగురు సీత్ర్లు ఒకక్
పురుషుని పటుట్ కొని మేము మా
అనన్మే తిందుము మా వసత్ర్ములే

కటుట్కొందుము, నీ పేరుమాతర్ము మాకు
పెటిట్ మా నింద తీసివేయు మని చెపుప్దురు.
2 ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూష
ణమునగును. ఇశార్యేలులో
తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట
అతిశయాసప్దముగాను శుభలకష్ణము గాను
ఉండును. 3 సీయోనులో శేషించినవారికి
యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా
జీవముపొందుటకై యెరూషలేములో దాఖ లైన
పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు.
4 తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు
ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను
కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయు
నపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును
దాని మధయ్నుండి తీసివేసి దాని
శుదిధ్చేయునపుప్డు 5 సీయోనుకొండలోని
పర్తి నివాససథ్లముమీదను దాని ఉతస్వ
సంఘములమీదను పగలు మేఘధూమములను రాతిర్
అగిన్జావ్లా పర్కాశమును యెహోవా
కలుగజేయును. 6 మహిమ అంతటిమీద
వితానముండును పగలు ఎండకు నీడగాను గాలివానకు

ఆశర్యముగాను చాటుగాను పరణ్శాల యొకటి
యుండును.

నా పిర్యునిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి
అతని దార్కష్తోటనుబటిట్
నాకిషుట్డైనవానిగూరిచ్ పాడెదను

వినుడి. సతుత్వ భూమిగల కొండమీద నా
పిర్యుని కొకదార్కష్తోట యుండెను 2

ఆయన దానిని బాగుగా తర్వివ్ రాళల్ను ఏరి
అందులో శేషఠ్మైన దార్కష్తీగెలను
నాటించెను దాని మధయ్ను బురుజు ఒకటి
వేయించి దార్కష్ తొటిట్ని
తొలిపించెను.దార్కష్పండుల్ ఫలింపవలెనని
యెదురు చూచుచుండెను గాని అది
కారుదార్కష్లు కాచెను 3 కావున యెరూషలేము
నివాసులారా, యూదావార లారా, నా
దార్కష్తోట విషయము నాకు నాయ్యము
తీరచ్ వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 4

నేను నా దార్కష్తోటకు చేసినదానికంటె
మరేమి దానికి చేయగలను? అది
దార్కష్పండుల్ కాయునని నేను
కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్కష్లు
కాయుటకు కారణమేమి? 5 ఆలోచించుడి, నేను నా
దార్కష్తోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు
తెలియజెపెప్దను నేను అది
మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్
వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని గోడను
పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 6 అది
శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు
దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను
బలిసి యుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని
మేఘములకు ఆజఞ్ నిచెచ్దను. 7 ఇశార్యేలు
వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
దార్కష్తోట యూదా మనుషుయ్లు ఆయన
కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని
చూడగా బలా తాక్రము కనబడెను నీతి కావలెనని
చూడగా రోదనము వినబడెను. 8 సథ్లము
మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో
నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ కలుపుకొని
పొలమునకు పొలము చేరుచ్ కొను మీకు శర్మ. 9

నేను చెవులార వినునటుల్
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
సప్షట్ముగా ఈ మాట నాతో సెల విచెచ్ను.
నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన
యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక
పాడైపోవును. 10 పది ఎకరముల దార్కష్తోట
ఒక కుంచెడు రస మిచుచ్ను తూమెడుగింజల పంట
ఒక పడి యగును. 11 మదయ్ము తార్గుదమని
వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట
పుటిట్ంచు వరకు చాల రాతిర్వరకు
పానముచేయువారికి శర్మ. 12 వారు సితారా
సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు
దార్కాష్రసము తార్గుచు విందు
చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు
ఆయన హసత్కృతయ్ములను లకష్య్పెటట్రు.
13 కావున నా పర్జలు జాఞ్నము లేకయే
చెరపటట్బడి పోవుచునాన్రు వారిలో
ఘనులైనవారు నిరాహారులుగా నునాన్రు
సామానుయ్లు దపిప్చేత జవ్రపీడితులగుదురు.
14 అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశ
పెటుట్కొని అపరి మితముగా తన నోరు
తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును
సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును
హరిష్ంచువారును పడిపోవుదురు. 15 అలుప్లు
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అణగదొర్కక్ బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు
గరివ్షుఠ్ల చూపు తగుగ్ను 16

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్
తీరిచ్ మహిమపరచబడును పరిశుదుధ్డైన దేవుడు
నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచు కొనును. 17

అది మేతబీడుగా నుండును గొఱఱ్పిలల్లు
అచచ్ట మేయును గరివ్ంచినవారి బీడు భూమిని
విదేశీయులైన కాపరులు అనుభవింతురు. 18

భకిత్హీనతయను తార్ళల్తో దోషమును
లాగుకొను వారికి శర్మ. బండిమోకులచేత
పాపమును లాగుకొనువారికి శర్మ వారు
ఇటల్నుకొనుచునాన్రు 19 ఆయనను
తవ్రపడనిముమ్ మేము ఆయన కారయ్మును
చూచునటుల్ ఆయనను దానిని వెంటనే
చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్
పరిశుదధ్దేవుని ఆలోచన మాకు
తెలియబడునటుల్ అది మా యెదుట
కనబడనిముమ్ 20 కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు
చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు
చీకటనియు ఎంచుకొను వారికి శర్మ. చేదు తీపి
అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ.
21 తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ
యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు తలంచు
కొనువారికి శర్మ. 22 దార్కాష్రసము
తార్గుటలో పర్ఖాయ్తినొందిన వారికిని
మదయ్ము కలుపుటలో తెగువగలవారికిని శర్మ.
23 వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషుట్డు
నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు నీతిమంతుల
నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 24

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్
ధరమ్ శాసత్ర్మును
నిరల్కష్య్పెటుట్దురు
ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని వాకుక్ను
తృణీక రించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల
కొయయ్కాలును కాలిచ్వేయు నటుల్ ఎండిన
గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు
కుళిల్ పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె పైకి
ఎగిరిపోవును. 25 దానినిబటిట్ యెహోవా
కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన
వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా
పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి
కళేబరములు పెంటవలె పడి యునన్వి. ఇంతగా
జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన
బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది. 26 ఆయన
దూరముగానునన్ జనములను పిలుచుటకు ధవ్జము
నెతుత్ను భూమయ్ంతమునుండి వారిని
రపిప్ంచుటకు ఈల గొటుట్ను అదిగో వారు
తవ్రపడి వేగముగా వచుచ్చునాన్రు. 27 వారిలో
అలసినవాడైనను తొటిర్లుల్వాడైనను లేడు.
వారిలో ఎవడును నిదర్పోడు కునుకడు వారి
నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరకష్లవారు
తెగిపోదు. 28 వారి బాణములు వాడిగలవి వారి
విండల్నిన్యు ఎకుక్ పెటట్బడియునన్వి
వారి గుఱఱ్ముల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్తో
సమాన ములు వారి రథచకర్ములు సుడిగాలి
తిరిగినటుల్ తిరుగును 29 ఆడుసింహము
గరిజ్ంచినటుల్ వారు గరిజ్ంచుదురు
కొదమసింహము గరిజ్ంచినటుల్ గరజ్నచేయుచు
వేటను పటుట్కొని అడడ్మేమియు లేకుండ
దానిని ఎతుత్కొని పోవుదురు
విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు. 30 వారు ఆ
దినమున సముదర్ఘోషవలె జనముమీద
గరజ్నచేయుదురు ఒకడు భూమివైపు చూడగా

అంధకారమును బాధయు కనబడును అంతట ఆ
దేశముమీది వెలుగు మేఘములచేత చీకటి యగును.

రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన
సంవతస్రమున అతుయ్ నన్తమైన
సింహాసనమందు పర్భువు

ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన
చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును
నిండుకొనెను. 2 ఆయనకు పైగా సెరా పులు
నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్
లుండెను. పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖ
మును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు
రెంటితో ఎగురు చుండెను. 3 వారుసైనయ్ముల
కధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు
పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; సరవ్లోకము ఆయన
మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్
సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు చేయుచుండిరి.
4 వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు
కదలుచు మందిరము ధూమము చేత నిండగా 5 నేను
అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెద వులు
గలవాడను; అపవితర్మైన పెదవులుగల జనుల
మధయ్ను నివసించు వాడను; నేను నశించితిని;
రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాను
నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 6 అపుప్డు
ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి
కారుతో తీసిన నిపుప్ను చేత పటుట్కొని
నాయొదద్కు ఎగిరి వచిచ్ నా నోటికి దాని
తగిలించి 7 ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ
పాప మునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ
దోషము తొలగి పోయెను అనెను. 8

అపుప్డునేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము
ఎవడు పోవునని పర్భువు సెలవియయ్గా
వింటిని. అంతట నేనుచితత్గించుము
నేనునాన్ను ననున్ పంపు మనగా 9 ఆయననీవు
పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము
వినుచుందురు గాని గర్హింపకుందురు; నితయ్ము
చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 10 వారు
కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో
గర్హించి, మనసుస్ మారుచ్కొని సవ్సథ్త
పొందక పోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము
కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మంద పరచి వారి
కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 11 పర్భువా,
ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయననివాసులు లేక
పటట్ణములును, మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను
పాడగు వరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును
12 యెహోవా మనుషుయ్లను దూరముగా తీసికొని
పోయినందున దేశములో నిరజ్నమైన సథ్లములు
విసాత్రమగువరకును ఆలాగున జరుగును. 13

దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువ
బడినను అదియును నాశనమగును. సిందూర మసత్కి
వృకష్ములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు
మొదుద్వలె నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి
పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను.

యూదా రాజైన ఉజిజ్యా మనుమడును
యోతాము కుమారుడునైన ఆహాజు
దినములలో సిరియా రాజైన రెజీనును

ఇశార్యేలు రాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన
పెకహును యుదధ్ము చేయవలెనని
యెరూషలేముమీదికి వచిచ్రి గాని అది వారివలన
కాకపోయెను 2 అపుప్డుసిరియనులు
ఎఫార్యిమీయులను తోడు చేసికొనిరని దావీదు
వంశసుథ్లకు తెలుపబడగా, గాలికి అడవి చెటుల్
కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల
హృదయమును కదిలెను. 3 అపుప్డు యెహోవా
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యెషయాతో ఈలాగు సెల విచెచ్నుఆహాజు
నెదురొక్నుటకు నీవును నీ కుమారుడైన
షెయారాయ్షూబును చాకిరేవు మారగ్మున పై
కోనేటి కాలువకడకు పోయి అతనితో ఈలాగు
చెపుప్ము 4 భదర్ముసుమీ, నిమమ్ళించుము;
పొగ రాజుచునన్ యీ రెండు కొరకంచు కొనలకు,
అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమలాయ్
కుమారుడును అనువారి కోపాగిన్కి జడియకుము, నీ
గుండె అవియ నీయకుము. 5 సిరియాయు,
ఎఫార్యి మును, రెమలాయ్ కుమారుడును నీకు
కీడుచేయవలెనని ఆలోచించుచు 6 మనము యూదా
దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్
దాని పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను
వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించె దము
రండని చెపుప్కొనిరి. 7 అయితే పర్భువైన
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుఆ మాట
నిలువదు, జరు గదు. 8 దమసుక్ సిరియాకు
రాజధాని; దమసుక్నకు రెజీనురాజు;
అరువదియయిదు సంవతస్రములు కాకమునుపు
ఎఫార్యిము జనము కాకుండ నాశనమగును. 9

షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని;
షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు;
మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడక యుందురు.
10 యెహోవా ఇంకను ఆహాజునకు ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను 11 నీ దేవుడైన యెహోవావలన
సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను సరే
ఊరథ్వ్లోకమంత ఎతత్యినను సరే. 12

ఆహాజునేను అడుగను యెహోవాను శోధింప నని
చెపప్గా 13 అతడుఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు
వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను
విసికించుట చాలదను కొని నా దేవుని కూడ
విసికింతురా? 14 కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక
సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క
గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి
ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 15 కీడును
విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరు కొనుటకును
అతనికి తెలివి వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు,
తేనెను తినును. 16 కీడును విసరిజ్ంచుటకును
మేలును కోరు కొనుటకును ఆ బాలునికి తెలివిరాక
మునుపు నినున్ భయపెటుట్ ఆ యిదద్రు రాజుల
దేశము పాడుచేయ బడును. 17 యెహోవా నీ
మీదికిని నీ జనము మీదికిని నీ పితరుల
కుటుంబపువారి మీదికిని శర్మ దినములను,
ఎఫార్ యిము యూదానుండి తొలగిన దినము
మొదలుకొని నేటి వరకు రాని దినములను
రపిప్ంచును; ఆయన అషూష్రు రాజును నీమీదికి
రపిప్ంచును. 18 ఆ దినమున ఐగుపుత్ నదుల
అంతమందునన్ జోరీగలను, అషూష్రుదేశములోని
కందిరీగలను యెహోవా ఈలగొటిట్ పిలుచును.
19 అవి అనిన్యు వచిచ్ మెటట్ల లోయలలోను
బండల సందులలోను ముండల్ పొదలనిన్టిలోను
గడిడ్ బీళల్నిన్టిలోను దిగి నిలుచును. 20 ఆ
దినమున యెహోవా నది (యూపర్టీసు) అదద్రి
నుండి కూలికి వచుచ్ మంగలకతిత్చేతను, అనగా
అషూష్రు రాజు చేతను తలవెండుర్కలను
కాళల్వెండుర్కలను కౌష్రము చేయించును,
అది గడడ్ముకూడను గీచివేయును. 21 ఆ దినమున
ఒకడు ఒక చినన్ ఆవును రెండు గొఱఱ్ లను
పెంచుకొనగా 22 అవి సమృదిధ్గా
పాలిచిచ్నందున అతడు పెరుగు తినును; ఏలయనగా
ఈ దేశములో విడువ బడిన వారందరును పెరుగు
తేనెలను తిందురు. 23 ఆ దినమున వెయియ్
వెండి నాణముల విలువగల వెయియ్

దార్కష్చెటుల్ండు పర్తి సథ్లమున
గచచ్పొదలును బలు రకక్సి చెటుల్ను పెరుగును.
24 ఈ దేశమంతయు గచచ్ పొదలతోను బలురకక్సి
చెటల్తోను నిండియుండును గనుక బాణములను
విండల్ను చేత పటుట్కొని జనులు అకక్ డికి
పోవుదురు. 25 పారచేత తర్వవ్బడుచుండిన
కొండ లనిన్టిలోనునన్ బలురకక్సి చెటల్
భయముచేతను గచచ్ పొదల భయముచేతను జనులు
అకక్డికి పోరు; అది యెడల్ను తోలుటకును
గొఱఱ్లు తొర్కుక్టకును ఉప యోగమగును.

మరియు యెహోవా నీవు గొపప్పలక
తీసికొని మహేరు షాలాల్, హాష్ బజ్1,
అను మాటలు సామానయ్ మైన

అకష్రములతో దానిమీద వార్యుము. 2 నా
నిమితత్ము నమమ్కమైన సాకష్య్ము
పలుకుటకు యాజకుడైన ఊరియాను
యెబెరెకాయ్యు కుమారుడైన జెకరాయ్ను
సాకుష్లనుగా పెటెట్దనని నాతో చెపప్గా 3

నేను పర్వకిత్ర్ యొదద్కు పోతిని; ఆమె
గరభ్వతియై కుమారుని కనగా యెహోవా అతనికి
మహేరు షాలాల్ హాష్ బజ్2 అను పేరు
పెటుట్ము. 4 ఈ బాలుడునాయనా అమామ్ అని
అననేరక మునుపు అషూష్రురాజును అతని వారును
దమసుక్ యొకక్ ఐశవ్రయ్మును షోమోర్ను
దోపుడు సొముమ్ను ఎతిత్కొని పోవుదురనెను.
5 మరియు యెహోవా ఇంకను నాతో ఈలాగు సెల
విచెచ్ను 6 ఈ జనులు మెలల్గా పారు షిలోహు
నీళుల్ వదద్ని చెపిప్ రెజీనునుబటిట్యు
రెమలాయ్ కుమారునిబటిట్యు
సంతోషించుచునాన్రు. 7 కాగా పర్భువు బలమైన
యూఫర్టీసునది విసాత్ర జలములను, అనగా
అషూష్రు రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి
రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా
పొంగి ఒడుడ్ లనిన్టిమీదను పొరిల్ పారును. 8

అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్
పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును.
ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు
విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్ప కము
నీ దేశ వైశాలయ్ మంతటను వాయ్పించును. 9

జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు;
దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు ఆలకించుడి మీరు
నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము
కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 10 ఆలోచన
చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట
పలికినను అది నిలువదు. దేవుడు మాతోనునాన్డు.
11 ఈ జనులమారగ్మున నడువకూడదని యెహోవా
బహు బలముగా నాతో చెపిప్యునాన్డు; ననున్
గదిద్ంచి యీ మాట సెలవిచెచ్ను 12 ఈ
పర్జలు బందుకటుట్ అని చెపుప్నదంతయు
బందుకటుట్ అనుకొనకుడి వారు భయపడుదానికి
భయపడకుడి దానివలన దిగులు పడకుడి. 13

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే
పరిశుదుధ్డను కొనుడి మీరు భయపడవలసినవాడు
ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులుపడవలెను
అపుప్డాయన మీకు పరిశుదధ్సథ్లముగా
నుండును. 14 అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్
రెండు కుటుంబ ములకు తగులు రాయిగాను
అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును
యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను
చికుక్వలగాను ఉండును 15 అనేకులు వాటికి తగిలి
తొటిర్లుల్చు పడి కాళుల్ చేతులు విరిగి
చికుక్బడి పటట్బడుదురు. 16 ఈ
పర్మాణవాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను
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ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల కపప్గింపుము. 17

యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగుచేసి
కొను యెహోవాను నముమ్కొను నేను
ఎదురుచూచు చునాన్ను ఆయనకొరకు నేను
కనిపెటుట్చునాన్ను. 18 ఇదిగో, నేనును,
యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను
కొండమీద నివసించు సైనయ్ముల కధిపతియగు
యెహోవావలని సూచనలుగాను,
మహతాక్రయ్ములు గాను ఇశార్యేలీయుల
మధయ్ ఉనాన్ము. 19 వారు మిముమ్ను
చూచికరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును
కిచకిచలాడి గొణుగు మంతర్జుఞ్లయొదద్కును
వెళిల్ విచారించు డని చెపుప్నపుప్డు జనులు
తమ దేవునియొదద్నే విచారింప వదాద్?
సజీవులపకష్ముగా చచిచ్న వారియొదద్కు
వెళల్ దగునా? 20 ధరమ్శాసత్ర్మును
పర్మాణ వాకయ్మును విచా రించుడి; ఈ
వాకయ్పర్కారము వారు బోధించనియెడల
వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 21 అటిట్వారు
ఇబబ్ంది పడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము
చేయుదురు. ఆకలి గొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు
పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద
చూతురు; 22 భూమి తటుట్ తేరి చూడగా బాధలును
అంధకారమును దుసస్హ మైన వేదనయు కలుగును;
వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు.

అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద
మబుబ్ నిలువ లేదు పూరవ్కాలమున ఆయన
జెబూలూను దేశమును నఫాత్లి దేశమును

అవమానపరచెను అంతయ్కాలమున ఆయన
సముదర్పార్ంతమును, అనగా యొరాద్ను
అదద్రిని అనయ్జనుల గలిలయ పర్దేశమును
మహిమగలదానిగా చేయుచునాన్డు. 2 చీకటిలో
నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచు చునాన్రు
మరణచాఛ్యగల దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కా
శించును. 3 నీవు జనమును
విసత్రింపజేయుచునాన్వు వారి సంతోషమును
వృదిధ్పరచుచునాన్వు కోతకాలమున
మనుషుయ్లు సంతోషించునటుల్
దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనువారు
సంతోషించునటుల్ వారు నీ సనిన్ధిని
సంతోషించుచునాన్రు. 4 మిదాయ్ను దినమున
జరిగినటుల్ వాని బరువు కాడిని నీవు
విరిచియునాన్వు వాని మెడను కటుట్కఱఱ్ను
వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియునాన్వు. 5

యుదధ్పుసందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను
రకత్ములో పొరలింపబడిన వసత్ర్ములును
అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును. 6 ఏలయనగా
మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు
అనుగర్హింపబడెను ఆయన భుజముమీద
రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు
ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు నితుయ్డగు
తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి
పేరు పెటట్బడును. 7 ఇది మొదలుకొని
మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మ మును
కలుగునటుల్ సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును
రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను
నీతివలనను రాజయ్మును సిథ్రపరచు టకు అతడు
సింహాసనాసీనుడై రాజయ్పరిపాలన చేయును.
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను. 8 పర్భువు
యాకోబు విషయమై వరత్మానము పంపగా అది
ఇశార్యేలువరకు దిగివచిచ్యునన్ది. 9 అది
ఎఫార్యిముకును షోమోర్ను నివాసులకును

పర్జల కందరికి తెలియవలసియునన్ది. 10

వారుఇటికలతో కటిట్నది పడిపోయెను చెకిక్న
రాళల్తో కటుట్దము రండి; రావికఱణ్తో
కటిట్నది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు
కఱఱ్ను వేయుదము రండని అతిశయపడి
గరవ్ముతో చెపుప్కొనుచునాన్రు. 11

యెహోవా వానిమీదికి రెజీనునకు విరోధులైన
వారిని హెచిచ్ంచుచు వాని శతుర్వులను
రేపుచునాన్డు. 12 తూరుప్న సిరియాయు పడమట
ఫిలిషీత్యులును నోరు తెరచి ఇశార్యేలును
మింగివేయవలెనని యునాన్రు ఈలాగు జరిగినను
ఆయన కోపము చలాల్రలేదు.ఆయన బాహువు
ఇంకను చాపబడియునన్ది. 13 అయినను జనులు
తముమ్ కొటిట్నవానితటుట్ తిరుగుట లేదు
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను వెదకరు.
14 కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను
తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను ఒకక్ దినమున
కొటిట్వేయును. 15 పెదద్లును ఘనులును తల;
కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 16 ఈ జనుల
నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని
వెంబడించువారు వారిచేత మింగివేయబడు దురు.
17 వారందరును భకిత్హీనులును
దురామ్రుగ్లునై యునాన్రు పర్తి నోరు
దురాభ్షలాడును కాబటిట్ పర్భువు వారి
¸°వనసుథ్లను చూచి సంతో షింపడు వారిలో
తలిదండుర్లు లేనివారియందైనను వారి
విధవరాండర్యందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు
జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన
బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది. 18

భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది
గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్
అడవి పొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె
చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును. 19 సైనయ్ముల
కధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తవలన దేశము
కాలిపోయెను. జనులును అగిన్కి కటెట్లవలె
నునాన్రు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు. 20

కుడిపర్కక్న ఉనన్దాని పటుట్కొందురు గాని
ఇంకను ఆకలిగొని యుందురు; ఎడమపర్కక్న
ఉనన్దాని భకిష్ంచుదురు గాని ఇంకను
తృపిత్పొందక యుందురు వారిలో పర్తివాడు తన
బాహువును భకిష్ంచును 21 మనషేష్
ఎఫార్యిమును ఎఫార్యిము మనషేష్ను
భకిష్ంచును వీరిదద్రు ఏకీభవించి యూదామీద
పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము
చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను
చాపబడియునన్ది.

విధవరాండుర్ తమకు
దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలె ననియు 2

తలిదండుర్లులేనివారిని కొలల్
పెటుట్కొనవలెననియు కోరి నాయ్యవిమరశ్
జరిగింపకుండ దరిదుర్లను తొలగించు టకును నా
పర్జలలోని బీదల నాయ్యమును
తపిప్ంచుటకును అనాయ్యపు విధులను
విధించువారికిని బాధకరమైన శాసనములను
వార్యించువారికిని శర్మ. 3 దరశ్నదినమున
దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి
చేయుదురు? సహాయమునొందుటకు
ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు?మీ
ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 4 వారు
చెరపటట్బడినవారి కిర్ంద
దాగుకొనుచునాన్రు హతులైనవారి కిర్ంద
కూలుచునాన్రు ఈలాగు జరిగినను యెహోవా
కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను
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చాపబడియునన్ది. 5 అషూష్రీయులకు శర్మ
వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా
దుడుడ్కఱఱ్ నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది.
6 భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని
పంపెదను దోపుడుసొముమ్ దోచుకొనుటకును
కొలల్పెటుట్టకును వీధులను
తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు
జనులనుగూరిచ్ వారి కాజాఞ్పించెదను. 7

అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని
ఆలోచనకాదు; నాశనము చేయవలెననియు చాల
జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని
ఆలోచన. 8 అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా
యధిపతులందరు మహారాజులు కారా? 9 కలోన్
కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు
అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను
దమసుక్వలె నుండలేదా? 10 విగర్హములను
పూజించు రాజయ్ములు నా చేతికి చికిక్నవి
గదా? వాటి విగర్హములు యెరూషలేము
షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి
గదా? 11 షోమోర్నునకును దాని విగర్హములకును
నేను చేసి నటుల్ యెరూషలేమునకును దాని
విగర్హములకును చేయక పోదునా అనెను. 12

కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము
మీదను పర్భువు తన కారయ్మంతయు
నెరవేరిచ్న తరువాత నేను
అషూష్రురాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని
ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు
చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 13

అతడునేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను
నాబుదిధ్చేతను ఆలాగుచేసితిని నేను జనముల
సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను
దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై
సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని 14

పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్వేసినటుట్
జనముల ఆసిత్ నా చేత చికెక్ను. ఒకడు
విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను
ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను
కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్
నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొను
చునాన్నని అనుకొనును. 15 గొడడ్లి తనతో
నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో
కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల
తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము
కఱఱ్కానివానిని ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?
16 పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి
కష్యరోగము పంపును వారికిర్ంద
అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 17

ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని
పరిశుదధ్ దేవుడు జావ్లయునగును; అది
అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్
పొదలకును అంటుకొని ఒకక్దినమున వాటిని
మింగివేయును. 18 ఒకడు వాయ్ధిగర్సుత్డై
కీష్ణించిపోవునటుల్గా శరీర
పార్ణములతోకూడ అతని అడవికిని అతని
ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది
నాశనము చేయును. 19 అతని అడవిచెటల్ శేషము
కొంచెమగును బాలుడు వాటిని లెకక్
పెటట్వచుచ్ను. 20 ఆ దినమున ఇశార్యేలు
శేషమును యాకోబు కుటుంబికులలో
తపిప్ంచుకొనినవారును తముమ్ను హతము
చేసినవానిని ఇకను ఆశర్యింపక
సతయ్మునుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల

పరిశుదధ్దేవుడైన యెహోవాను నిజముగా
ఆశర్యించెదరు. 21 శేషము తిరుగును, యాకోబు
శేషము బలవంతుడగు దేవునివైపు తిరుగును. 22 నీ
జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండి
నను దానిలో శేషమే తిరుగును, సమూలనాశనము
నిరణ్ యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె
వచుచ్ను 23 ఏలయనగా తాను నిరణ్యించిన
సమూలనాశనము పర్భువును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా
సరవ్లోకమున కలుగజేయును. 24 పర్భువును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో
నివసించుచునన్ నా జనులారా, ఐగుపీత్యులు
చేసినటుట్ అషూష్రు కఱఱ్తో నినున్
కొటిట్ నీమీద తన దండము ఎతిత్నను వానికి
భయపడకుము. ఇకను కొదిద్ కాలమైన తరువాత నా
కోపము చలాల్రును 25 వారిని నాశనము
చేయుటకు నా ఉగర్త తిరుగును. 26 ఓరేబు
బండయొదద్ మిదాయ్నును హతము చేసినటుల్
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా తన
కొరడాలను వానిమీద ఆడించును. ఆయన దండము
సముదర్మువరకు వచుచ్ను ఐగుపీత్యులు
దండమెతిత్నటుల్ ఆయన దాని నెతుత్ను. 27 ఆ
దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసి
వేయబడును. నీ మెడమీదనుండి అతని కాడి
కొటిట్వేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి
విరుగగొటట్బడును. 28 అషూష్రీయులు
ఆయాతుమీద పడుచునాన్రు మిగోర్ను
మారగ్ముగా పోవుచునాన్రు మికమ్షులో తమ
సామగిర్ ఉంచుచునాన్రు 29 వారు కొండసందు
దాటి వచుచ్చునాన్రు రామా వణకుచునన్ది
గెబలో బసచేతము రండని అను చునాన్రు
సౌలుగిబాయ్ నివాసులు పారిపోవుదురు. 30

గలీల్ములారా, బిగగ్రగా కేకలువేయుడి
లాయిషా, ఆలకింపుము అయయ్యోయ్,
అనాతోతు 31 మదేమ్నా జనులు పారిపోవుదురు
గిబానివాసులు పారిపోదురు 32 ఈ దినమే దండు
నోబులో దిగును ఈ దినమే సీయోను కుమారి
పరవ్తమను యెరూష లేము కొండమీద వారు తమ
చెయియ్ ఆడించుదురు 33 చూడుడి పర్భువును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా భీకరముగా
కొమమ్లను తెగగొటట్గా మికిక్లి
యెతుత్గల చెటుల్ నరకబడును ఉనన్తమైనవి
పడిపోవును. 34 ఆయన అడవి పొదలను
ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను
బలవంతుడైన యొకనిచేత కూలిపోవును.

యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు
పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము
ఎదిగి ఫలించును 2 యెహోవా ఆతమ్

జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన
బలములకు ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని
యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు
ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును 3 యెహోవా భయము
అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 4 కంటి
చూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను
వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు
నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను
భూనివాసులలో దీనులైనవారికి
యథారథ్ముగావిమరశ్ చేయును తన
వాగద్ండము చేత లోకమును కొటుట్ను తన
పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును 5 అతని
నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును
నడికటుట్గా ఉండును. 6 తోడేలు
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గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును
చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ పండుకొనును
దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు
కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును. 7 ఆవులు
ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిలల్లు ఒకక్
చోటనే పండుకొనును ఎదుద్ మేయునటుల్
సింహము గడిడ్ మేయును. 8 పాలుకుడుచుపిలల్
నాగుపాము పుటట్యొదద్ ఆటాల్ డును
మిడినాగు పుటట్మీద పాలువిడిచిన పిలల్ తన
చెయియ్ చాచును 9 నా పరిశుదధ్
పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హాని చేయదు
నాశముచేయదు సముదర్ము జలముతో
నిండియునన్టుట్ లోకము
యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో నిండి
యుండును. 10 ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా
నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్
జనములు విచారణ చేయును ఆయన
విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 11 ఆ
దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును
అషూష్రులోనుండియు ఐగుపుత్లోనుండియు
పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు
ఏలాములోనుండియు షీనారులోనుండియు
హమాతులో నుండియు
సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి
రపిప్ంచుటకు యెహోవా రెండవమారు తన
చెయియ్ చాచును 12 జనములను పిలుచుటకు ఆయన
యొక ధవ్జము నిలువ బెటుట్ను
భర్షుట్లైపోయిన ఇశార్యేలీయులను
పోగుచేయును భూమియొకక్ నాలుగు
దిగంతములనుండి చెదరి పోయిన యూదా వారిని
సమకూరుచ్ను. 13 ఎఫార్యిమునకునన్
మతస్రము పోవును యూదా విరోధులు
నిరూమ్లమగుదురు ఎఫార్యిము యూదాయందు
మతస్రపడడు యూదా ఎఫార్యిమును బాధింపడు
14 వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు
పడమటివైపుకు పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి
తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును
మోయాబును ఆకర్మించుకొందురు
అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు 15 మరియు
యెహోవా ఐగుపుత్ సముదర్ముయొకక్
అఖాతమును నిరూమ్లము చేయును వేడిమిగల తన
ఊపిరిని ఊదును యూఫర్టీసు నది మీద తన
చెయియ్ ఆడించును ఏడు కాలువలుగా దాని
చీలగొటుట్ను పాదరకష్లు తడువకుండ
మనుషుయ్లు దాటునటుల్ దాని చేయును. 16

కావున ఐగుపుత్దేశమునుండి ఇశార్యేలు
వచిచ్న దినమున వారికి దారి కలిగినటుల్
అషూష్రునుండి వచుచ్ ఆయన పర్జల శేషమునకు
రాజమారగ్ముండును

ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా,
నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము
చలాల్రెను నినున్

సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించి
యునాన్వు. 2 ఇదిగో నా రకష్ణకు
కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను
నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా
యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా
కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు
రకష్ణాధారమాయెను 3 కావున మీరు ఆనందపడి
రకష్ణాధారములైన బావు లలోనుండి నీళుల్
చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు 4

యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును
పర్కటించుడి జనములలో ఆయన కిర్యలను

పర్చురము చేయుడి ఆయన నామము ఘనమైనదని
జాఞ్పకమునకు తెచుచ్ కొనుడి. 5

యెహోవానుగూరిచ్ కీరత్న పాడుడి ఆయన తన
మహాతమ్య్మును వెలల్డిపరచెను
భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును. 6 సీయోను
నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ
మధయ్నునన్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్
దేవుడు ఘనుడై యునాన్డు.

ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు
బబులోనుగూరిచ్ పర్తయ్కష్మైన
దేవోకిత్ 2 జనులు పర్ధానుల

దావ్రములలో పర్వేశించుటకు చెటుల్లేని
కొండమీద ధవ్జము నిలువబెటుట్డి ఎలుగెతిత్
వారిని పిలువుడి సంజఞ్ చేయుడి. 3 నాకు
పర్తిషిఠ్తులైనవారికి నేను ఆజఞ్
ఇచిచ్యునాన్ను నా కోపము తీరుచ్కొనవలెనని
నా పరాకర్మశాలు రను పిలిపించియునాన్ను నా
పర్భావమునుబటిట్ హరిష్ంచువారిని
పిలిపించి యునాన్ను. 4 బహుజనులఘోషవలె
కొండలలోని జనసమూహము వలన కలుగు శబద్ము
వినుడి కూడుకొను రాజయ్ముల జనములు చేయు
అలల్రి శబద్ము వినుడి సైనయ్ముల
కధిపతియగు యెహోవా యుదధ్మునకై తన సేనను
వూయ్హకర్మముగా ఏరప్రచుచునాన్డు 5

సరవ్లోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన
దూరదేశమునుండి ఆకాశ దిగంతముల నుండి
యెహోవాయును ఆయన కోర్ధము తీరుచ్ ఆయుధ
ములును వచుచ్చునాన్రు. 6 యెహోవా దినము
వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె
సరవ్శకుత్డగు దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను.
7 అందుచేత బాహువులనిన్యు దురబ్లములగును
పర్తివాని గుండె కరగిపోవును 8 జనులు
విభార్ంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి
కలుగును పర్సవవేదన పడుదానివలె వారు
వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరి చూతురు వారి
ముఖములు జావ్లలవలె ఎఱఱ్బారును. 9

యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును
పాడుచేయుటకును పాపులను బొతిత్గా
దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుట కును
కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపము
తోను అది వచుచ్ను. 10 ఆకాశ నకష్తర్ములును
నకష్తర్రాసులును తమ వెలుగు
పర్కాశింపనియయ్వు ఉదయకాలమున సూరుయ్ని
చీకటి కముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 11

లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల
దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని
శికిష్ంపబోవు చునాన్ను అహంకారుల
అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల
గరవ్మును అణచివేసెదను. 12 బంగారుకంటె
మనుషుయ్లును ఓఫీరు దేశపు సువరణ్ముకంటె
నరులును అరుదుగా ఉండ జేసెదను. 13

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తకును
ఆయన కోపాగిన్ దినమునకును ఆకాశము
వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్
నటుల్ను నేను చేసెదను. 14 అపుప్డు
తరుమబడుచునన్ జింకవలెను పోగుచేయని
గొఱఱ్లవలెను జనులు తమ తమ సవ్జనులతటుట్
తిరుగుదురు తమ తమ సవ్దేశములకు
పారిపోవుదురు. 15 పటట్బడిన పర్తివాడును
కతిత్వాత కూలును తరిమి పటట్బడిన
పర్తివాడును కతిత్వాత కూలును 16 వారు
చూచుచుండగా వారి పసిపిలల్లు నలుగ
గొటట్బడుదురు వారి యిండుల్
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దోచుకొనబడును వారి భారయ్లు చెరుపబడుదురు.
17 వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను
వీరు వెండిని లకష్య్ము చేయరు
సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 18

వారి విండుల్ ¸°వనసుథ్లను నలుగగొటుట్ను
గరభ్ఫలమందు వారు జాలిపడరు పిలల్లను చూచి
కరుణింపరు. 19 అపుప్డు రాజయ్ములకు
భూషణమును కలీద్యులకు అతిశ యాసప్దమును
మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు
పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.
20 అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగా నుండదు
తరతరములకు దానిలో ఎవడును కాపురముండడు
అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము
వేయడు గొఱఱ్లకాపరులు తమ మందలను అకక్డ
పరుండ నియయ్రు 21 నకక్లు అకక్డ
పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో
ఉండును నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును
కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును 22 వారి
నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిర
ములలో అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు
కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు
సంకుచితములు.

ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు
జాలిపడును ఇంకను ఇశార్యేలును
ఏరప్రచుకొనును వారిని సవ్దేశములో

నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని
కలిసికొందురు వారు యాకోబు కుటుంబమును
హతుత్కొనియుందురు 2 జనములు వారిని
తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని
పర్వేశపెటుట్దురు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు
యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను
పనికతెత్లనుగాను సావ్ధీనపరచు కొందురు వారు
తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో
పెటిట్ 3 తముమ్ను బాధించినవారిని ఏలుదురు.
4 నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత
చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి
యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున
నీవు బబులోనురాజును గూరిచ్ అపహాసయ్పు
గీతము ఎతిత్ యీలాగున పాడుదువు
బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి?
రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ నాశనమాయెను?
5 దుషుట్ల దుడుడ్కఱఱ్ను మానని హతయ్చేత
జనములను కూర్రముగా కొటిట్న ఏలికల
రాజదండమును యెహోవా
విరుగగొటిట్యునాన్డు. 6 వారు ఆగర్హపడి
మానని బలాతాక్రముచేత జనము లను లోపరచిరి.
7 భూలోకమంతయు నిమమ్ళించి
విశర్మించుచునన్ది జనములు పాడసాగుదురు.
నీవు పండుకొనినపప్టినుండి నరుకువాడెవడును
మా మీదికి రాలేదని 8 నినున్గూరిచ్
తమాలవృకష్ములు లెబానోను
దేవదారువృకష్ములు హరిష్ంచును 9 నీవు
పర్వేశించుచుండగానే నినున్ ఎదురొక్నుటకై
కిర్ంద పాతాళము నీ విషయమై
కలవరపడుచునన్ది. అది నినున్ చూచి పేర్తలను
రేపుచునన్ది భూమిలో పుటిట్న సమసత్
శూరులను జనముల రాజుల నందరినివారి వారి
సింహాసనములమీదనుండి లేపుచునన్ది 10

వారందరు నినున్ చూచినీవును మావలె బలహీనుడ
వైతివా? నీవును మాబోటివాడవైతివా? అందురు.
11 నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల
సవ్రమును పాతాళమున పడవేయబడెను. నీ
కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు

నినున్ కపుప్ను. 12 తేజోనకష్తర్మా,
వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి
పడితివి? జనములను పడగొటిట్న నీవు
నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 13 నేను
ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని
నకష్తర్ములకు పైగా నా సింహాసనమును
హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్
సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 14

మేఘమండలముమీది కెకుక్దును
మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా
చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో
అనుకొంటివిగదా? 15 నీవు పాతాళమునకు
నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 16

నినున్ చూచువారు నినున్ నిదానించి చూచుచు
ఇటుల్ తలపోయుదురు 17 భూమిని కంపింపజేసి
రాజయ్ములను వణకించినవాడు ఇతడేనా?
లోకమును అడవిగాచేసి దాని పటట్ణములను
పాడు చేసినవాడు ఇతడేనా? తాను
చెరపటిట్నవారిని తమ నివాససథ్లమునకు పో
నియయ్నివాడు ఇతడేనా? 18 జనముల రాజులందరు
ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు
నిదిర్ంచుచునాన్రు. 19 నీవు సమాధి పొందక
పారవేయబడిన కొమమ్వలె నునాన్వు.
ఖడగ్ముచేత పొడువబడి చచిచ్నవారి శవములతో
కపప్ బడినవాడవైతివి తొర్కక్బడిన
పీనుగువలెనైతివిబిలముయొకక్
రాళల్యొదద్కు దిగుచునన్వానివలెనునాన్వు
20 నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ పర్జలను
హతమారిచ్తివి నీవు సమాధిలో వారితోకూడ
కలిసియుండవు దుషుట్ల సంతానము ఎనన్డును
జాఞ్పకమునకు తేబడదు. 21 వారు పెరిగి భూమిని
సవ్తంతిర్ంచుకొని పటట్ణము లతో లోకమును
నింపకుండునటుల్ తమ పితరుల దోషమునుబటిట్
అతని కుమారులను వధిం చుటకు దొడిడ్
సిదధ్పరచుడి. 22 సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి
బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని
మనుమని కొటిట్ వేసెదనని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 23 నేను దానిని
తుంబోడికి సావ్ధీనముగాను నీటి మడు గులగాను
చేయుదును. నాశనమను చీపురుకటట్తో దాని
తుడిచివేసెదను అని సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్ చునాన్డు. 24

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణ
పూరవ్ కముగా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును
నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును. 25 నా
దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా
పరవ్తములమీద వాని నలుగదొర్కెక్దను వాని
కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని
భారము వారి భుజముమీదనుండి తొలగింప బడును.
26 సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన
ఇదే జనములందరిమీద చాపబడిన బాహువు ఇదే. 27

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని
నియమించి యునాన్డు రదుద్పరచగలవాడెవడు?
బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని
తిర్పప్గలవాడెవడు? 28 రాజైన ఆహాజు
మరణమైన సంవతస్రమున వచిచ్న దేవోకిత్ 29

ఫిలిషిత్యా, నినున్ కొటిట్న దండము
తుతుత్నియలుగా విరువబడెనని అంతగా
సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు
పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 30

అపుప్డు అతిబీదలైనవారు భోజనము చేయుదురు
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దరిదుర్లు సురకిష్తముగా పండుకొందురు
కరవుచేత నీ బీజమును చంపెదను అది నీ శేషమును
హతము చేయును. 31 గుమమ్మా, పర్లాపింపుమీ,
పటట్ణమా, అంగలారుప్మీ. ఫిలిషిత్యా, నీవు
బొతిత్గా కరిగిపోయియునాన్వు
ఉతత్రదికుక్నుండి పొగ
లేచుచునన్దివచుచ్వారి పటాలములలో
వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు. 32 జనముల దూత
కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది?
యెహోవా సీయోనును సాథ్పించియునాన్డు
ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్
యింతురు అని చెపప్వలెను.

మోయాబును గూరిచ్న దేవోకిత్ ఒక
రాతిర్లో ఆరోమ్యాబు పాడై
నశించును ఒకక్ రాతిర్లో

కీరోమ్యాబు పాడై నశించును 2 ఏడుచ్టకు
మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్
దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు నెబోమీదను
మేదెబామీదను మోయాబీయులు
పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద
బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడడ్ము
గొరిగింపబడి యునన్ది 3 తమ సంత వీధులలో
గోనెపటట్ కటుట్కొందురు వారి మేడలమీదను
వారి విశాలసథ్లములలోను వారందరు
పర్లాపించుదురు కనీన్రు ఒలకపోయు దురు. 4

హెషోబ్నును ఏలాలేయును
మొఱఱ్పెటుట్చునన్వి యాహసువరకు వారి
సవ్రము వినబడుచునన్ది మోయాబీయుల
యోధులు కేకలువేయుదురు మోయాబు పార్ణము
అతనిలో వణకుచునన్ది. 5 మోయాబు
నిమితత్ము నా హృదయము అరచుచునన్ది దాని
పర్ధానులు మూడేండల్ తరిపి దూడవలె సోయరు
వరకు పారిపోవుదురు లూహీతు ఎకుక్డు తోర్వను
ఏడుచ్చు ఎకుక్దురు నశించితిమేయని
యెలుగెతిత్ కేకలు వేయుచు హొరొ నయీము
తోర్వను పోవుదురు. 6 ఏలయనగా నిమీము నీటి
తావులు ఎడారులాయెను అది ఇంకను అడవిగా
ఉండును. గడిడ్ యెండిపోయెను, చెటుట్
చేమలు వాడబారుచునన్వి పచచ్నిది ఎకక్డను
కనబడదు 7 ఒకొక్కడు సంపాదించిన ఆసిత్ని
తాము కూరుచ్కొనిన పదారథ్ములను నిరవంజి
చెటుల్నన్ నది అవతలకు వారు మోసికొని
పోవుదురు. 8 రోదనము మోయాబు
సరిహదుద్లలో వాయ్పించెను అంగలారుప్
ఎగల్యీమువరకును బెయేరేలీమువరకును
వినబడెను. 9 ఏలయనగా దీమోను జలములు
రకత్ములాయెను. మరియు నేను దీమోనుమీదికి
ఇంకొకబాధను రపిప్ం చెదను.
మోయాబీయులలోనుండి తపిప్ంచుకొనినవారి
మీదికిని ఆ దేశములో శేషించినవారి మీదికిని
సింహమును రపిప్ంచెదను.

అరణయ్పు తటుట్ననునన్ సెలనుండి
దేశము నేలువానికి తగిన
గొఱఱ్పిలల్లను కపప్ముగా

సీయోనుకుమారెత్ పరవ్తమునకు పంపుడి 2

గూటినుండి చెదరి ఇటు అటు ఎగురు పకుష్లవలె
అరోన్ను రేవులయొదద్ మోయాబు
కుమారెత్లు కన బడుదురు. 3 ఆలోచన చెపుప్ము
విమరశ్చేయుము. చీకటి కమిమ్నటుల్
మధాయ్హన్మున నీ నీడ మా మీద
ఉండనియుయ్ము. చెదరినవారిని
దాచిపెటుట్ము పారిపోయినవారిని
పటిట్యయ్కుము 4 నేను వెలివేసినవారిని

నీతో నివసింపనిముమ్ దోచుకొనువారు
వారిమీదికి రాకుండునటుల్ మోయా బీయులకు
ఆశర్యముగా ఉండుము బలాతాక్రులు
ఓడిపోయిరి సంహారము మాని పోయెను.
అణగదొర్కుక్వారు దేశములో లేకుండ
నశించిరి. 5 కృపవలన సింహాసనము
సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద
కూరుచ్ండి తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు
గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము
విచారించుచు నాయ్యము జరిగించుటకై
తీవరించును. 6 మోయాబీయులు బహు
గరవ్ముగలవారని మేము విని యునాన్ము వారి
గరవ్మును గూరిచ్యు వారి అహంకార
గరవ్కోర్ధములను గూరిచ్యు విని యునాన్ము.
వారు వదరుట వయ్రథ్ము. 7 కావున
మోయాబీయులు మోయాబునుగూరిచ్ అంగ
లారుచ్దురు అందరును అంగలారుచ్దురు
మోయాబీయులారా కేవలము పాడైయునన్
కీరహ్రెశెతు దార్కష్పండల్ అడలు దొరకక
మీరు మూలుగుదురు. 8 ఏలయనగా హెషోబ్ను
పొలములు సిబామ్ దార్కాష్ వలుల్లు
వాడిపోయెను దాని శేర్షఠ్మైన
దార్కాష్వలుల్లను జనముల అధికారులు
అణగదొర్కిక్రి. అవి యాజరువరకు
వాయ్పించెను అరణయ్ములోనికిపార్కెను
దాని తీగెలు విశాలముగా వాయ్పించి
సముదర్మును దాటెను. 9 అందువలన యాజరు
ఏడిచ్నటుట్ నేను సిబామ్ దార్కాష్
వలుల్ల నిమితత్ము ఏడెచ్దను హెషోబ్నూ,
ఏలాలే, నా కనీన్ళల్చేత నినున్ తడిపె దను
ఏలయనగా దార్కష్తొటిట్ తొర్కిక్
సంతోషించునటుల్ నీ శతుర్వులు నీ వేసవికాల
ఫలములమీదను నీ కోత మీదను పడి కేకలు
వేయుదురు. 10 ఆనందసంతోషములు ఫలభరితమైన
పొలమునుండి మానిపోయెను
దార్కష్లతోటలో సంగీతము వినబడదు ఉతాస్హ
ధవ్ని వినబడదు గానుగులలో దార్కష్గెలలను
తొర్కుక్వాడెవడును లేడు
దార్కష్లతొటిట్ తొర్కుక్వాని
సంతోషపుకేకలు నేను మానిప్ంచియునాన్ను. 11

మోయాబు నిమితత్ము నా గుండె
కొటుట్కొనుచునన్ది కీరహ్రెశు నిమితత్ము
నా ఆంతర్ములు సితారావలె వాగుచునన్వి. 12

మోయాబీయులు ఉనన్త సథ్లమునకు వచిచ్
ఆయాస పడి పార్రథ్న చేయుటకు తమ గుడిలో
పర్వేశించునపుప్డు వారికేమియు
దొరకకపోవును. 13 పూరవ్కాలమున యెహోవా
మోయాబునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న వాకయ్ము
ఇదే; అయితే యెహోవా ఇపుప్డీలాగున ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్డు 14 కూలివాని లెకక్పర్కారము
మూడేండల్లోగా మోయాబీయులయొకక్
పర్భావమును వారిగొపప్ వారి సమూహమును
అవమానపరచబడును శేషము బహు కొదిద్గా
మిగులును అది అతి సవ్లప్ ముగా నుండును.

దమసుక్ను గూరిచ్న దేవోకిత్ 2

దమసుక్ పటట్ణము
కాకపోవలసివచెచ్ను అది పాడై

దిబబ్గానగును అరోయేరు పటట్ణములు
నిరామ్నుషయ్ములగును అవి గొఱఱ్ల మందలు
మేయు తావులగును ఎవడును వాటిని బెదరింపకుండ
మందలు అచచ్ట పండుకొనును. 3 ఎఫార్యిమునకు
దురగ్ము లేకపోవును దమసుక్నకు రాజయ్ము
లేకుండును ఇశార్యేలీయుల పర్భావమునకు
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జరిగినటుల్ సిరియాలో నుండి శేషించినవారికి
జరుగును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ
మాట సెల విచుచ్చునాన్డు. 4 ఆ దినమున
యాకోబుయొకక్ పర్భావము కీష్ణించి
పోవును వాని కొర్వివ్న శరీరము కృశించిపోవును
5 చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా
వాని చెయియ్ వెనున్లను కోయునటుల్ండును
రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ం
డును 6 అయినను ఒలీవచెటుల్ దులుపగా
పైకొమమ్ చివరను రెండు మూడు పండుల్
మిగిలియుండునటుల్ ఫలభరితమైన చెటుట్న
వాలు కొమమ్లయందు మూడు నాలుగు పండుల్
మిగిలియుండునటుల్దానిలో పరిగె
పండుల్ండునని ఇశార్యేలీయుల దేవు డైన
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 7 ఆ దినమున
వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తటుట్
చూడరు దేవతాసత్ంభమునైనను సూరయ్ దేవతా
పర్తిమలనైనను తమ చేతులు చేసిన దేనినైనను
లకష్య్ము చేయరు. 8 మానవులు తముమ్ను
సృషిట్ంచినవానివైపు చూతురు వారి కనున్లు
ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని
లకష్య్పెటుట్ను 9 ఆ దినమున
ఎఫార్యిమీయుల బలమైన పటట్ణములు
ఇశార్యేలీయుల భయముచేత అడవిలోను కొండ
శిఖరముమీదను జనులు విడిచిపోయిన సథ్లముల
వలె నగును. ఆ దేశము పాడగును 10 ఏలయనగా నీవు
నీ రకష్ణకరత్యగు దేవుని మరచిపోతివి నీ
ఆశర్యదురగ్మైన నీ శైలమును జాఞ్పకము
చేసికొన లేదు అందుచేత నీవు రమయ్మైన
వనములను నాటుచు వచిచ్ తివి వాటిలో
అనయ్మైన దార్కాష్వలుల్లను నాటితివి 11

నీవు నాటిన దినమున దాని చుటుట్ కంచె
వేసితివి పొర్దుద్ననే నీవు వేసిన
వితత్నములను పుషిప్ంప జేసితివి గొపప్
గాయములును మికుక్టమైన బాధయు కలుగు
దినమున పంట కుపప్లుగా కూరచ్బడును. 12 ఓహో
బహు జనములు సముదర్ముల ఆరాభ్టమువలె
ఆరభ్టించును.జనములు పర్వాహజలముల
ఘోషవలె ఘోషించును 13 జనములు
విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన
వారిని బెదరించును వారు దూరముగా
పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి
ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను ఎదుట గిరగిర తిరుగు
కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.
14 సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము
కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే మముమ్ను
దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్
దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.

ఓహో కూషు నదుల అవతల తటతట
కొటుట్కొను చునన్ రెకక్లుగల
దేశమా! 2 అది సముదర్మారగ్ముగా

జలములమీద జముమ్ పడవ లలో రాయబారులను
పంపుచునన్ది వేగిరపడు దూతలారా,
యెతత్యినవారును నునుపైన
చరమ్ముగలవారునగు జనమునొదద్కు
దూరములోనునన్ భీకరజనమునొదద్కు పోవుడి.
నదులు పారుచునన్ దేశముగలవారును
దౌషిట్కులై జన ములను తొర్కుక్
చుండువారునగు జనము నొదద్కు పోవుడి. 3

పరవ్తములమీద ఒకడు ధవ్జమెతుత్నపుప్డు
లోక నివాసులైన మీరు భూమిమీద కాపురముండు
మీరు చూడుడి బాకా ఊదునపుప్డు ఆలకించుడి. 4

యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఎండ

కాయుచుండగాను వేసవికోతకాలమున మేఘ ములు
మంచు కురియుచుండగాను నేను నిమమ్ళించి నా
నివాససథ్లమున కనిపెటుట్చుందును. 5

కోతకాలము రాకమునుపు పువువ్ వాడిపోయిన తరు
వాత దార్కష్కాయ ఫలమగుచుండగా ఆయన
పోటకతుత్లచేత దార్కష్తీగెలను నరికి
వాయ్పించు లతాతంతులను కోసివేయును. 6 అవి
కొండలలోని కూర్రపకుష్లకును భూమిమీదనునన్
మృగములకును విడువబడును వేసవికాలమున
కూర్రపకుష్లును శీతకాలమున భూమి మీదనునన్
మృగములును వాటిని తినును. 7 ఆ కాలమున
ఎతత్యినవారును నునుపైనచరమ్ముగల వారును.
దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు
దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ
జనులు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు
అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు
నివాససథ్లముగానుండు సీయోను పరవ్తమునకు
తేబడుదురు.

ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్
యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్
ఐగుపుత్నకు వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్

విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును
ఐగుపీత్యుల గుండె కరగుచునన్ది 2 నేను
ఐగుపీత్యులమీదికి ఐగుపీత్యులను రేపెదను
సహోదరులమీదికి సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి
పొరుగువారు లేచుదురు పటట్ణముతో
పటట్ణము యుదధ్ము చేయును రాజయ్ముతో
రాజయ్ము యుదధ్ము చేయును 3

ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి
ఆలోచనశకిత్ని నేను మానిప్వేసెదను కావున
వారు విగర్హములయొదద్కును గొణుగువారి
యొదద్కును కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును
సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప
వెళుల్దురు. 4 నేను ఐగుపీత్యులను
కూర్రమైన అధికారికి అపప్గించె దను
బలాతాక్రుడైన రాజు వారి నేలును అని
పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 5

సముదర్జలములు ఇంకిపోవును నదియును ఎండి
పొడినేల యగును 6 ఏటి పాయలును
కంపుకొటుట్ను ఐగుపుత్ కాలువలు ఇంకి
యెండిపోవును రెలుల్ను తుంగలును
వాడిపోవును. 7 నైలునదీపార్ంతమున దాని
తీరముననునన్ బీడులును దానియొదద్
వితత్బడిన పైరంతయు ఎండి కొటుట్కొని
పోయి కనబడక పోవును. 8 జాలరులును
దుఃఖించెదరు నైలునదిలో గాలములు
వేయువారందరు పర్లాపించె దరు జలములమీద
వలలు వేయువారు కృశించిపోవుదురు 9

దువెవ్నతో దువవ్బడు జనుపనారపని
చేయువారును తెలల్ని బటట్లు నేయువారును
సిగుగ్పడుదురు. రాజయ్ సత్ంభములు
పడగొటట్బడును 10 కూలిపని చేయువారందరు
మనోవాయ్ధి పొందుదురు. 11 ఫరోయొకక్
జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు
కేవలము అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్
పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను
పూరవ్పురాజుల కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్
చెపుప్దురు? 12 నీ జాఞ్నులు ఏమైరి?
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
ఐగుపుత్నుగూరిచ్ నిరణ్యించినదానిని వారు
గర్హించి నీతో చెపప్ వలెను గదా? 13 సోయను
అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు
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మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ గోతర్ నిరావ్హకులు
అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 14

యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను
కుమమ్రించి యునాన్డు మతుత్డు తన
వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని
అంతటి విషయమై వారు తూలచేసి యునాన్రు 15

తలయైనను తోకయైనను కొమమ్యైనను
రెలల్యినను ఐగుపుత్లో పని
సాగింపువారెవరును లేరు 16 ఆ దినమున
ఐగుపీత్యులు సీత్ర్లవంటివారగుదురు.
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వారిపైన తన
చెయియ్ ఆడించును ఆడుచుండు ఆయన చెయియ్
చూచి వారు వణకి భయ పడుదురు. 17 యూదాదేశము
ఐగుపుత్నకు భయంకరమగును తమకువిరోధముగా
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
ఉదేద్శించినదానినిబటిట్ ఒకడు
పర్సాత్పించినయెడల ఐగుపీత్యులు
వణకుదురు. 18 ఆ దినమున కనానుభాషతో
మాటలాడుచు యెహోవా వారమని
పర్మాణముచేయు అయిదు పటట్ణములు
ఐగుపుత్దేశములో ఉండును, వాటిలో ఒకటి
నాశనపురము. 19 ఆ దినమున ఐగుపుత్దేశము
మధయ్ను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని
సరిహదుద్నొదద్ యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తమైన యొక సత్ంభమును ఉండును. 20

అది ఐగుపుత్దేశములో సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహో వాకు సూచనగాను
సాకాష్య్రథ్ముగాను ఉండును.
బాధకులనుగూరిచ్ వారు యెహోవాకు
మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన వారి నిమితత్ము
శూరుడైన యొక రకష్కుని పంపును అతడు వారిని
విమోచించును. 21 ఐగుపీత్యులు
తెలిసికొనునటుల్ యెహోవా తనున్
వెలల్డిపరచుకొనును ఆ దినమున ఐగుపీత్యులు
యెహోవాను తెలిసి కొందురు వారు బలి
నైవేదయ్ముల నరిప్ంచి ఆయనను సేవించెదరు
యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెదరు తాము
చేసికొనిన మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచెదరు.
22 యెహోవా వారిని కొటుట్ను
సవ్సథ్పరచవలెనని ఐగుపీత్యులను కొటుట్ను
వారు యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి
పార్రథ్న నంగీకరించి వారిని సవ్సథ్పరచును.
23 ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు
రాజమారగ్ మేరప్డును అషూష్రీయులు
ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రున కును
వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును
అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవిం చెదరు. 24

ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ
ఇశార్యేలు మూడవ జనమై భూమిమీద
ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 25

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన
ఐగుపీత్యులారా, నా చేతుల పనియైన
అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన
ఇశార్యేలీయులారా,మీరు
ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ వారిని
ఆశీరవ్దించును.

అషూష్రు రాజైన సరోగ్ను తరాత్నును
పంపగా అతడు... అషోడ్దునకు వచిచ్న
సంవతస్రమున అషోడ్దీయులతో

యుదధ్ముచేసి వారిని పటుట్కొనెను. 2 ఆ
కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన
యెషయా దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్నునీవు
పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ

పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము.
అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే
నడచు చుండగా 3 యెహోవానా సేవకుడైన
యెషయా ఐగుపుత్ను గూరిచ్యు కూషును
గూరిచ్యు సూచనగాను సాదృశయ్ముగాను మూడు
సంవతస్రములు దిగంబరియై జోడు లేకయే
నడచుచునన్ పర్కారము 4 అషూష్రు రాజు
చెరపటట్బడిన ఐగుపీత్యులను, తమ
దేశమునుండి కొనిపోబడిన కూషీయులను,
పినన్లను పెదద్లను, దిగంబరు లనుగాను
చెపుప్లు లేనివారినిగాను పటుట్కొని పోవును.
ఐగుపీత్యులకు అవమానమగునటుల్ పిరుదులమీది
వసత్ర్ మును ఆయన తీసివేసి వారిని
కొనిపోవును. 5 వారు తాము నముమ్కొనిన
కూషీయులను గూరిచ్యు,తాము అతి
శయకారణముగా ఎంచుకొనిన ఐగుపీత్యులను
గూరిచ్యు విసమ్యమొంది సిగుగ్పడుదురు. 6

ఆ దినమున సముదర్తీర నివాసులు అషూష్రు రాజు
చేతిలోనుండి విడిపింపబడ వలెనని
సహాయముకొరకు మనము పారిపోయి
ఆశర్యించిన వారికి ఈలాగు సంభవించినదే,
మనమెటుల్ తపిప్ంచుకొనగలమని
చెపుప్కొందురు.

సముదర్తీరముననునన్ అడవిదేశమును
గూరిచ్న దేవోకిత్ దకిష్ణదికుక్న
సుడిగాలి విసరునటుల్

అరణయ్మునుండి భీకరదేశమునుండి అది
వచుచ్చునన్ది. 2 కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్
దరశ్నము నాకు అను గర్హింపబడియునన్ది.
మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు
దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ,
బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము
వారి నిటూట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.
3 కావున నా నడుము బహు నొపిప్గా నునన్ది
పర్సవించు సీత్ర్ వేదనవంటి వేదన ననున్
పటిట్ యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ
నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ
నునాన్ను. 4 నా గుండె తటతట
కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్
కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ
నాకు భీకరమాయెను. 5 వారు భోజనపు బలల్ను
సిదధ్ముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు
అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు. అధిపతులారా,
లేచి కేడెములకు చమురు రాయుడి; పర్భువు
నాతో ఇటల్నెను 6 నీవు వెళిల్ కావలివాని
నియమింపుము అతడు తనకు కనబడుదానిని
తెలియజేయవలెను. 7 జతజతలుగా వచుచ్
రౌతులును వరుసలుగా వచుచ్ గాడిదలును
వరుసలుగావచుచ్ ఒంటెలును అతనికి కనబడగా
అతడు బహు జాగర్తత్గా చెవి యొగిగ్
నిదానించి చూచును 8 సింహము గరిజ్ంచునటుట్
కేకలు వేసి నా యేలినవాడా, పగటివేళ నేను
నితయ్మును కావలి బురుజుమీద నిలుచుచునాన్ను
రాతిర్ అంతయు కావలి కాయుచునాన్ను 9 ఇదిగో
జతజతలుగా రౌతుల దండు వచుచ్చునన్ది అని
చెపెప్ను.బబులోను కూలెను కూలెనుదాని
దేవతల విగర్హములనిన్టిని ఆయన
నేలనుపడవేసియునాన్డుముకక్ముకక్లుగా
విరుగగొటిట్యునాన్డు అనిచెపుప్చు
వచెచ్ను. 10 నేను నూరిచ్న నా ధానయ్మా, నా
కళల్ములో నూరచ్ బడినవాడా, ఇశార్యేలు
దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహోవావలన నేను వినిన సంగతి నీకు
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తెలియజెపిప్యునాన్ను. 11 దూమానుగూరిచ్న
దేవోకిత్ కావలివాడా, రాతిర్ యెంత
వేళైనది? కావలివాడా, రాతిర్ యెంత
వేళైనది? అని యొకడు శేయీరులోనుండి కేకలు
వేసి ననున్ అడుగుచునాన్డు 12 కావలివాడు
ఉదయమునగును రాతిర్యునగును మీరు
విచారింపగోరినయెడల విచారించుడి మరల రండి
అనుచునాన్డు. 13 అరేబియాను గూరిచ్న
దేవోకిత్ దెదానీయులైన సారథ్వాహులారా,
సాయంకాలమున మీరు అరబి యెడారిలో
దిగవలెను. 14 తేమాదేశనివాసులారా,
దపిప్గొనన్వారికి నీళుల్ తెండి
పారిపోవుచునన్వారికి ఎదురుగా ఆహారము
తీసికొని రండి 15 ఖడగ్ భయముచేతను దూసిన
ఖడగ్ భయము చేతను ఎకుక్ పెటట్బడిన
ధనుసుస్ల భయముచేతను కూర్రయుదధ్
భయముచేతను వారు పారిపోవు చునాన్రు 16

పర్భువు నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డుకూలి
వారు ఎంచునటుల్గా ఒక యేడాదిలోగానే
కేదారు పర్భావమంతయు నశించిపోవును. 17

కేదారీయుల బలాఢుయ్ల విలుకాండల్లో
శేషించు వారు కొదిద్వారగుదురు. ఈలాగు
జరుగునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచిచ్యునాన్డు.

దరశ్నపులోయను గూరిచ్న దేవోకిత్
2 ఏమివచిచ్ నీలోనివారందరు
మేడలమీది కెకిక్ యునాన్రు?

అలల్రితో నిండి కేకలువేయు పురమా,
ఉలాల్సముతో బొబబ్లు పెటుట్ దురగ్మా,
నీలో హతులైనవారు ఖడగ్ముచేత హతముకాలేదు
యుదధ్ములో వధింపబడలేదు. 3 నీ
అధిపతులందరు కూడి పారిపోగా విలుకాండల్చేత
కొటట్బడకుండ పటట్బడినవారైరి. మీలో
దొరికినవారందరు పటట్బడి దూరమునకు
పారిపోయిరి 4 నేను సంతాపము కలిగి
యేడుచ్చునాన్ను నాకు విముఖులై యుండుడి నా
జనమునకు కలిగిన నాశనమునుగూరిచ్ ననున్
ఓదారుచ్టకు తీవరపడకుడి. 5 దరశ్నపు లోయలో
సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువు నగు యెహోవా
అలల్రిదినమొకటి నియమించి యునాన్డు
ఓటమి తొర్కుక్డు కలవరము ఆయన కలుగజేయును
ఆయన పార్కారములను పడగొటట్గా కొండవైపు
ధవ్ని వినబడును. 6 ఏలాము యోధులను రథములను
రౌతులను సమకూరిచ్ అంబులపొదిని
వహించియునన్ది. కీరు డాలు పై గవిసెన తీసెను
7 అందుచేత అందమైన నీ లోయలనిండ
రథములునన్వి గుఱఱ్పురౌతులు గవినియొదద్
వూయ్హమేరప్రచుకొను చునాన్రు. 8 అపుప్డు
యూదానుండి ఆయన ముసుకు తీసివేసెను ఆ
దినమున నీవు అరణయ్గృహమందునన్ ఆయుధము
లను కనిపెటిట్తివి. 9 దావీదుపటట్ణపు
పార్కారము చాలామటుట్కు పడి పోయినదని
తెలిసికొని దిగువనునన్ కోనేటి నీళల్ను మీరు
సమకూరిచ్తిరి. 10 యెరూషలేము యిండల్ను
లెకక్పెటిట్ పార్కారమును గటిట్చేయుటకు
ఇండల్ను పడగొటిట్తిరి 11 పాత
కోనేటినీళుల్ నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల
మధయ్ను చెరువు కటిట్తిరి అయినను దాని
చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు
పూరవ్కాలమున దాని నిరిమ్ంచినవానిని మీరు
లకష్య్ పెటట్కపోతిరి. 12 ఆ దినమున
ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి
చేసికొనుటకును గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును

సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా
మిముమ్ను పిలువగా 13 రేపు చచిచ్పోదుము
గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్,
యెడల్ను వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు
మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు
మీరు 14 సంతోషించి ఉతస్హించుదురుఒ కాగా
పర్భువును సైనయ్ముల కధిపతియునగు
యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు
వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డుమీరు మరణము
కాకుండ ఈ మీ దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము
కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహోవా పర్మాణ పూరవ్కముగా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 15 పర్భువును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుగృహ నిరావ్హకుడైన
షెబాన్ అను ఈ విచారణకరత్యొదద్కు పోయి
అతనితో ఇటల్నుము 16 ఇకక్డ నీ కేమి పని?
ఇకక్డ నీ కెవరునాన్రు? నీవికక్డ సమాధిని
తొలిపించుకొననేల? ఎతత్యినసథ్లమున
సమాధిని తొలిపించుకొనుచునాన్డు శిలలో తనకు
నివాసము తొలిపించుకొనుచునాన్డు 17 ఇదిగో
బలాఢుయ్డొకని విసరివేయునటుల్ యెహోవా
నినున్ వడిగా విసరివేయును ఆయన నినున్
గటిట్గా పటుట్కొనును 18 ఆయన నినున్
మడిచి యొకడు చెండు వేసినటుట్ విశాలమైన
దేశములోనికి నినున్ విసరివేయును. నీ
యజమానుని ఇంటివారికి అవమానము తెచిచ్న
వాడా, అకక్డనే నీవు మృతిబొందెదవు నీ
ఘనమైన రథములు అకక్డనే పడియుండును 19 నీ
సిథ్తినుండి యెహోవానగు నేను నినున్
తొలగించె దను నీ ఉదోయ్గమునుండి ఆయన
నినున్ తోర్సివేయును. 20 ఆ దినమున నేను నా
సేవకుడును హిలీక్యా కుమా రుడునగు
ఎలాయ్కీమును పిలిచి 21 అతనికి నీ
చొకాక్యిని తొడిగించి నీ నడికటుట్చేత
ఆతని బలపరచి నీ అధికార మును అతనికిచెచ్దను;
అతడు యెరూషలేము నివాసుల కును యూదా
వంశసుథ్లకును తండిర్యగును. 22 నేను దావీదు
ఇంటితాళపు అధికారభారమును అతని భుజముమీద
ఉంచెదను అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు
అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 23

దిటట్మైనచోట మేకు కొటిట్నటుట్ నేను
అతని సిథ్ర పరచెదను అతడు తన
పితరులకుటుంబమునకు మానయ్తగల
సింహాసనముగా నుండును. 24 గినెన్లవంటి
పాతర్లను బుడల్వంటి సమసత్మైన చినన్
చెంబులను అనగా అతని పితరుల సంతాన
సంబంధులగు పిలల్జలల్ లందరిని అతనిమీద
వేర్లాడించెదరు. 25 సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా ఈలాగు సెల విచుచ్చునాన్డు ఆ
దినమున దిటట్మైన చోట సిథ్రపరచబడిన ఆ
మేకు ఊడదీయబడి తెగవేయబడి పడును
దానిమీదనునన్ భారము నాశనమగును ఈలాగు
జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు.

తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీష్షు
ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు
పాడైపోయెను ఇలల్యినను లేదు

పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల
దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి వెలల్డి
చేయబడెను. 2 సముదర్తీరవాసులారా,
అంగలారుచ్డి సముదర్ము దాటుచుండు సీదోను
వరత్కులు తమ సర కులతో నినున్ నింపిరి. 3

షీహోరు నది ధానయ్ము నైలునది పంట
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సముదర్ముమీద నీలోనికి తేబడుచుండెను
తూరువలన జనములకు లాభము వచెచ్ను. 4

సీదోనూ, సిగుగ్పడుము, సముదర్ము
సముదర్దురగ్ము మాటలాడుచునన్ది నేను
పర్సవవేదనపడనిదానను పిలల్లు కననిదానను
¸°వనసుథ్లను పోషింపనిదానను కనయ్కలను
పెంచనిదానను. 5 ఆ వరత్మానము ఐగుపీత్యులు
విని తూరును గూరిచ్ మికిక్లి దుఃఖింతురు. 6

తరీష్షునకు వెళుల్డి సముదర్తీరవాసులారా,
అంగ లారుచ్డి. 7 నీకు సంతోషము కలుగజేసిన
పటట్ణమిదేనా? పార్చీన కాలముననుండిన
పటట్ణమిదేనా? పరదేశనివాసముచేయుటకు
దూరపర్యాణముచేసిన దిదేనా? 8 దాని
వరత్కులు రాజసమానులు దాని వాయ్పారులు
భూనివాసులలో ఘనులు కిరీటముల నిచుచ్చుండు
తూరుకు ఈలాగు చేయ నెవడు ఉదేద్శించెను? 9

సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును
అపవితర్పరచుట కును భూమిమీదనునన్
సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
చేయ నుదేద్శించెను. 10 తరీష్షుకుమారీ, నీ
దేశమునకిక నడికటుట్ లేకపోయెను నైలునది
పర్వహించునటుల్ దానిమీద పర్వహించుము. 11

ఆయన సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపెను
రాజయ్ములను కంపింపజేసెను కనానుకోటలను
నశింపజేయుటకు యెహోవా దాని గూరిచ్
ఆజాఞ్పించెను. 12 మరియు ఆయన సీదోను
కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను
సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటి
పొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు
13 ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను
జన ముగా ఉండరు అషూష్రీయులు దానిని
అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు.
వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని నగరులను
పడగొటిట్ యునాన్రు. 14 తరీష్షు ఓడలారా,
అంగలారుచ్డి, మీ దురగ్ము పాడై పోయెను. 15

ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినటుల్ తూరు ఆ దినమున
డెబబ్ది సంవతస్రములు మరవబడును డెబబ్ది
సంవతస్రములైన తరువాత వేశయ్ల కీరత్నలో
ఉనన్టుల్ జరుగును, ఏమనగా 16 మరవబడిన
వేశాయ్, సితారాతీసికొని పటట్ణములో
తిరుగులాడుము నీవు జాఞ్పకమునకు వచుచ్నటుల్
ఇంపుగా వాయిం చుము అనేక కీరత్నలు పాడుము.
17 డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా
తూరును దరిశ్ంచును అది వేశయ్జీతమునకు మరల
భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో
వయ్భిచారము చేయును. 18 వేశయ్జీతముగా
ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తమగును అది కూరచ్బడదు ధననిధిలో
వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని
నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్
భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్ర్ములకును ఆ
పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.

ఆలకించుడి యెహోవా దేశమును
వటిట్దిగా చేయుచునాన్డు ఆయన
దాని పాడుగాచేసి

కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను
చెదరగొటుట్చునాన్డు. 2 పర్జలకు
కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు
కలిగినటుల్ యజమానులకు కలుగును దాసీలకు
కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును
కొనువారికి కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును
అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్

పుచుచ్కొను వారికి కలుగును వడిడ్కిచుచ్వారికి
కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలు గును.
3 దేశము కేవలము వటిట్దిగా చేయబడును అది
కేవలము కొలల్సొమమ్గును. యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచిచ్యునాన్డు 4 దేశము
వాయ్కులముచేత వాడిపోవుచునన్ది లోకము
దుఃఖముచేత కీష్ణించిపోవుచునన్ది
భూజనులలో గొపప్వారు
కీష్ణించిపోవుచునాన్రు. 5 లోకనివాసులు
ధరమ్శాసనములను అతికర్మించి యునాన్రు
కటట్డను మారిచ్ నితయ్నిబంధనను
మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము
అపవితర్మాయెను. 6 శాపము దేశమును నాశనము
చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శికష్కు
పాతుర్లైరి దేశనివాసులు కాలిపోయిరి
శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే
యునాన్రు. 7 కొర్తత్ దార్కాష్రసము
అంగలారుచ్చునన్ది దార్కాష్వలిల్
కీష్ణించుచునన్ది సంతోషహృదయులందరు
నిటూట్రుప్ విడుచు చునాన్రు. తంబురల
సంతోషనాదము నిలిచిపోయెను 8

ఉలల్సించువారి ధవ్ని మానిపోయెను సితారాల
యింపైన శబద్ము నిలిచిపోయెను. 9 పాటలు
పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు
పానము చేయువారికి మదయ్ము చేదాయెను 10

నిరాకారమైనపటట్ణము నిరూమ్లము
చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ పర్తి
యిలుల్ మూయబడి యునన్ది. 11

దార్కాష్రసము లేదని పొలములలో జనులు
కేకలు వేయుచునాన్రు సంతోషమంతయు
అసత్మించెను దేశములో ఆనందము లేదు. 12

పటట్ణములో పాడు మాతర్ము శేషించెను
గుమమ్ములు విరుగగొటట్బడెను. 13 ఒలీవ
చెటుట్ను దులుపునపుప్డును
దార్కష్ఫలములకోత తీరినతరువాత పరిగె
పండల్ను ఏరు కొనునపుప్డును జరుగునటుల్గా
భూమిమధయ్ జనములలో జరుగును. 14

శేషించినవారు బిగగ్రగా ఉతాస్హధవ్ని
చేయుదురు యెహోవా
మహాతమ్య్మునుబటిట్ సముదర్తీరమున
నునన్ వారు కేకలువేయుదురు. 15 అందునుబటిట్
తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహో వాను
ఘనపరచుడి సముదర్ దీవ్పవాసులారా,
ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును
ఘనపరచుడి. 16 నీతిమంతునికి సోత్తర్మని
భూదిగంతమునుండి సంగీత ములు మనకు వినబడెను.
అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను
చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు
మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా
మోసము చేయుదురు. 17 భూనివాసీ, నీమీదికి
భయము వచెచ్ను గుంటయు ఉరియు నీకు
తటసిథ్ంచెను 18 తూములు పైకి
తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు
కంపించుచునన్వి 19 భూమి బొతిత్గా బదద్లై
పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై
పోవుచునన్ది భూమి బహుగా
దదద్రిలుల్చునన్ది 20 భూమి మతుత్నివలె
కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు
ఊగుచునన్ది దాని అపరాధము దానిమీద
భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు.
భయంకరమైన వరత్మానము విని పారిపోవువాడు
గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు
ఉరిలో చికుక్ను. 21 ఆ దినమున యెహోవా
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ఉనన్త సథ్లమందునన్ ఉనన్త సథ్ల
సమూహమును భూమిమీదనునన్ భూరాజులను
దండించును 22 చెరపటట్పడినవారు గోతిలో
చేరచ్బడునటుల్గా వారు చేరచ్బడి
చెరసాలలో వేయబడుదురు బహుదినములైన
తరువాత వారు దరిశ్ంపబడుదురు. 23 చందుర్డు
వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను
కొండ మీదను యెరూషలేములోను రాజగును.
పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.

యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను
నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును
సుత్తించె దను నీవు అదుభ్తములు

చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుస రించి నీవు
పూరవ్కాలమున చేసిన నీ ఆలోచనలు
నెరవేరిచ్తివి 2 నీవు పటట్ణము దిబబ్గాను
పార్కారముగల పటట్ణము పాడుగాను అనుయ్ల
నగరి పటట్ణముగా మరల ఉండకుండ నీవు చేసితివి
అది మరల ఎనన్డును కటట్బడకుండ చేసితివి. 3

భీకరుల ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివానవలె
ఉండగా నీవు బీదలకు శరణయ్ముగా ఉంటివి
దరిదుర్లకు కలిగిన శర్మలో వారికి
శరణయ్ముగాను గాలివాన తగులకుండ
ఆశర్యముగాను వెటట్ తగుల కుండ నీడగాను
ఉంటివి. 4 కాబటిట్ బలిషుఠ్లైన జనులు నినున్
ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పటట్ణసుథ్లు నీకు
భయపడుదురు. 5 ఎండిన దేశములో ఎండ వేడిమి
అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను
అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ
అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న
అణచివేయబడును. 6 ఈ పరవ్తముమీద
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
సమసత్జనముల నిమితత్ము
కొర్వివ్నవాటితో విందు చేయును
మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో
విందుచేయును nమూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో
విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన
దార్కాష్రసముతో విందుచేయును. 7

సమసత్జనముల ముఖములను కపుప్చునన్
ముసుకును సమసత్ జనములమీద పరచబడిన తెరను
ఈ పరవ్తము మీద ఆయన తీసివేయును 8

మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగి
వేయును. పర్భువైన యెహోవా పర్తివాని
ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును
భూమిమీదనుండి తన జనులనిందను తీసివేయును
ఈలాగున జరుగుననియెహోవా
సెలవిచిచ్యునాన్డు. 9 ఆ దినమున జనులీలాగు
నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము
కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము
కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన
రకష్ణనుబటిట్ సంతోషించి ఉతస్హింతము. 10

యెహోవా హసత్ము ఈ పరవ్తముమీద నిలుచును
పెంటకుపప్లో వరిగడిడ్ తొర్కక్బడునటుల్
మోయాబీయులు తమ చోటనే తొర్కక్బడుదురు.
11 ఈతగాండుర్ ఈదుటకు తమ చేతులను
చాపునటుల్ వారు దాని మధయ్ను తమ చేతులను
చాపుదురు వారెనిన్ తంతర్ములు పనిన్నను
యెహోవా వారి గరవ్మును అణచివేయును. 12

మోయాబూ, నీ పార్కారముల పొడవైన కోటలను
ఆయన కుర్ంగగొటుట్ను వాటిని నేలకు
అణగదొర్కిక్ ధూళిపాలుచేయును.

ఆ దినమున యూదాదేశములో జనులు ఈ
కీరత్న పాడుదురు బలమైన
పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రకష్ణను

దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన
నియమించియునాన్డు. 2 సతయ్ము నాచరించు
నీతిగల జనము పర్వేశించునటుల్ దావ్రములను
తీయుడి. 3 ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో
వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా
కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు
విశావ్సముంచి యునాన్డు. 4 యెహోవా
యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము
యుగయుగములు యెహోవాను నముమ్కొనుడి. 5

ఆయన ఉనన్తసథ్ల నివాసులను ఎతత్యిన
దురగ్మును దిగగొటుట్వాడు ఆయన వాని
పడగొటెట్ను నేలకు దాని పడగొటెట్ను ఆయన
ధూళిలో దాని కలిపి యునాన్డు 6 కాళుల్,
బీదలకాళుల్, దీనులకాళుల్, దాని తొర్కుక్
చునన్వి. 7 నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము
సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు
సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ
తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 8

మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా
పార్ణము నీ నామమును నీ సమ్రణను ఆశించు
చునన్ది. 9 రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్
ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో
నినున్ ఆశర్యించు చునన్ది. నీ తీరుప్లు
లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని
నేరుచ్కొందురు. 10 దుషుట్లకు దయచూపినను
వారు నీతిని నేరుచ్కొనరు వారు
ధరమ్కేష్తర్ములో నివసించినను యెహోవా
మాహాతమ్య్ము ఆలోచింపక అనాయ్యము
చేయుదురు. 11 యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడి
యునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు
జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడు
దురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను
మింగివేయును. 12 యెహోవా, నీవు మాకు
సమాధానము సిథ్రపరచుదువు నిజముగా నీవు మా
పకష్ముననుండి మా పనులనిన్టిని
సఫలపరచుదువు. 13 యెహోవా, మా దేవా, నీవు
గాక వేరు పర్భువులు మముమ్ నేలిరి ఇపుప్డు
నినున్ బటిట్యే నీ నామమును సమ్రింతుము
14 చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు
మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని దండించి
నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు
వారిని తుడిచి వేసితివి. 15 యెహోవా, నీవు
జనమును వృదిధ్చేసితివి జనమును
వృదిధ్చేసితివి. దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను
విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 16

యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి
నీ శికష్ వారిమీద పడినందున వారు విశేషముగా
దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 17 యెహోవా,
పర్సూతికాలము సమీపింపగా గరభ్వతి వేదనపడి
కలిగిన వేదనలచేత మొఱఱ్పెటుట్నటుల్
మేము నీ సనిన్ధిలో నునాన్ము. 18 మేము
గరభ్ము ధరించి వేదనపడితివిు గాలిని
కనన్టుట్ ఉంటిమి మేము లోకములో రకష్ణ
కలుగజేయకపోతివిు లోకములో నివాసులు
పుటట్లేదు. 19 మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు
నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో
పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్
హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి
తనలోని పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును. 20 నా
జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసు
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లను శికిష్ంచుటకు యెహోవా తన
నివాసములోనుండి వెడలి వచుచ్ చునాన్డు
భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను కపప్కుండ
తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును. 21 నీవు
వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు
వెళిల్ నీ తలుపులు వేసికొనుము ఉగర్త
తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము.

ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై
గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము
పటుట్కొనును తీవర్సరప్మైన

మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన
దండించును సముదర్ముమీదనునన్ మకరమును
సంహరించును. 2 ఆ దినమున మనోహరమగు ఒక
దార్కష్వనముండును దానిగూరిచ్ పాడుడి. 3

యెహోవా అను నేను దానిని
కాపుచేయుచునాన్ను పర్తినిమిషమున నేను
దానికి నీరు కటుట్చునాన్ను ఎవడును
దానిమీదికి రాకుండునటుల్ దివారాతర్ము దాని
కాపాడుచునాన్ను. 4 నాయందు కోర్ధము లేదు
గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ
నుండిన యెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను
వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని
కాలిచ్వేయుదును. 5 ఈలాగున జరుగకుండునటుల్
జనులు ననున్ ఆశర్యింప వలెను నాతో
సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధాన
పడవలెను. 6 రాబోవు దినములలోయాకోబు
వేరుపారును ఇశార్ యేలు చిగిరిచ్ పూయును.
వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు. 7

అతని కొటిట్నవారిని ఆయన కొటిట్నటుల్
ఆయన అతని కొటెట్నా? అతనివలన
చంపబడినవారు చంపబడినటుల్ అతడు చంపబడెనా?
8 నీవు దాని వెళల్గొటిట్నపుప్డు మితముగా
దానికి శికష్ విధించితివి. తూరుప్గాలిని
తెపిప్ంచి కఠినమైన తుపాను చేత దాని
తొలగించితివి 9 కావున యాకోబు దోషమునకు
ఈలాగున పార్య శిచ్తత్ము చేయబడును
ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము.
ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు
సునన్పురాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు
రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు
దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు
ఇకను మరల లేవవు. 10 పార్కారముగల పటట్ణము
నిరజ్నమై అడవివలె విడువ బడును
విసరిజ్ంపబడిన నివాససథ్లముగా నుండును
అకక్డదూడలు మేసి పండుకొని దాని
చెటల్కొమమ్లను తినును. 11 దానికొమమ్లు
ఎండినవై విరిచివేయబడును సీత్ర్లు వచిచ్
వాటిని తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు
కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు
జాలిపడడు. వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి
దయచూపడు. 12 ఆ దినమున యూఫర్టీసు
నదీపర్వాహము మొదలు కొని ఐగుపుత్నదివరకు
యెహోవా తన ధానయ్ మును తొర్కుక్ను.
ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఒకరినొకరు
కలిసికొని కూరచ్బడుదురు. 13 ఆ దినమున పెదద్
బూర ఊదబడును అషూష్రుదేశములో నశింప
సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో
వెలివేయబడినవారును,వచెచ్దరు,
యెరూషలేములోనునన్ పరిశుదధ్పరవ్తమున
యెహో వాకు నమసాక్రము చేయుదురు.

తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల
అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ
వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటివారి

సుందర భూషణ మునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన
కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ
తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ. 2 ఆలకించుడి,
బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు
ఉనాన్డు పర్చండమైన వడగండుల్ను
పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును
పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్
ఆయన తన బలముచేత పడదోర్యువాడు. 3

తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ
కిరీటము కాళల్తో తొర్కక్బడును. 4

ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ వాడిపోవు
పుషప్మువంటిదాని సుందరభూషణము వసంతకాలము
రాకమునపు పండిన మొదటి అంజూ రపు పండువలె
అగును దాని కనుగొనువాడు దాని చూడగానే అది
వాని చేతిలో పడినవెంటనే అది
మింగివేయబడును. 5 ఆ దినమున
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా శేషిం చిన
తన పర్జలకు తానే భూషణ కిరీటముగా నుండును
సౌందరయ్ముగల మకుటముగా నుండును. 6 ఆయన
నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్
తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను గుమమ్మునొదద్
యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము
పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును. 7 అయితే వీరును
దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు
మదయ్మువలన తతత్రపడుదురు యాజకులేమి
పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్
సోలుదురు దార్కాష్రసము వారిని
మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన
తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు
సోలుదురు తీరుప్తీరుచ్కాలమున
తతత్రపడుదురు. 8 వారి భోజనపు బలల్లనిన్యు
వాంతితోను కలమ్షముల తోను నిండియునన్వి
అవి లేనిచోటు లేదు. 9 వాడు ఎవరికి విదయ్
నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియ
జేయును? తలిల్పాలు విడిచినవారికా? చనున్
విడిచినవారికా? 10 ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్
ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి
సూతర్ము సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత
ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట nచెపుప్చునాన్డని
వారనుకొందురు. 11 నిజమే అలసినవానికి
నెమమ్ది కలుగజేయుడి ఇదే నెమమ్ది ఇదే
విశార్ంతి అని చెపిప్నవాడు నతిత్వారి
పెదవుల చేతను అనయ్భాషతోను ఈ జనులతో
మాటలాడుచునాన్డు. 12 అయినను వారు
విననొలల్రైరి. కావున వారు వెళిల్ వెనుకకు
మొగిగ్ విరుగబడి చికుక్ బడి పటట్బడునటుల్
13 ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్
సూతర్మువెంబడి సూతర్ము సూతర్మువెంబడి
సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట
యెహోవా వాకయ్ము మీకు వచుచ్ను. 14

కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను
ఏలు అపహాసకులారా, యెహోవా వాకయ్ము
వినుడి 15 మేము మరణముతో నిబంధన
చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు
ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా
దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు
అబదధ్ములను మాకు ఆశర్యముగా
చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము
అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే. 16 పర్భువగు
యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు
సీయోనులో పునాదిగా రాతిని వేసినవాడను
నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి
అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన
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పునాదియైన మూలరాయియైయునన్ది
విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 17 నేను
నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి
మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ మీ
మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును
దాగియునన్చోటు నీళల్చేత
కొటుట్కొనిపోవును. 18 మరణముతో మీరు
చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయ బడును
పాతాళముతో మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలు
వదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా
దాటు నపుప్డు మీరు దానిచేత తొర్కక్బడిన
వారగుదురు 19 వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది
మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము
పర్తి పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్
పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము
పుటుట్ను. 20 పండుకొనుటకు మంచము పొడుగు
చాలదు కపుప్కొనుటకు దుపప్టి వెడలుప్
చాలదు. 21 నిజముగా తన కారయ్మును తన
ఆశచ్రయ్మైన కారయ్ మును చేయుటకు
అపూరవ్మైన తన కారయ్ము నొనరించుటకు
ఆయన పెరాజీము అను కొండమీద లేచినటుల్
యెహోవా లేచును గిబియోనులోయలో ఆయన
రేగినటుల్ రేగును. 22 మీ బంధకములు మరి
బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాస కులై యుండకుడి
భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింప
బడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని
23 చెవియొగిగ్ నా మాట వినుడి ఆలకించి నేను
పలుకునది వినుడి 24 దునున్వాడు వితుత్టకు
నితయ్ము తన పొలముదునున్నా? అతడు దుకిక్
పెలల్లు నితయ్ము బదద్లగొటుట్నా? 25

అతడు నేల సదునుచేసిన తరువాత నలల్ జీలకఱఱ్
చలుల్ను తెలల్ జీలకఱఱ్ చలుల్ను గోధుమలు
వరుసగా వితుత్ను యవలను తానేరప్రచిన
చేనిలో చలుల్ను దాని అంచున మిరపమొలకలు
వేయును గదా? 26 వాని దేవుడే తగిన కర్మము
వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని
బోధించుచునాన్డు. 27 సేదయ్గాడు నలల్
జీలకఱఱ్ పదునుగల యంతర్ముచేత నూరచ్డు
బండిచకర్ములను జీలకఱఱ్మీద నడిపింపడు గాని
కఱఱ్చేత నలల్ జీలకఱఱ్ను చువవ్చేత
జీలకఱఱ్ను దుళల్ గొటుట్ను గదా? 28

మనుషుయ్లు గోధుమలు గాలింపగా దాని
నలుచుదురా? సేదయ్గాడును ఎలల్పుప్డు దాని
నూరుచ్చుండడు ఎలల్పుప్డును అతడు
బండిచకర్మును గుఱఱ్ములను దాని మీద
నడిపించుచుండడు, దాని నలుపడు గదా! 29 జనులు
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని
నేరుచ్కొందురు. ఆశచ్రయ్మైన
ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్
హించువాడు ఆయనే

అరీయేలుకు శర్మ దావీదు దండు దిగిన
అరీయేలు పటట్ణమునకు శర్మ
సంవతస్రము వెంబడి సంవతస్రము

గడవనీయుడి పండుగలను కర్మముగా జరుగనీయుడి.
2 నేను అరీయేలును బాధింపగా దుఃఖమును
విలాపమును కలుగును అందుచేత అది నిజముగా నాకు
అగిన్గుండమగును. 3 నేను నీతో
యుదధ్ముచేయుచు నీచుటుట్ శిబిరము
వేయుదును. నీకెదురుగా కోట కటిట్ ముటట్డి
దిబబ్ వేయుదును. 4 అపుప్డు నీవు అణపబడి
నేలనుండి పలుకుచుందువు నీ మాటలు నేలనుండి
యొకడు గుసగుసలాడు నటుల్ం డును కరణ్పిశాచి

సవ్రమువలె నీ సవ్రము నేలనుండి వచుచ్ను నీ
పలుకు ధూళిలోనుండి గుసగుసలుగా వినబడును. 5 నీ
శతుర్వుల సమూహము లెకక్కు ఇసుక రేణువులంత
విసాత్రముగా నుండును బాధించువారి సమూహము
ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె నుండును హఠాతుత్గా
ఒకక్ నిమిషములోనే యిది సంభ వించును. 6

ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను
సుడిగాలి తుపానులతోను దహించు అగిన్జావ్లల
తోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని
శికిష్ంచును. 7 అరీయేలుతో యుదధ్ము చేయు
సమసత్ జనుల సమూహ మును దానిమీదను దాని
కోటమీదను యుదధ్ము చేయువారును దాని
బాధపరచువారందరును రాతిర్ కనన్ సవ్పన్ము
వలె ఉందురు. 8 ఆకలిగొనన్ వాడు కలలో
భోజనముచేసి మేలొక్నగా వాని పార్ణము
తృపిత్పడకపోయినటుల్ను దపిప్గొనినవాడు
కలలో పానముచేసి మేలొక్నగా
సొమమ్సిలిల్నవాని పార్ణము ఇంకను ఆశగొని
యునన్టుల్ను సీయోను కొండమీద
యుదధ్ముచేయు జనముల సమూహమంతటికి
సంభవించును. 9 జనులారా, తేరి చూడుడి
విసమ్యమొందుడి మీ కండల్ను
చెడగొటుట్కొనుడి గుర్డిడ్వారగుడి
దార్కాష్రసము లేకయే వారు
మతుత్లైయునాన్రు మదయ్పానము చేయకయే
తూలుచునాన్రు. 10 యెహోవా మీమీద
గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించి యునాన్డు
మీకు నేతర్ములుగా ఉనన్ పర్వకత్లను
చెడగొటిట్ యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా
ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకు వేసి యునాన్డు.
11 దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన
గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడునీవు
దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అకష్ర ములు
తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది
నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని
చెపుప్ను. 12 మరియునీవు దయచేసి దీని
చదువుమని చెపిప్ అకష్ర ములు తెలియనివానికి
దానిని అపప్గించును అతడు అకష్రములు నాకు
తెలియవనును. 13 పర్భువు ఈలాగు
సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు
నోటిమాటతో నాయొదద్కు వచుచ్ చునాన్రు
పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ
హృదయమును నాకు దూరము చేసికొని యునాన్రు
వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధు
లనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి. 14 కాగా నేను
మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్ కారయ్ము
జరిగింతును బహు ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును
వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి
బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ మరుగైపోవును. 15 తమ
ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలో పల
వాటిని మరుగుచేయ జూచువారికి శర్మ. మముమ్
నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలి యును?
అనుకొని చీకటిలో తమ కిర్యలు జరి
గించువారికి శర్మ. 16 అయోయ్, మీరెంత
మూరుఖ్లు? కుమమ్రికిని మంటికిని
భేదములేదని యెంచదగునా? చేయబడిన వసుత్వు
దాని చేసినవారిగూరిచ్ఇతడు ననున్
చేయలేదనవచుచ్నా? రూపింపబడిన వసుత్వు
రూపించినవానిగూరిచ్ఇతనికి
బుదిధ్లేదనవచుచ్నా? 17 ఇకను కొదిద్
కాలమైన తరువాతనే గదా లెబానోను పర్దేశము
ఫలవంతమైన పొలమగును ఫలవంతమైన పొలము
వనమని యెంచబడును. 18 ఆ దినమున చెవిటివారు
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గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము
కలిగినను గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు
కనున్లార చూచెదరు. 19 యెహోవాయందు
దీనులకు కలుగు సంతోషము అధిక మగును
మనుషుయ్లలో బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్
పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు. 20

బలాతాక్రులు లేకపోవుదురు పరిహాసకులు
నశించెదరు. 21 కీడుచేయ యతిన్ంచుచు ఒకక్
వాయ్జెయ్మును బటిట్ యితరులను
పాపులనుగా చేయుచు గుమమ్ములో తముమ్ను
గదిద్ంచువానిని పటుట్కొనవలెనని ఉరి
నొడుడ్చు మాయమాటలచేత నీతిమంతుని
పడదోర్యువారు నరకబడుదురు. 22 అందుచేతను
అబార్హామును విమోచించిన యెహోవా
యాకోబు కుటుంబమునుగూరిచ్ యీలాగు సెల
విచుచ్చునాన్డు ఇకమీదట యాకోబు
సిగుగ్పడడు ఇకమీదట అతని ముఖము
తెలల్బారదు. 23 అతని సంతానపువారు తమ
మధయ్ నేను చేయు కారయ్మును చూచునపుప్డు
నా నామమును పరిశుదధ్పరచుదురు యాకోబు
పరిశుదధ్దేవుని పరిశుదధ్పరచుదురు
ఇశార్యేలు దేవునికి భయపడుదురు. 24 చంచల
బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు
ఉపదేశమునకు లోబడుదురు.

యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని
పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము
కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్

అడుగక ఆలోచనచేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని
సంధిచేసికొందురు 2 వారు నా నోటి మాట
విచారణచేయక ఫరోబలముచేత తముమ్ను తాము
బలపరచుకొనుటకు ఐగుపుత్నీడను
శరణుజొచుచ్టకు ఐగుపుత్నకు పర్యా ణము
చేయుదురు. 3 ఫరోవలన కలుగు బలము మీకు
అవమానకరమగును ఐగుపుత్నీడను
శరణుజొచుచ్టవలన సిగుగ్ కలుగును. 4

యాకోబువారి అధిపతులు సోయనులో
కనబడునపుప్డు వారి రాయబారులు హానేసులో
పర్వేశించునపుప్డు 5 వారందరును తమకు
అకక్రకు రాక యే సహాయ మునకైనను ఏ
పర్యోజనమునకైనను పనికిరాక సిగుగ్ను
నిందయు కలుగజేయు ఆ జనుల విషయమై
సిగుగ్పడుదురు. 6 దకిష్ణ దేశములోనునన్
కూర్రమృగములను గూరిచ్న దేవోకిత్ సింహీ
సింహములును పాములును తాపకరమైన మిడునాగులు
నునన్ మికిక్లి శర్మ బాధలుగల దేశముగుండ
వారు గాడిదపిలల్ల వీపులమీద తమ ఆసిత్ని
ఒంటెల మూపులమీద తమ దర్వయ్ములను
ఎకిక్ంచు కొని తమకు సహాయము చేయలేని
జనమునొదద్కు వాటిని తీసికొని పోవుదురు. 7

ఐగుపుత్వలని సహాయము
పనికిమాలినది,నిషప్ర్యోజన మైనది
అందుచేతనుఏమియు చేయక ఊరకుండు గపాప్ల
మారి అని దానికి పేరు పెటుట్చునాన్ను. 8

రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము
సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ నీవు వెళిల్
వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథ
ములో లిఖింపుము 9 వారు తిరుగబడు జనులు
అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా
ధరమ్శాసత్ర్ము విననొలల్ని పిలల్లు 10

దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో
చెపుప్ వారును యుకత్ వాకయ్ములను మాతో
పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో
పలుకుడి మాయాదరశ్నములను కనుడి 11 అడడ్ము

రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు
పరిశుదధ్దేవుని సంగతి మా యెదుట ఎతత్కుడి
అని భవిషయ్ద్ జాఞ్నులతో పలుకువారునై
యునాన్రు. 12 అందుచేతను
ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుడు ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు ఈ
వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్ర
మును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్
వాటిని ఆధారము చేసికొంటిరి గనుక 13 ఈ
దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడ నుండి
జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె అగును అది
ఒకక్ కష్ణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును.
14 కుమమ్రి కుండ పగులగొటట్బడునటుల్
ఆయన ఏమియు విడిచిపెటట్క దాని
పగులగొటుట్ను పొయిలోనుండి నిపుప్
తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళుల్ తీయుటకు
గాని దానిలో ఒకక్ పెంకైనను దొరకదు. 15

పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్
దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మరలి వచిచ్
ఊరకుండుటవలన రకిష్ంప బడెదరు మీరు ఊరకుండి
నముమ్కొనుటవలన మీకు బలము కలుగును. 16

అయినను మీరు సమమ్తింపక అటుల్ కాదు, మేము
గుఱఱ్ములనెకిక్ పారిపోవుదుమంటిరి కాగా
మీరు పారిపోవలసి వచెచ్ను. మేము వడిగల
గుఱఱ్ములను ఎకిక్ పోయెదమంటిరే కాగా
మిముమ్ను తరుమువారు వడిగలవారుగా నుందురు.
17 మీరు పరవ్తముమీదనుండు కొయయ్వలెను
కొండమీదనుండు జెండావలెను అగువరకు ఒకని
గదిద్ంపునకు మీలో వెయియ్మంది
పారిపోయెదరు అయిదుగురి గదిద్ంపునకు మీరు
పారిపోయెదరు. 18 కావున మీయందు
దయచూపవలెనని యెహోవా
ఆలసయ్ముచేయుచునాన్డు మిముమ్ను
కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడి యునాన్డు
యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడుఆయన
నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు
ధనుయ్లు. 19 సీయోనులో యెరూషలేములోనే
యొక జనము కాపురముండును. జనమా, నీవిక
నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ
మొఱఱ్ విని నిశచ్యముగా నినున్ కరు
ణించును ఆయన నీ మాట వినగానే నీకు
ఉతత్రమిచుచ్ను. 20 పర్భువు నీకు
కేల్షానన్పానముల నిచుచ్ను ఇకమీదట నీ
బోధకులు దాగియుండరు నీవు కనున్లార నీ
బోధకులను చూచెదవు 21 మీరు కుడి తటట్యినను
ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ
దీనిలో నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక
శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 22 చెకక్బడిన
మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ
బంగారు విగర్హముల బటట్లను మీరు
అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని
పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో
చెపుప్దురు. 23 నీవు నీ భూమిలో వితుత్టకు నీ
గింజలకు కావలసిన వాన ఆయన కురిపించును భూమి
రాబడియైన ఆహారదర్వయ్మిచుచ్ను అది
విసాత్ర సార రసములు కలదై యుండును ఆ
దినమున నీ పశువులు విశాలమైన గడిడ్బీళల్లో
మేయును. 24 భూమి సేదయ్ముచేయు ఎడుల్ను
లేత గాడిదలును చేట తోను జలెల్డతోను
చెరిగి జలిల్ంచి ఉపుప్తో కలిసిన మేత తినును.
25 గోపురములు పడు మహా హతయ్దినమున
ఉనన్తమైన పర్తి పరవ్తముమీదను ఎతత్యిన
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పర్తి కొండమీదను వాగులును నదులును పారును. 26

యెహోవా తన జనుల గాయము కటిట్ వారి
దెబబ్ను బాగుచేయు దినమున చందుర్ని
వెనెన్ల సూరుయ్ని పర్కాశమువలె ఉండును
సూరుయ్ని పర్కాశము ఏడు దినముల వెలుగు ఒక
దినమున పర్కాశించినటుల్ండును. 27 ఇదిగో
కోపముతో మండుచు దటట్ముగా లేచు పొగతో
కూడినదై యెహోవా నామము దూరమునుండి
వచుచ్చునన్ది ఆయన పెదవులు ఉగర్తతో
నిండియునన్వి ఆయన నాలుక దహించు
అగిన్జావ్లవలె ఉనన్ది. 28 ఆయన ఊపిరి
కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె
ఉనన్ది వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్
జలెల్డతో అది జనము లను గాలించును తోర్వ
తపిప్ంచు కళెల్ము జనుల దవడలలో ఉండును. 29

రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు
సంగీతము పాడుదురు. ఇశార్యేలునకు
ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్
పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో
పర్యాణము చేయువారికి కలుగునటిట్
హృదయసంతోషము కలుగును. 30 యెహోవా తన
పర్భావముగల సవ్రమును విని పించును
పర్చండమైన కోపముతోను దహించు జావ్లతోను
పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన
బాహువు వాలుట జనులకు చూపించును. 31

యెహోవా దండముతో అషూష్రును కొటట్గా
అది ఆయన సవ్రము విని భీతినొందును. 32

యెహోవా అషూష్రుమీద పడవేయు నియామక
దండమువలని పర్తి దెబబ్ తంబుర సితారాల
నాదముతో పడును ఆయన తన బాహువును వానిమీద
ఆడించుచు యుదధ్ము చేయును. 33

పూరవ్మునుండి తోపెతు1
సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకుదేవతకు
సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను
విశాలముగాను ఆయన దాని చేసి యునాన్డు అది
అగిన్యు విసాత్రకాషఠ్ములును
కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా
ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని
లకష్య్పెటట్కయు
యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు
గుఱఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు
విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్ లనియు
వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ. 2 అయినను
ఆయనయు బుదిధ్మంతుడుగా ఉనాన్డు. మాట
తపప్క దుషుట్ల యింటివారిమీదను
కీడుచేయువారికి తోడప్డువారిమీదను ఆయన
లేచును. 3 ఐగుపీత్యులు మనుషుయ్లేగాని
దేవుడు కారు ఐగుపీత్యుల గుఱఱ్ములు
మాంసమయములేగాని ఆతమ్ కావు యెహోవా తన
చెయియ్చాపగా సహాయము చేయు వాడు జోగును
సహాయము పొందువాడు పడును వారందరు కూడి
నాశనమగుదురు. 4 యెహోవా నాకీలాగు
సెలవిచిచ్యునాన్డు తపిప్ంచుటకై గొఱఱ్ల
కాపరుల సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదమ
సింహము వారి శబద్మునకు భయపడకయు వారి
కేకలకు అధైరయ్ పడకయు తనకు
దొరికినదానిమీద గరిజ్ంచునటుల్
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా యుదధ్ము
చేయుటకై సీయోను పరవ్తముమీదికిని దాని
కొండమీదికిని దిగి వచుచ్ను. 5 పకుష్లు ఎగురుచు
తమ పిలల్లను కాపాడునటుల్

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
యెరూషలేమును కాపాడును దాని కాపాడుచు
విడిపించుచునుండును దానికి హానిచేయక
తపిప్ంచుచునుండును. 6 ఇశార్యేలీయులారా,
మీరు ఎవనిమీద విశేషముగా తిరుగుబాటు
చేసితిరో ఆయనవైపు తిరుగుడి. 7 మీకు మీరు
పాపము కలుగజేసికొని మీ చేతులతో మీరు
నిరిమ్ంచిన వెండి విగర్హములను సువరణ్
విగర్హములను ఆ దినమున మీలో పర్తివాడును
పారవేయును. 8 నరునిది కాని ఖడగ్మువలన
అషూష్రీయులు కూలు దురు మనుషుయ్నిది కాని
కతిత్పాలగుదురు. ఖడగ్ మెదుటనుండివారు
పారిపోవుదురు 9 వారి పడుచువారు దాసులగుదురు
భీతిచేత వారి ఆశర్యదురగ్ము సమసిపోవును
వారి అధిపతులు ధవ్జమును చూచి భీతినొంది
వెనుక దీయుదురని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. సీయోనులో ఆయన
అగిన్యు యెరూషలేములో ఆయన కొలిమియు
ఉనన్వి.

ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్
రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు
నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 2

మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైనచోటువలెను
గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ఉండును
ఎండినచోట నీళల్కాలువలవలెను అలసట
పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను
ఉండును. 3 చూచువారి కనున్లు మందముగా ఉండవు
వినువారి చెవులు ఆలకించును. 4 చంచలుల మనసుస్
జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక
సప్షట్ముగా మాటలాడును. 5 మూఢుడు ఇక
ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు. 6

మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు
భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు
యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు
ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు
దపిప్గొనినవారికి పానీయము లేకుండ చేయుచు
హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 7

మోసకారి సాధనములును చెడడ్వి నిరుపేదలు
నాయ్యవాదన చేసినను కలల్మాటలతో
దీనులను నాశనముచేయుటకు వారు దురాలోచనలు
చేయుదురు. 8 ఘనులు ఘనకారయ్ములు
కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్
నిలుచుదురు. 9 సుఖాసకిత్గల సీత్ర్లారా, లేచి
నా మాట వినుడి నిశిచ్ంతగానునన్
కుమారెత్లారా, నా మాట వినుడి. 10

నిశిచ్ంతగల సీత్ర్లారా, యిక ఒక
సంవతస్రమునకు మీకు తొందర కలుగును
దార్కష్పంట పోవును పండుల్ ఏరుటకు రావు. 11

సుఖాసకిత్గల కనయ్లారా, వణకుడి
నిరివ్చారిణులారా, తొందరపడుడి మీ బటట్లు
తీసివేసి దిగంబరులై మీ నడుమున గోనె పటట్
కటుట్కొనుడి. 12 రమయ్మైన పొలము
విషయమై ఫలభరితమైన దార్కాష్ వలుల్ల
విషయమై వారు రొముమ్ కొటుట్కొందురు. 13

నా జనుల భూమిలో ఆనందపురములోని
ఆనందగృహములనిన్టిలో ముండల్ తుపప్లును
బలురకక్సి చెటుల్ను పెరుగును. పైనుండి
మనమీద ఆతమ్ కుమమ్రింపబడువరకు 14 నగరి
విడువబడును జనసమూహముగల పటట్ణము
విడువబడును కొండయు కాపరుల గోపురమును
ఎలల్కాలము గుహ లుగా ఉండును 15 అవి
అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు
మేయు భూమిగాను ఉండును అరణయ్ము
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ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరిత మైన భూమి
వృకష్వనముగానుండును. 16 అపుప్డు నాయ్యము
అరణయ్ములో నివసించును ఫల భరితమైన
భూమిలో నీతి దిగును 17 నీతి సమాధానము
కలుగజేయును నీతివలన నితయ్మును నిమమ్ళము
నిబబ్రము కలుగును. అపుప్డు నా జనుల విశర్మ
సథ్లమునందును ఆశర్య సాథ్నములయందును
సుఖకరమైన నివాసముల యందును నివసించెదరు 18

అయినను అరణయ్ము ధవ్ంసమగునపుప్డు
వడగండుల్ పడును 19 పటట్ణము నిశచ్యముగా
కూలిపోవును. 20 సమసత్ జలములయొదద్ను
వితత్నములు చలుల్చు ఎదుద్లను గాడిదలను
తిరుగనిచుచ్ మీరు ధనుయ్లు.

దోచుకొనబడకపోయినను
దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు
వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు

శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు
దోచుకొన బడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన
తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు. 2

యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము
మాయందు కరుణించుమ్◌ు ఉదయకాలమున వారికి
బాహువుగానుఆపతాక్లమున మాకు
రకష్ణాధారముగానుఉండుము. 3 మహాఘోషణ
విని జనములు పారిపోవును నీవు లేచుటతోనే
అనయ్జనులు చెదరిపోవుదురు. 4 చీడపురుగులు
కొటిట్వేయునటుల్ మీ సొముమ్ దోచ బడును
మిడతలు ఎగిరిపడునటుల్ శతుర్వులు దానిమీద
పడు దురు 5 యెహోవా మహా ఘనత
నొందియునాన్డు ఆయన ఉనన్తసథ్లమున
నివసించుచు నాయ్యముతోను నీతితోను
సీయోనును నింపెను. 6 నీకాలములో
నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రకష్ణ
బాహుళయ్మును బుదిధ్జాఞ్నముల
సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి
ఐశవ్రయ్ము. 7 వారి శూరులు బయట రోదనము
చేయుచునాన్రు సమాధాన రాయబారులు
ఘోరముగా ఏడుచ్ చునాన్రు. 8 రాజమారగ్ములు
పాడైపోయెను తోర్వను నడచువారు
లేకపోయిరి అషూష్రు నిబంధన మీరెను
పటట్ణములను అవమాన పరచెను నరులను
తృణీకరించెను. 9 దేశము దుఃఖించి
కీష్ణించుచునన్ది లెబానోను సిగుగ్పడి
వాడిపోవుచునన్ది షారోను ఎడారి ఆయెను
బాషానును కరెమ్లును తమ చెటల్ ఆకులను
రాలుచ్కొను చునన్వి. 10 యెహోవా
ఇటల్నుకొనుచునాన్డు ఇపుప్డే లేచెదను
ఇపుప్డే ననున్ గొపప్చేసికొనెదను. ఇపుప్డే
నాకు ఘనత తెచుచ్కొనెదను. 11 మీరు
పొటుట్ను గరభ్ము ధరించి కొయయ్కాలును
కందురు. మీ ఊపిరియే అగిన్యైనటుట్
మిముమ్ను దహించి వేయు చునన్ది. 12 జనములు
కాలుచునన్ సునన్పుబటీట్లవలెను నరకబడి
అగిన్లో కాలచ్బడిన ముళల్వలెను అగును. 13

దూరసుథ్లారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని
చూడుడి సమీపసుథ్లారా, నా పరాకర్మమును
తెలిసికొనుడి. 14 సీయోనులోనునన్ పాపులు
దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను
పటెట్ను. మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు
అగిన్తో నివసింప గలడు? మనలో ఎవడు
నితయ్ము కాలుచ్చునన్వాటితో నివ సించును?
15 నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా
మాట లాడుచు నిరబ్ంధనవలన వచుచ్ లాభమును
ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తన

చేతులను మలుపుకొని హతయ్ యను మాట
వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ
కనున్లు మూసికొనువాడు ఉనన్తసథ్లమున
నివసించును. 16 పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి
కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము దొరకును
అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 17

అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కనున్లార చూచె
దవు బహు దూరమునకు వాయ్పించుచునన్ దేశము
నీకు కన బడును. 18 నీ హృదయము
భయంకరమైనవాటినిబటిట్ ధాయ్నించును.
జనసంఖయ్ వార్యువాడెకక్డ ఉనాన్డు?
తూచువాడెకక్డ ఉనాన్డు? బురుజులను
లెకిక్ంచువాడెకక్డ ఉనాన్డు? 19

నాగరికములేని ఆ జనమును గర్హింపలేని
గంభీరభాషయు నీకు తెలియని అనయ్ భాషయు
పలుకు ఆ జనమును నీవికను చూడవు. 20

ఉతస్వకాలములలో మనము కూడుకొనుచునన్
సీయోను పటట్ణమును చూడుము నిమమ్ళమైన
కాపురముగాను తియయ్బడని గుడారముగాను నీ
కనున్లు యెరూష లేమును చూచును దాని
మేకులెనన్డును ఊడదీయబడవు దాని
తార్ళల్లో ఒకక్టియైనను తెగదు. 21 అచచ్ట
యెహోవా పర్భావముగలవాడై మన
పకష్ముననుండును, అది విశాలమైన నదులును
కాలువలును ఉనన్ సథ్లముగా ఉండును అందులో
తెడల్ ఓడ యేదియు నడువదు గొపప్ ఓడ
అకక్డికి రాదు. 22 యెహోవా మనకు
నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్
యెహోవా మన రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును.
23 నీ ఓడతార్ళుల్ వదలిపోయెను ఓడవారు తమ
కొయయ్ అడుగును దిటట్పరచరు చాపను విపిప్
పటట్రు కాగా విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్
విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొముమ్
పంచుకొందురు. 24 నాకు దేహములో బాగులేదని
అందులో నివసించు వాడెవడును అనడు దానిలో
నివసించు జనుల దోషము పరిహరింపబడును.

రాషట్ర్ములారా, నాయొదద్కు
వచిచ్ వినుడి జనములారా, చెవి
యొగిగ్ ఆలకించుడి భూమియు దాని

సంపూరణ్తయు లోకమును దానిలో
పుటిట్నదంతయు వినును గాక. 2 యెహోవా
కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్ చునన్ది
వారి సరవ్ సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము
వచుచ్ చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు
అపప్గించెను. 3 వారిలో చంపబడినవారు బయట
వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను
వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 4 ఆకాశ
సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు
చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు
చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి
రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది
రాలునటుల్ వాటి సైనయ్మంతయు
రాలిపోవును. 5 నిజముగా ఆకాశమందు నా
ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద
తీరుప్తీరుచ్టకు నేను శపించిన జనముమీద
తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 6 యెహోవా
ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత
కపప్బడును గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు
మేకలయొకక్యు రకత్ము చేతను పొటేల్ళల్
మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను కపప్
బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి
జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా
సంహారము చేయును. 7 వాటితోకూడ
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గురుపోతులును వృషభములును కోడె లును
దిగిపోవుచునన్వి ఎదోమీయుల భూమి
రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్
కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది. 8 అది యెహోవా
పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను
వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న పర్తికార
సంవతస్రము. 9 ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని
మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని భూమి
దహించు గంధకముగా ఉండును. 10 అది
రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ
నితయ్ము లేచును అది తరతరములు పాడుగా
నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు
11 గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించు
కొనును గుడల్గూబయు కాకియు దానిలో
నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును
చాచును శూనయ్మను గుండును పటుట్ను. 12

రాజయ్ము పర్కటించుటకు వారి పర్ధానులు
అకక్డ లేకపోవుదురు దాని అధిపతులందరు
గతమైపోయిరి. 13 ఎదోము నగరులలో
ముళల్చెటుల్ పెరుగును దాని దురగ్ములలో
దురదగొండుల్ను గచచ్లును పుటుట్ను అది
అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను
నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును 14

అడవిపిలుల్లును నకక్లును అచచ్ట కలిసికొనును
అచచ్ట అడవిమేక తనతోటి జంతువును
కనుగొనును అచచ్ట చువవ్పిటట్ దిగి
విశర్మసథ్లము చూచుకొనును 15 చితత్గూబ
గూడు కటుట్కొనును అచచ్ట గుడుల్ పెటిట్
పొదిగి నీడలో వాటిని కూరుచ్ను అచచ్టనే
తెలల్గదద్లు తమ జాతిపకుష్లతో కూడు
కొనును. 16 యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి
చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు లేక
యుండదు దేని జతపకిష్ దానియొదద్ ఉండక
మానదు నా నోటనుండి వచిచ్న ఆజఞ్ యిదే
ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును. 17

అవి రావలెనని ఆయన చీటుల్వేసెను ఆయన
కొలనూలు చేత పటుట్కొని వాటికి ఆ దేశమును
పంచిపెటుట్ను. అవి నితయ్ము దాని
ఆకర్మించుకొనును యుగయుగములు దానిలో
నివసించును.

అరణయ్మును ఎండిన భూమియు
సంతోషించును అడవి ఉలల్సించి
కసూత్రిపుషప్మువలె పూయును 2 అది

బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి
సంగీతములు పాడును లెబానోను సౌందరయ్ము
దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు
దానికుండును అవి యెహోవా మహిమను మన
దేవుని తేజసుస్ను చూచును. 3 సడలిన చేతులను
బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను
దృఢపరచుడి. 4 తతత్రిలుల్ హృదయులతో
ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి
పర్తిదండన చేయుటకై మీ దేవుడు
వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు
చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన చేయును ఆయన
వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును. 5

గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి
చెవులు విపప్బడును 6 కుంటివాడు దుపిప్వలె
గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును
అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో
కాలువలు పారును 7 ఎండమావులు మడుగులగును
ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు
పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను
తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 8 అకక్డ

దారిగా నునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది
పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును అది అపవితుర్లు
పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున
పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను దానిలో
నడచుచు తోర్వను తపప్క యుందురు 9 అకక్డ
సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి
అకక్డ కనబడవు విమోచింపబడినవారే అకక్డ
నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు
పాటలుపాడుచు తిరిగి సీయోనునకు వచెచ్దరు 10

వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు
ఆనందసంతోషములు గలవారై వచెచ్దరు.
దుఃఖమును నిటూట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.

హిజిక్యా రాజుయొకక్ పదునాలుగవ
సంవతస్ర మున అషూష్రురాజైన
సనెహ్రీబు యూదా దేశములోని

పార్కారముగల పటట్ణములనిన్టిమీదికి
వచిచ్ వాటిని పటుట్కొనెను. 2 అంతట
అషూష్రు రాజు రబాష్కేను లాకీషు
పటట్ణమునుండి యెరూషలేమునందునన్
రాజైనహిజిక్యా మీదికి బహు గొపప్ సేనతో
పంపెను. వారు చాకి రేవు మారగ్మందునన్
మెరకకొలను కాలువయొదద్ పర్వే శింపగా 3

హిలీక్యా కూమారుడును రాజు గృహనిరావ్హ
కుడును నైన ఎలాయ్కీమును శాసిత్ర్యగు
షెబాన్యును, రాజయ్పు
దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు
యోవాహును వారియొదద్కు పోయిరి. 4

అపుప్డు రబాష్కే వారితో ఇటల్నెనుఈ మాట
హిజిక్యాతో తెలియ జెపుప్డిమహారాజైన
అషూష్రురాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు
చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ ఆశర్
యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 5

యుదధ్విషయ ములో నీ యోచనయు నీ బలమును
వటిట్మాటలే. ఎవని నముమ్కొని నామీద
తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 6 నలిగిన
రెలుల్వంటి యీ ఐగుపుత్ను నీవు
నముమ్కొనుచునాన్వు గదా; ఒకడు దానిమీద
ఆనుకొనన్యెడల అది వాని చేతికి గుచుచ్కొని
దూసిపోవును. ఐగుపుత్రాజైన ఫరో అతని
నముమ్కొనువారికందరికి అటిట్వాడే. 7 మా
దేవుడైన యెహోవాను మేము
నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో
చెపెప్దరేమో సరే; యెరూషలేమందునన్ యీ
బలిపీఠము నొదద్ మాతర్మే మీరు
నమసాక్రము చేయవలెనని యూదావారికిని
యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్,
హిజిక్యా యెవని ఉనన్త సథ్లములను
బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా
యెహోవా. 8 కావున చితత్ గించి అషూష్రు
రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము;
రెండు వేల గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచు
టకు నీకు శకిత్ యునన్యెడల నేను వాటిని
నీకిచెచ్దను. 9 లేనియెడల నా యజమానుని
సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకని
నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను
పంపునని ఐగుపుత్రాజును నీవు ఆశర్యించు
కొంటివే. 10 యెహోవా సెలవు నొందకయే యీ
దేశమును పాడుచేయుటకు నేను వచిచ్తినా?
లేదుఆ దేశముమీదికి పోయి దాని
పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను
అని చెపెప్ను. 11 ఎలాయ్కీము షెబాన్
యోవాహు అను వారుచితత్గించుము నీ
దాసులమైన మాకు సిరియా భాష తెలియును గనుక
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దానితో మాట లాడుము, పార్కారముమీదనునన్
పర్జల వినికిడిలో యూదుల భాషతో
మాటలాడకుమని రబాష్కేతో అనగా 12

రబాష్కేఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజ
మానుడు నీ యజమానునియొదద్కును
నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును
తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను
మీతోకూడ పార్కారముమీద ఉనన్
వారియొదద్కును ననున్ పంపెను గదా అని
చెపిప్ 13 గొపప్ శబద్ముతో యూదాభాషతో
ఇటల్నెనుమహారాజైన అషూష్రురాజు
సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెల
విచుచ్నదేమనగా 14 హిజిక్యాచేత
మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి
చాలదు. 15 యెహోవాను బటిట్ మిముమ్ను
నమి◌్మంచియెహోవా మనలను విడిపించును; ఈ
పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క
పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 16

హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవలదు;
అషూష్రురాజు సెలవిచుచ్న దేమనగా నాతో
సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి
వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి మనిషి తన
దార్కష్ చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు
చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్
తార్గుచు నుండును. 17 అటుపిమమ్ట మీరు చావక
బర్దుకునటుల్గా నేను వచిచ్ మీ దేశమువంటి
దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమును
గల దేశమునకును ఆహారమును
దార్కష్చెటుల్నుగల దేశమునకును మిముమ్ను
తీసికొని పోదును; యెహోవా మిముమ్ను
విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను
మోసపుచుచ్ చునాన్డు. 18 ఆయా జనముల
దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు
చేతిలోనుండి విడిపించెనా? హమాతు
దేవతలేమాయెను? 19 అరాప్దు
దేవతలేమాయెను? సెపరవ్యీము
దేవతలేమాయెను? షోమోర్ను దేశపు దేవత నా
చేతిలోనుండి షోమోర్నును విడిపించెనా? 20

యెహోవా నా చేతిలో నుండి యెరూషలేమును
విడిపించు ననుటకు ఈ దేశముల దేవతలలో
ఏదైనను తన దేశమును నా చేతిలోనుండి
విడిపించినది కలదా? అని చెపెప్ను. 21 అయితే
అతనికి పర్తుయ్తత్ర మియయ్వదద్ని రాజు
సెలవిచిచ్ యుండుటచేత వారెంతమాతర్మును
పర్తుయ్ తత్రమియయ్క ఊరకొనిరి. 22

గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమా రుడునైన
ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ర్యగు షెబాన్యును,
రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు
కుమారుడగు యోవాహును బటట్లు చింపుకొని
హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ రబాష్కే పలికిన
మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి.

హిజిక్యా విని తన బటట్లు
చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని
యెహోవా మందిరమునకుపోయి 2 గృహ

నిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ర్యగు
షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, ఆమోజు
కుమారుడును పర్వకత్యు నైన
యెషయాయొదద్కు పంపెను. 3 వీరు
గోనెపటట్ కటుట్ కొనినవారై
అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో
ఇటల్నిరిహిజిక్యా సెలవిచుచ్నదేమనగాఈ
దినము శర్మయు శికష్యు దూషణయు గల దినము,
పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని కనుటకు శకిత్

చాలదు. 4 జీవముగల దేవుని దూషించు టకై
అషూష్రురాజైన తన యజమానునిచేత పంపబడిన
రబాష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన
యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన
యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్
ఆయన అషూష్రురాజును గదిద్ంచునేమో.
కాబటిట్ నిలిచిన శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా
పార్రథ్న చేయుము. 5 రాజైన హిజిక్యా
సేవకులు యెషయా యొదద్కు రాగా 6 యెషయా
వారితో ఇటల్నెనుమీ యజమానునికి ఈ మాట
తెలియజేయుడి; యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రురాజు సేవకులు
ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు
భయపడవదుద్. 7 అతనిలో ఒక ఆతమ్ను నేను
పుటిట్ంతును; వదంతి విని తన దేశమునకు
వెళిల్పోవును. అతని దేశమందు ఖడగ్ముచేత
అతనిని కూలజేయుదును. 8 అషూష్రురాజు లాకీషు
పటట్ణమును విడిచి వెళిల్ లిబాన్ మీద
యుదధ్ము చేయుచుండగా రబాష్కే పోయి అతని
కలిసికొనెను. 9 అంతట కూషురాజైన తిరాహ్కా
తన మీద యుదధ్ము చేయుటకు వచెచ్నని
అషూష్రు రాజునకు వినబడి నపుప్డు అతడు
హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి యీలాగు
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 10 యూదా రాజగు హిజిక్
యాతో ఈలాగు చెపుప్డియెరూషలేము
అషూష్రురాజు చేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్
నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత
మోసపోకుము. 11 అషూష్రురాజులు సకలదేశము
లను బొతిత్గా నశింపజేసిన సంగతి నీకు
వినబడినది గదా; నీవుమాతర్ము
తపిప్ంచుకొందువా? 12 నా పితరులు నిరూమ్
లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని
రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన
ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన
తపిప్ంచుకొనిరా? 13 హమాతు రాజు ఏమాయెను?
అరాప్దురాజును సెపరవ్యీము హేన ఇవావ్ అను
పటట్ణముల రాజులును ఏమైరి? అని వార్సిరి 14

హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము
తీసికొని చదివి యెహోవా మందిరములోనికి
పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి
15 యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని
పార్రథ్నచేసెను 16 యెహోవా, కెరూ బుల
మధయ్ను నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల
దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన
అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల
రాజయ్ములకు దేవుడవై యునాన్వు. 17

సైనయ్ముల కధిపతివగు యెహోవా, చెవి
యొగిగ్ ఆలకిం చుము; యెహోవా, కనున్లు
తెరచి దృషిట్ంచుము; జీవము గల దేవుడవైన
నినున్ దూషించుటకై సనెహ్రీబు పంపిన వాని
మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 18 యెహోవా,
అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను
పాడు చేసి 19 వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది
నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన దేవుడు
కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు
రాళుల్ గాని దేవతలు కావు గనుక వారు వారిని
నిరూమ్లముచేసిరి. 20 యెహోవా,
లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ
దేవుడవైన యెహోవా వని సమసత్ జనులు
తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి
మముమ్ను రకిష్ంచుము. 21 అంతట ఆమోజు
కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యా యొదద్కు
ఈ వరత్మానము పంపెనుఇశార్యేలీయుల దేవు
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డగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు
రాజైన సనెహ్రీబు విషయమందు నీవు నా
యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 22 అతనిగూరిచ్
యెహోవా సెలవిచుచ్మాట ఏదనగా సీయోను
కుమారియైన కనయ్క నినున్ దూషణ చేయు
చునన్ది ఆమె నినున్ అపహాసయ్ము
చేయుచునన్ది యెరూషలేము కుమారి నినున్
చూచి తల ఊచు చునన్ది. 23 నీవు ఎవరిని
తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు
గరివ్ంచి యెవరిని భయపెటిట్తివి?
ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్దేవునినే గదా? 24

నీ దూతలచేత యెహోవాను తిరసక్రించి నీ
వీలాగు పలికితివి నా రథముల సముదాయముతో
నేను పరవ్త శిఖర ముల మీదికిని లెబానోను
పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను ఎతుత్గల
దాని దేవదారు వృకష్ములను శేర్షఠ్మైన
సరళవృకష్ములను నరికివేసియునాన్ను వాని
దూరపు సరిహదుద్లలోనునన్ సతర్ములలోనికిని
కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవి
లోనికిని పర్వేశించియునాన్ను. 25 నేను
తర్వివ్ నీళుల్ పానముచేసియునాన్ను నా
అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన సథ్లముల నదుల
ననిన్టిని ఎండిపోచేసియునాన్ను 26 నేనే
పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన
కాలమందే దీని నిరణ్యించితిననియు నీకు
వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను
నీవు పాడు దిబబ్ లుగా చేయుట నా వలననే
సంభవించినది. 27 కాబటిట్ వాటి కాపురసుథ్లు
బలహీనులై జడిసిరి. విభార్ంతినొంది
పొలములోని గడిడ్వలెను కాడవేయని
చేలవలెను అయిరి. 28 నీవు కూరుచ్ండుటయు
బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు
నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి.
29 నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన
కలహమును నా చెవులలో జొచెచ్ను నా గాలము నీ
ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళెల్ము నీ
నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను నీవు
వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.
30 మరియు యెషయా
చెపిప్నదేమనగాహిజిక్యా, నీకిదే
సూచనయగును. ఈ సంవతస్రమందు దాని అంతట
అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు
దానినుండి కలుగు ధానయ్మును మీరు భుజింతురు.
మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్
చేలు కోయుదురు; దార్కష్తోటలు నాటి
వాటిఫలము ననుభవించుదురు. 31 యూదా వంశములో
తపిప్ంచు కొనిన శేషము ఇంకను కిర్ందికి వేరు
తనిన్ మీదికి ఎదిగి ఫలించును. 32 శేషించు వారు
యెరూషలేములో నుండి బయలుదేరుదురు,
తపిప్ంచు కొనినవారు సీయోను కొండలోనుండి
బయలుదేరుదురు; సైనయ్ ములకధిపతియగు
యెహోవా ఆసకిత్ దీని నెర వేరుచ్ను. 33

కాబటిట్ అషూష్రురాజునుగూరిచ్ యెహోవా
సెలవిచుచ్న దేమనగా అతడు ఈ
పటట్ణములోనికి రాడు; దానిమీద ఒక బాణమైన
పర్యోగింపడు; ఒక కేడెము నైన దానికి
కనుపరచడు; దానియెదుట ముటట్డి దిబబ్
కటట్డు. 34 ఈ పటట్ణము లోపలికి రాక తాను
వచిచ్న మారగ్ముననే అతడు తిరిగి పోవును;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 35 నా నిమితత్మును నా
సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ
పటట్ణమును కాపాడి రకిష్ంచుదును. 36 అంతట
యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు

పేటలో లకష్ యెనుబదియైదువేలమందిని
మొతెత్ను; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును
మృతకళేబర ములుగా ఉండిరి. 37 అషూష్రురాజైన
సనెహ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు
వచిచ్ నివసించిన తరువాత 38 అతడు నిసోర్కు
అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్ చుండగా
అతని కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును
షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి
ఆరారాతుదేశములోనికి తపిప్ంచు
కొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన
ఎసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను.

ఆ దినములలో హిజిక్యాకు
మరణకరమైన రోగము కలుగగా
పర్వకత్యు ఆమోజు కుమారుడునైన

యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్నీవు
మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు గనుక నీవు నీ
యిలుల్ చకక్బెటుట్ కొనుమని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 2 అతడు
తనముఖమును గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 3

యెహోవా, యథారథ్ హృద యుడనై
సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ నడచు
కొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా
సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో
జాఞ్పకము చేసికొనుమని హిజిక్యా
కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ం
పగా 4 యెహోవా వాకుక్ యెషయాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 5 నీవు
తిరిగి హిజిక్యా యొదద్కు పోయి అతనితో
ఇటల్నుమునీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడైన
యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్న దేమనగానీవు
కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న
నేనంగీకరించియునాన్ను; 6 ఇంక పదిహేను
సంవతస్ర ముల ఆయుషయ్ము నీకిచెచ్దను.
మరియు ఈ పటట్ణమును నేను కాపాడుచు
నినున్ను ఈ పటట్ణమును అషూష్రురాజు
చేతిలో పడకుండ విడిపించెదను. 7 యెహోవా
తాను పలికిన మాట నెరవేరుచ్ననుటకు ఇది
యెహోవావలన నీకు కలిగిన సూచన; 8 ఆహాజు ఎండ
గడియారముమీద సూరుయ్ని కాంతిచేత దిగిన నీడ
మరల పదిమెటుల్ ఎకక్ జేసెదను. అపుప్డు
సూరయ్కాంతి దిగిన మెటల్లో అది పది
మెటుల్ మరల ఎకెక్ను. 9 యూదారాజైన
హిజిక్యా రోగియై ఆరోగయ్ము పొందిన
తరువాత అతడు రచియించినది. 10 నా దినముల
మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళ దావ్రమున
పోవలసి వచెచ్ను. నా ఆయుశేశ్షము
పోగొటుట్కొని యునాన్ను. 11 యెహోవాను,
సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును.
మృతుల లోకనివాసినై ఇకను మనుషుయ్లను కానక
పోవుదునని నేననుకొంటిని. 12 నా నివాసము
పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె
అది నాయొదద్నుండి ఎతిత్ కొని పోబడెను.
నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా
జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన ననున్
బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక
దినములోగా నీవు ననున్
సమాపిత్చేయుచునాన్వు. 13 ఉదయమగువరకు
ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్
నొపిప్చేత నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను
ఒక దినములోగానే నీవు ననున్
సమాపిత్చేయుదువు 14 మంగలకతిత్
పిటట్వలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచ
లాడితిని గువవ్వలె మూలిగ్తిని
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ఉనన్తసథ్లముతటుట్ చూచి చూచి నాకనున్లు
కీష్ణిం చెను నాకు శర్మ కలిగెను; యెహోవా,
నాకొరకు పూట బడి యుండుము. 15 నేనేమందును?
ఆయన నాకు మాట ఇచెచ్ను ఆయనే
నెరవేరెచ్ను. నాకు కలిగిన
వాయ్కులమునుబటిట్ నా
సంవతస్రములనిన్యు నేను మెలల్గా నడచు
కొందును. 16 పర్భువా, వీటివలన మనుషుయ్లు
జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆతమ్
జీవించుచునన్ది నీవు ననున్ బాగుచేయుదువు
ననున్ జీవింపజేయుదువు 17 మికుక్టమైన
ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలు గుటకు
కారణమాయెను నీ పేర్మచేత నా పార్ణమును
నాశనమను గోతి నుండి విడిపించితివి. నీ వీపు
వెనుకతటుట్ నా పాపములనిన్యు నీవు పార
వేసితివి. 18 పాతాళమున నీకు సుత్తి కలుగదు
మృతి నీకు కృతజఞ్తా సుత్తి చెలిల్ంపదు
సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సతయ్మును
ఆశర్యిం చరు. 19 సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్
సుత్తించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై
నినున్ సుత్తించు చునాన్ను. తండుర్లు
కుమారులకు నీ సతయ్మును తెలియజేతురు
యెహోవా ననున్ రకిష్ంచువాడు 20 మన
జీవితదినములనిన్యు యెహోవా మందిరములో
తంతివాదయ్ములు వాయింతుము. 21 మరియు
యెషయా అంజూరపుపండల్ ముదద్ తీసికొని ఆ
పుండుకు కటట్వలెను, అపుప్డు అతడు
బాగుపడునని చెపెప్ను. 22 మరియు
హిజిక్యానేను యెహోవా మందిరమునకు
పోయెదననుటకు గురుతేమని యడిగి యుండెను.

ఆ కాలమందు బబులోనురాజును బలదాను
కుమా రుడునైన మెరోదకబ్లదాను
హిజిక్యా రోగియై బాగు పడిన సంగతి

విని పతిర్కలను కానుకను అతని యొదద్కు పంపగా
2 హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని
లోపలికి రపిప్ంచి, తన యింటనేమి
రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్వసుత్వులలో
దేనిని మరుగు చేయక తన పదారథ్ములు గల
కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను
పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన
పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి
చూపించెను. 3 పిమమ్ట పర్వకత్యైన
యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు
వచిచ్ఆ మను షుయ్లు ఏమనిరి? నీయొదద్కు
ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని యడుగగా
హిజిక్యాబబులోనను దూరదేశమునుండి వారు
వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 4 నీ యింట
వారేమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యానా
పదారథ్ములలో దేనిని మరుగుచేయక నా
యింటనునన్ సమసత్మును నేను వారికి
చూపించియునాన్ననెను. 5 అంతట యెషయా
హిజిక్యాతో నిటల్నెనుయెహోవా
సెలవిచుచ్ మాట వినుము 6 రాబోవు దినములలో
ఏమియు మిగులకుండ నీ యింటనునన్
సమసత్మును, నేటివరకు నీ పితరులు సమ కూరిచ్
దాచిపెటిట్నది అంతయును బబులోను
పటట్ణమునకు ఎతిత్కొని పోవుదురని
సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 7 మరియు నీ గరభ్మందు
పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు
నగరునందు నపుంసకులగా చేయుటకై వారు
తీసికొనిపోవుదురు. 8 అందుకు హిజిక్యానీవు
తెలియజేసిన యెహోవాఆజఞ్ చొపుప్న

జరుగుట మేలే; నా దినములలో సమాధాన
సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో
అనెను.

మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా,
2 నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి
యెరూషలేముతో పేర్మగా

మాటలాడుడి ఆమె యుదధ్కాలము
సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము
తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన
సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు
పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి. 3

ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు
ఎటల్నగా అరణయ్ములో యెహోవాకు
మారగ్ము సిదధ్ పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని
రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి. 4 పర్తి
లోయను ఎతుత్ చేయవలెను పర్తి పరవ్తమును
పర్తి కొండను అణచవలెను వంకరవి చకక్గాను
కరుకైనవి సమముగాను ఉండ వలెను. 5 యెహోవా
మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ
సరవ్శరీరులు దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని
యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 6 ఆలకించుడి,
పర్కటించుమని యొకడు ఆజఞ్ ఇచుచ్
చునాన్డు నేనేమి పర్కటింతునని మరి
యొకడడుగుచునాన్డు. సరవ్శరీరులు గడిడ్యై
యునాన్రు వారి అందమంతయు అడవిపువువ్వలె
ఉనన్ది 7 యెహోవా తన శావ్సము దానిమీద
ఊదగా గడిడ్ యెండును పువువ్ వాడును
నిశచ్యముగా జనులు గడిడ్వంటివారే. 8 గడిడ్
యెండిపోవును దాని పువువ్ వాడిపోవును మన
దేవుని వాకయ్ము నితయ్ము నిలుచును. 9

సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా,
ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము యెరూషలేమూ,
సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా
పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి ఇదిగో మీ
దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు
పర్కటించుము. 10 ఇదిగో తన బాహువే తన
పకష్మున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా
తానే శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్
బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన
చేయు పర్తికారము ఆయనకు
ముందుగానడచుచునన్ది. 11 గొఱఱ్లకాపరివలె
ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో
గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న
ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన
మెలల్గా నడిపించును. 12 తన పుడిసిటిలో
జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల
కొల చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్
కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో
పరవ్తములను తూచినవాడెవడు? తూనికచేత
కొండలను తూచినవాడెవడు? 13 యెహోవా
ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు
మంతిర్యై ఆయనకు బోధపరచినవాడెవడు?
ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 14

ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు?
నాయ్యమారగ్మును గూరిచ్ ఆయనకు
నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును
ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు
బుదిధ్మారగ్ము బోధించినవాడెవడు? 15

జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు
తార్సుమీది ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి
ఎగురు సూకష్మ్ రేణువులవలె నునన్వి. 16

సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి
దాని పశువులు చాలవు 17 ఆయన దృషిట్కి సమసత్
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జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన
దృషిట్కి అవి అభావముగాను శూనయ్ముగాను
ఎంచబడును. 18 కావున మీరు ఎవనితో దేవుని
పోలుచ్దురు? ఏ రూపమును ఆయనకు
సాటిచేయగలరు? 19 విగర్హమును చూడగా శిలిప్
దానిని పోతపోయును కంసాలి దానిని బంగారు
రేకులతో పొదుగును దానికి వెండి గొలుసులు
చేయును 20 విలువగలదానిని అరిప్ంపజాలని
నీరసుడు పుచచ్ని మార్ను ఏరప్రచుకొనును
కదలని విగర్హమును సాథ్పించుటకు నేరుప్గల
పని వాని వెదకి పిలుచుకొనును. 21 మీకు
తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి
ఎవరును మీతో చెపప్లేదా? భూమిని
సాథ్పించుటనుబటిట్ మీరుదాని
గర్హింపలేదా? 22 ఆయన భూమండలముమీద
ఆసీనుడై యునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె
కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్
ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను
ఒకడు గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస
సథ్లముగా ఏరప్రచెను. 23 రాజులను ఆయన
లేకుండచేయును భూమియొకక్
నాయ్యాధిపతులను మాయాసవ్రూపు లుగా
చేయును. 24 వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే
వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే
ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు
సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన
వారిని ఎగరగొటుట్ను. 25 నీవు ఇతనితో
సమానుడవని మీరు ననెన్వనికి సాటి చేయుదురు?
అని పరిశుదుధ్డు అడుగుచునాన్డు. 26

మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు
సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి
సమూహములను బయలు దేరజేసి వీటనిన్టికిని
పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన
అధికశకిత్చేతను తనకు కలిగియునన్
బలాతిశయము చేతను ఆయన యొకక్టియైనను
విడిచిపెటట్డు. 27 యాకోబూనా మారగ్ము
యెహోవాకు మరుగై యునన్ది నా నాయ్యము
నా దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల
అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు
చెపుప్చునాన్వు? 28 నీకు తెలియలేదా? నీవు
వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా
నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు
అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట
అసాధయ్ము. 29 సొమమ్సిలిల్నవారికి
బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు
బలాభివృదిధ్ కలుగజేయువాడు ఆయనే. 30

బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు
¸°వనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 31

యెహోవాకొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము
పొందుదురు వారు పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి
పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు
సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు.

దీవ్పములారా, నాయెదుట మౌనముగా
నుండుడి జనములారా, నూతనబలము
పొందుడి. వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్

మాటలాడవలెను వాయ్జెయ్ము
తీరుచ్కొనుటకు మనము కూడుకొందము రండి. 2

తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని
తూరుప్ నుండి రేపి పిలిచినవాడెవడు? ఆయన
అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను
లోపరచుచునాన్డు ధూళివలెవారిని అతని
ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు
పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని అపప్గించు

చునాన్డు. 3 అతడు వారిని తరుముచునాన్డు
తాను ఇంతకుముందు వెళళ్నితోర్వనే
సురకిష్తముగ దాటిపోవుచునాన్డు. 4 ఎవడు
దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ
వంశములను పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే
నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను
ఉండువాడను. 5 దీవ్పములు చూచి
దిగులుపడుచునన్వి భూదిగంతములు వణకుచునన్వి
జనులు వచిచ్ చేరుచునాన్రు 6 వారు ఒకనికొకడు
సహాయము చేసికొందురు ధైరయ్ము
వహించుమని యొకనితో ఒకడు చెపుప్ కొందురు.
7 అతుకుటనుగూరిచ్ అది బాగుగా ఉనన్దని
చెపిప్ శిలిప్ కంసాలిని పోర్తాస్హపరచును
సుతెత్తో నునుపుచేయువాడు దాగలి మీద
కొటుట్ వానిని పోర్తాస్హపరచును
విగర్హము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని
బిగించును. 8 నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ,
నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ,నా
సేన్హితుడైన అబార్హాము సంతానమా, 9

భూదిగంతములనుండి నేను పటుట్కొని దాని
కొనల నుండి పిలుచుకొనినవాడా, 10 నీవు నా
దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక
యేరప్రచుకొంటిననియు నేను నీతో
చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను
భయపడకుము నేను నీ దేవుడనై యునాన్ను
దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు
సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా
దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొం దును. 11

నీమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడి విసమ్య
మొందె దరు నీతో వాదించువారు మాయమై
నశించిపోవుదురు 12 నీతో కలహించువారిని నీవు
వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు
నీతో యుదధ్ము చేయువారు మాయమై
పోవుదురు అభావులగుదురు. 13 నీ దేవుడనైన
యెహోవానగు నేనుభయపడకుము నేను నీకు
సహాయము చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని
పటుట్కొనుచునాన్ను. 14 పురుగువంటి
యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ,
భయపడకుడి నేను నీకు సహాయము
చేయుచునాన్ను అని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు
ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడే. 15 కకుక్లు
పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి
మార్నుగా నినున్ నియమించియునాన్ను నీవు
పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయు
దువు కొండలను పొటుట్వలె చేయుదువు 16 నీవు
వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొని పోవును
సుడిగాలి వాటిని చెదరగొటుట్ను. నీవు
యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు
ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునిబటిట్
అతిశయపడుదువు. 17 దీనదరిదుర్లు నీళుల్
వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక
దపిప్చేత ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను
నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు
దేవుడనైన నేను వారిని విడనాడను. 18 జనులు
చూచి యెహోవా హసత్ము ఈ కారయ్ము
చేసెననియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు
దీని కలుగజేసెననియు తెలిసికొని మనసక్రించి
సప్షట్ముగా గర్హించు నటుల్ 19

చెటుల్లేని మెటట్లమీద నేను నదులను
పారజేసెదను లోయలమధయ్ను ఊటలను
ఉబుకజేసెదను అరణయ్మును నీటిమడుగుగాను
ఎండిన నేలను నీటిబుగగ్లుగాను చేసెదను. 20
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నేను అరణయ్ములో దేవదారు వృకష్మును
తుమమ్ చెటల్ను గొంజిచెటల్ను
తైలవృకష్మును నాటిం చెదను అడవిలో
తమాలవృకష్ములను సరళవృకష్ములను నేరెడి
వృకష్ములను నాటెదను. 21

వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా
అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని
యాకోబురాజు చెపుప్ చునాన్డు. 22

జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియ
జెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని విశదపరచుడి
మేమాలోచించి వాటి ఫలమును
తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు
తెలియజెపుప్డి లేనియెడల రాగలవాటిని
మాకు తెలియజెపుప్డి. 23 ఇకమీదట రాబోవు
సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు
దేవతలని మేము ఒపుప్కొందుము మేము
ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్
మేలైనను కీడైనను చేయుడి. 24 మీరు
మాయాసంతానము మీ కారయ్ము శూనయ్ము
మిముమ్ను కోరుకొనువారు హేయులు. 25

ఉతత్రదికుక్నుండి నేనొకని రేపుచునాన్ను నా
నామమున పార్రిథ్ంచువాడొకడు సూరోయ్దయ
దికుక్నుండి వచుచ్చునాన్డు ఒకడు బురద
తొర్కుక్నటుల్ కుమమ్రి మనున్ తొర్కుక్
నటుల్ అతడు సైనాయ్ధిపతులను
నలగదొర్కుక్ను. 26 మేము ఒపుప్కొనునటుల్
జరిగినదానిని ఆదినుండియు
తెలియజెపిప్నవాడెవడు? ఆ వాదము
నాయ్యమని మేము అనునటుల్ పూరవ్ కాలమున
దానిని తెలియజెపిప్నవాడెవడు? దాని
తెలియజెపుప్వాడెవడును లేడు వినుపించు వా
డెవడును లేడుమీ మాటలు వినువాడెవడును లేడు.
27 ఆలకించుడి, అవియే అని మొదట సీయోనుతో
చెపిప్న వాడను నేనే యెరూషలేమునకు
వరత్మానము పర్కటింపు నొకని నేనే పంపితిని.
28 నేను చూడగా ఎవడును లేకపోయెను నేను
వారిని పర్శన్వేయగా
పర్తుయ్తత్రమియయ్గల ఆలోచనకరత్
యెవడును లేకపోయెను. 29 వారందరు
మాయాసవ్రూపులు వారి కిర్యలు మాయ వారి
పోతవిగర్హములు శూనయ్ములు అవి
వటిట్గాలియై యునన్వి.

ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను
ఏరప్రచుకొనినవాడు నా పార్ణమునకు
పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను

ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు
నాయ్యము కనుపరచును. 2 అతడు కేకలు వేయడు
అరువడు తన కంఠసవ్రము వీధిలో
వినబడనియయ్డు 3 నలిగిన రెలుల్ను అతడు
విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని
ఆరప్డు అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము
కనుపరచును. 4 భూలోకమున నాయ్యము
సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు
దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 5

ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని
అందులో పుటిట్న సమసత్మును పరచి
దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో
నడచు వారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్
దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 6 గుర్డిడ్వారి కనున్లు
తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని
చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును
చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి

వెలుపలికి తెచుచ్టకును 7 యెహోవానగు నేనే
నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి
పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి
పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్ జనులకు
వెలుగుగాను నినున్ నియమించి యునాన్ను. 8

యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి
ఎవనికిని నా మహిమను నేనిచుచ్వాడను కాను
నాకు రావలసిన సోత్తర్మును విగర్హములకు
చెంద నియయ్ను. 9 మునుపటి సంగతులు
సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు
తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే
వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 10

సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా,
సముదర్ము లోని సమసత్మా, దీవ్పములారా,
దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్
గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి ఆయనను
సుత్తించుడి. 11 అరణయ్మును దాని పురములును
కేదారు నివాస గార్మములును బిగగ్రగా
పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక
పరవ్తముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు
వేయుదురు గాక. 12 పర్భావముగలవాడని
మనుషుయ్లు యెహోవాను కొని యాడుదురు గాక
దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము
చేయు దురు గాక 13 యెహోవా శూరునివలె
బయలుదేరును యోధునివలె ఆయన తన ఆసకిత్
రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శతుర్వులను
ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాకర్మము
కనుపరచుకొనును. 14 చిరకాలమునుండి నేను
మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్
అణచుకొంటిని పర్సవవేదనపడు సీత్ర్వలె
విడువకుండ నేను బలవంత ముగా ఊపిరితీయుచు
ఒగరుచ్చు రోజుచు నునాన్ను. 15 పరవ్తములను
కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది
చెటుట్చేమలనిన్టిని ఎండిపోచేయుదును
నదులను దీవ్పములుగా చేయుదును మడుగులను
ఆరిపోచేయుదును. 16 వారెరుగనిమారగ్మున
గుర్డిడ్వారిని తీసికొని వచెచ్దను
వారెరుగని తోర్వలలో వారిని నడిపింతును వారి
యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర తోర్వలను
చకక్గాను చేయుదును నేను వారిని విడువక యీ
కారయ్ములు చేయుదును 17

చెకిక్నవిగర్హములను ఆశర్యించి
పోతవిగర్హ ములను చూచి మీరే మాకు దేవతలని
చెపుప్వారు వెనుకకు తొలగి కేవలము
సిగుగ్పడుచునాన్రు. 18 చెవిటివారలారా,
వినుడి గుర్డిడ్వారలారా, మీరు
గర్హించునటుల్ ఆలో చించుడి. 19 నా సేవకుడు
తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా
దూత తపప్ మరి ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు
తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా
సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? 20

నీవు అనేక సంగతులను చూచుచునాన్వు గాని
గర్హింపకునాన్వు వారు చెవి యొగిగ్రిగాని
వినకునాన్రు. 21 యెహోవా తన నీతినిబటిట్
సంతోషముగలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి
ఘనపరచి గొపప్చేసెను. 22 అయినను ఈ జనము
అపహరింపబడి దోపుడు సొమామ్యెను. ఎవరును
తపిప్ంచుకొనకుండ వారందరు గుహలలో
చికుక్పడియునాన్రు వారు బందీగృహములలో
దాచబడియునాన్రు దోపుడుపాలైరి
విడిపించువాడెవడును లేడు అపహరింపబడిరి
తిరిగి రపిప్ంచుమని చెపుప్వాడెవడును లేడు.
23 మీలో ఎవడు దానికి చెవి యొగుగ్ను?
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రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి వినును? 24

యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము
చేసితివిు వారు ఆయన మారగ్ములలో
నడవనొలల్కపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును
వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును
దోపుసొముమ్గా అపప్గించినవాడు,
దోచుకొనువారికి ఇశార్యేలును
అపప్గించినవాడు యెహోవాయే గదా? 25 కావున
ఆయన వానిమీద తన కోపాగిన్యు యుదధ్
బలమును కుమమ్రించెను అది వానిచుటుట్
అగిన్ రాజచేసెను అయినను వాడు దాని
గర్హింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని
వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.

అయితే యాకోబూ, నినున్
సృజించినవాడగు యెహోవా
ఇశార్యేలూ, నినున్ నిరిమ్ంచినవాడు

ఈలాగు సెల విచుచ్చునాన్డు నేను నినున్
విమోచించియునాన్ను భయపడకుము,
పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా
సొతుత్. 2 నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు
నేను నీకు తోడై యుందును నదులలో బడి
వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు
అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు,
జావ్లలు నినున్ కాలచ్వు 3 యెహోవానగు నేను
నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుడనైన
నేనే నినున్ రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరకష్ణ
కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్ యునాన్ను నీకు
బదులుగా కూషును సెబాను ఇచిచ్యునాన్ను. 4

నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున
ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను
గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను
అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా
జనములను అపప్గించు చునాన్ను. 5 భయపడకుము,
నేను నీకు తోడైయునాన్ను తూరుప్నుండి నీ
సంతానమును తెపిప్ంచెదను పడమటినుండి
నినున్ సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను. 6

అపప్గింపుమని ఉతత్రదికుక్నకు ఆజఞ్
ఇచెచ్దను బిగబటట్వదద్ని దకిష్ణదికుక్నకు
ఆజఞ్ ఇచెచ్దను దూరమునుండి నా కుమారులను
భూదిగంతమునుండి నా కుమారెత్లను
తెపిప్ంచుము. 7 నా మహిమ నిమితత్ము నేను
సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన
వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని
కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే.
8 కనున్లుండి అంధులైనవారిని చెవులుండి
బధిరులైన వారిని తీసికొని రండి 9

సరవ్జనులారా, గుంపుకూడి రండి జనములు
కూరచ్బడవలెను వారిలో ఎవరు ఇటిట్ సంగతులు
తెలియజేయుదురు? పూరవ్కాలమున
జరిగినవాటిని ఎవరు మాకు వినిపించు దురు? తాము
నిరోద్షులమని తీరుప్పొందునటుల్ తమ
సాకుష్ లను తేవలెను లేదా, విని సతయ్మే
యని యొపుప్కొనవలెను. 10 మీరు తెలిసికొని
ననున్ నమి◌్మ నేనే ఆయననని
గర్హించునటుల్ మీరును నేను ఏరప్రచుకొనిన
నా సేవకుడును నాకు సాకుష్లు నాకు ముందుగా ఏ
దేవుడును నిరిమ్ంపబడలేదు నా తరువాత ఏ
దేవుడు నుండడు. 11 నేను నేనే యెహోవాను,
నేను తపప్ వేరొక రకష్ కుడు లేడు. 12

పర్కటించినవాడను నేనే రకిష్ంచినవాడను
నేనే దాని గర్హింపజేసినవాడను నేనే; యే
అనయ్దేవ తయు మీలో నుండియుండలేదు నేనే
దేవుడను మీరే నాకు సాకుష్లు; ఇదే యెహోవా

వాకుక్. 13 ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను
నా చేతిలోనుండి విడిపించగలవాడెవడును లేడు
నేను కారయ్ము చేయగా
తిర్పిప్వేయువాడెవడు? 14 ఇశార్యేలు
పరిశుదధ్దేవుడును మీ విమోచకుడునైన
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ
నిమితత్ము నేను బబులోను పంపితిని నేను
వారినందరిని పారిపోవునటుల్ చేసెదను వారికి
అతిశయాసప్దములగు ఓడలతో కలీద్యులను
పడవేసెదను. 15 యెహోవానగు నేనే మీకు
పరిశుదధ్ దేవుడను ఇశార్యేలు
సృషిట్కరత్నగు నేనే మీకు రాజును. 16

సముదర్ములో తోర్వ కలుగజేయువాడును వడిగల
జలములలో మారగ్ము కలుగజేయువాడును 17

రథమును గుఱఱ్మును సేనను శూరులను
నడిపించువాడు నగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు. వారందరు ఏకముగా
పండుకొని లేవకయుందురు వారు లయమై
జనుపనారవలె ఆరిపోయిరి. 18 మునుపటివాటిని
జాఞ్పకము చేసికొనకుడి పూరవ్కాలపు
సంగతులను తలంచుకొనకుడి. 19 ఇదిగో నేనొక
నూతనకిర్య చేయుచునాన్ను ఇపుప్డే అది
మొలుచును మీరు దాని నాలోచింపరా? నేను
అరణయ్ములో తోర్వ కలుగజేయుచునాన్ను
ఎడారిలో నదులు పారజేయుచునాన్ను. 20 నేను
ఏరప్రచుకొనిన పర్జలు తార్గుటకు అరణయ్
ములో నీళుళ్ పుటిట్ంచుచునాన్ను ఎడారిలో
నదులు కలుగజేయుచునాన్ను అడవి జంతువులును
అడవి కుకక్లును నిపుప్కోళుల్ను ననున్
ఘనపరచును 21 నా నిమితత్ము నేను నిరిమ్ంచిన
జనులు నా సోత్ర్తర్మును పర్చురము
చేయుదురు. 22 యాకోబూ, నీవు నాకు
మొఱఱ్పెటుట్టలేదు ఇశార్యేలూ,
ననున్గూరిచ్ నీవు విసికితివి గదా. 23

దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను
నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్
ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను
నినున్ బలవంత పెటట్లేదు ధూపము
వేయవలెనని నేను నినున్ విసికింపలేదు. 24 నా
నిమితత్ము సువాసనగల లవంగపు చెకక్ను నీవు
రూకలిచిచ్ కొనలేదు నీ బలి పశువుల
కొర్వువ్చేత ననున్ తృపిత్పరచలేదు సరే
గదా. నీ పాపములచేత నీవు ననున్ విసికించితివి
నీ దోషములచేత ననున్ ఆయాసపెటిట్తివి. 25

నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ
యతికర్మము లను తుడిచివేయుచునాన్ను నేను
నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 26 నాకు
జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము
నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ నీ
వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 27 నీ
మూలపితరుడు పాపముచేసినవాడే, నీ
మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు
చేసినవారే. 28 కావున నేను పర్తిషిఠ్తులగు నీ
పర్ధానులను అపవితర్ పరచితిని యాకోబును
శపించితిని ఇశార్యేలును దూషణ పాలు
చేసితిని.

అయినను నా సేవకుడవగు యాకోబూ,
నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలూ,
వినుము 2 నినున్ సృషిట్ంచి

గరభ్ములో నినున్ నిరిమ్ంచి నీకు సహాయము
చేయువాడైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు నా సేవకుడవగు యాకోబూ,
నేను ఏరప్రచుకొనిన యెషూరూనూ, భయపడకుము.
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3 నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన
భూమిమీద పర్వాహజలములను కుమమ్రించెదను
నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు
పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను. 4

నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్
గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు ఎదుగుదురు. 5

ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు
యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, మరియొకడు
యెహోవావాడనని తన చేతితో వార్సి
ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 6

ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి
విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను
మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ
దేవుడును లేడు. 7 ఆదిలోనునన్ జనమును
నియమించినది మొదలుకొని నేను
తెలియజేయుచు వచిచ్నటుల్ తెలియజేయగల
వాడెవడు? అటిట్వాడెకక్డైన నుండినయెడల
నాకు తెలియజెపప్ వలెను ఆ సంగతి నాకు
పర్చురింపవలెను అటిట్వారు
భవిషయ్దివ్షయమును రాబోవు సంగతులను
తెలియజెపుప్వారై యుండవలెను. 8 మీరు
వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను
నీకు ఆ సంగతి వినిపించి తెలియజేయలేదా?
మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవు
డునాన్డా? నేను తపప్ ఆశర్య దురగ్మేదియు
లేదు, ఉనన్టుట్ నే నెరుగను. 9 విగర్హమును
నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు
వారికిషట్మైన విగర్హములు
నిష్ప్రయోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు,
వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక
వారు సిగుగ్పడరు. 10 ఎందుకును పనికిరాని
విగర్హమును పోతపోసి దాని నొక దేవునిగా
నిరూపించువాడెవడు? 11 ఇదిగో దాని
పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ
శిలప్కారులు నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగు
చేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు
భయపడి సిగుగ్పడుదురు. 12 కమమ్రి గొడడ్లి
పదును చేయుచు నిపుప్లతో పని చేయును
సుతెత్తో దానిని రూపించి తన బాహుబలముచేత
దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము
కీష్ణించిపోవును నీళుల్ తార్గక
సొమమ్సిలుల్ను 13 వడల్వాడు నూలు వేసి
చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్క లతో దాని
చకక్చేయును కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్
దాని రూపించును మందిరములో దాని
సాథ్పింపవలెనని నరరూపముగల దానిగాను
నరసౌందరయ్ముగలదానిగాను చేయును. 14 ఒకడు
దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును
శమ్శానావృకష్మును గాని సరళవృకష్మును గాని
సింధూరవృకష్ములనుగాని అడవి వృకష్ములలో
ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును ఒకడు చెటుట్
నాటగా వరష్ము దాని పెంచును 15 ఒకడు
పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును
వాటిలో కొంతతీసికొని చలి కాచుకొనును
నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును
ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను
చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును
దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.
16 అగిన్తో సగము కాలిచ్యునాన్డు, కొదువ
సగ ముతో మాంసము వండి భకిష్ంచియునాన్డు
తిని తృపిత్పొందగా చలి కాచుకొనుచు ఆహా,
చలికాచుకొంటిని వెచచ్గా ఉనన్ది అని అను

కొనుచునాన్డు 17 దానిలో మిగిలిన భాగముతో
తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును
చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు
నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్
రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును. 18 వారు
వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి
కనున్లు కపప్బడెను గర్హింపకుండునటుల్ వారి
హృదయములు మూయ బడెను. 19 ఎవడును
ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము
కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి రొటెట్
కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని
భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని
దానితో హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్
మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును
ఆలోచింపడు యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు
వివేచనలేదు. 20 వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు,
వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని
వాని తీసికొనిపోవు చునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను
రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో
అబదధ్మునన్ది గదా అనియు అను కొనుటకు
వానికి బుదిధ్ చాలదు. 21 యాకోబూ,
ఇశార్యేలూ; వీటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము
నీవు నా సేవకుడవు నేను నినున్ నిరిమ్ంచితిని
ఇశార్యేలూ, నీవు నాకు సేవకుడవై యునాన్వు
నేను నినున్ మరచిపోజాలను. 22 మంచు
విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను
మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ పాపములను
తుడిచివేసి యునాన్ను నేను నినున్
విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు
మళుల్కొనుము. 23 యెహోవా ఆ కారయ్మును
సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా,
ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి
అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి
పరవ్తములారా, అరణయ్మా, అందులోని పర్తి
వృకష్మా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా
యాకోబును విమోచించునుఆయన ఇశార్యేలులో
తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును
24 గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ
విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే
సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే
ఆకాశమును విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని
పరచినవాడను 25 నేనే పర్గలుభ్ల
పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయు వాడను
సోదెకాండర్ను వెఱిఱ్వారినిగా చేయువాడను
జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను
అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే. 26 నేనే నా
సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల
ఆలోచన నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము
నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్
అవి కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్
ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను
బాగుచేయువాడను నేనే. 27 నేనే నీ నదులను
ఎండచేయుచునాన్ను ఎండిపొమమ్ని
పర్వాహముతో నేనే చెపుప్చునాన్ను 28

కోరెషుతో నా మందకాపరీ, నా చితత్మంతయు
నెరవేరుచ్వాడా, అని చెపుప్వాడను నేనే.
యెరూషలేముతోనీవు కటట్బడుదువనియు
దేవాలయ మునకు పునాదివేయబడుననియు నేను
చెపుప్ చునాన్ను.

అతని పకష్మున జనములను జయించుటకు
నేను అతని కుడిచేతిని
పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల

యెషయా గర్ంథము 44:3

542



46

నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని
యెదుట వేయబడకుండ తలుపులు తీసెదను అని
యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును
గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు. 2 నేను నీకు
ముందుగా పోవుచు మెటట్గానునన్ సథ్ల
ములను సరాళముచేసెదను. ఇతత్డి తలుపులను
పగులగొటెట్దను ఇనుపగడియలను
విడగొటెట్దను. 3 పేరుపెటిట్ నినున్
పిలిచిన ఇశార్యేలు దేవుడనైన యెహోవాను
నేనే యని నీవు తెలిసికొనునటుల్
అంధకారసథ్లములలో ఉంచబడిన నిధులను
రహసయ్సథ్లములలోని మరుగైన ధనమును నీ
కిచెచ్దను. 4 నా సేవకుడైన యాకోబు
నిమితత్ము నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలు
నిమితత్ము నేను నీకు పేరుపెటిట్ నినున్
పిలిచితిని. నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని
నీకు బిరుదులిచిచ్తిని 5 నేను యెహోవాను, మరి
ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు.
6 తూరుప్దికుక్నుండి పడమటిదికుక్వరకు నేను
తపప్ ఏ దేవుడును లేడని జనులు తెలిసికొను
నటుల్ నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నినున్
సిదధ్పరచితిని యెహోవాను నేనే నేను తపప్
మరి ఏ దేవుడును లేడు 7 నేను వెలుగును
సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను
సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే
యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని కలుగజేయు
వాడను. 8 ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్
అంతరికష్మా, మహావరష్ము వరిష్ంచుము భూమి
నెరలువిడిచి రకష్ణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని
మొలిపించును గాక యెహోవానగు నేను దాని
కలుగజేసియునాన్ను. 9 మంటికుండ పెంకులలో
ఒక పెంకై యుండి తనున్ సృజించినవానితో
వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని
రూపించువానితో నీవేమి చేయు చునాన్వని
అనదగునా? వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది
నీతో చెపప్దగునా? 10 నీవు ఏమి కనుచునాన్వని
తన తండిర్తో చెపుప్వానికి శర్మ నీవు
గరభ్ము ధరించినదేమి అని సీత్ర్తో
చెపుప్వానికి శర్మ. 11 ఇశార్యేలు పరిశుదధ్
దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్
ననన్డుగుదురా? నా కుమారులను గూరిచ్యు నా
హసత్కారయ్ములను గూరిచ్యు నాకే
ఆజాఞ్పింతురా? 12 భూమిని కలుగజేసినవాడను
నేనే దానిమీదనునన్ నరులను నేనే సృజించితిని
నా చేతులు ఆకాశములను విశాలపరచెను వాటి
సరవ్సమూహమునకు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. 13

నీతినిబటిట్ కోరెషును రేపితిని అతని
మారగ్ములనిన్యు సరాళముచేసెదను అతడు నా
పటట్ణమును కటిట్ంచును కర్యధనము
తీసికొనకయు లంచము పుచుచ్ కొనకయు నేను
వెలివేసినవారిని అతడు విడిపించును 14

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు
ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు వరత్క
లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన
సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్
నీవారగుదురు వారు నీవెంట వచెచ్దరు
సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట
సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్
దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన
తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు
వినన్పము చేసెదరు. 15 ఇశార్యేలు దేవా,
రకష్కా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్

మరుగుపరచుకొను దేవుడవైయునాన్వు. 16

విగర్హములు చేయువారు సిగుగ్పడినవారైరి
వారందరు విసమ్యము పొందియునాన్రు.
ఒకడును మిగులకుండ అందరు కలవరపడుదురు. 17

యెహోవావలన ఇశార్యేలు నితయ్మైన
రకష్ణ పొంది యునన్ది మీరు ఎనన్టెనన్టికి
సిగుగ్పడకయు విసమ్య మొంద కయు నుందురు.
18 ఆకాశములకు సృషిట్కరత్యగు యెహోవాయే
దేవుడు; ఆయన భూమిని కలుగజేసి దాని
సిదధ్పరచి సిథ్ర పరచెను
నిరాకారముగానుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింప
లేదు నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను
ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే
మరి ఏ దేవుడును లేడు. 19 అంధకారదేశములోని
మరుగైనచోటున నేను మాట లాడలేదు
మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని
యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను
నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను
యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను
అగు యెహోవాను నేనే. 20 కూడి రండి జనములలో
తపిప్ంచుకొనినవారలారా, దగగ్రకు వచిచ్
కూడుకొనుడి తమ కొయయ్విగర్హమును
మోయుచు రకిష్ంపలేని దేవతకు
మొఱఱ్పెటుట్వారికి తెలివిలేదు. 21 మీ
పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియ
జేయుడి జనులు కూడుకొని ఆలోచన చేసికొందురు
గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును
తెలియ జేసినవాడెవడు?చాలకాలముకిర్ందట
దాని పర్కటించినవాడెవడు?యెహోవానగు నేనే
గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు.నేను
నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే
నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు 22

భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి
రకష్ణ పొందుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ
దేవుడును లేడు. 23 నా యెదుట పర్తి మోకాలు
వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని
పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట
పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి
మాట బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము
కానేరదు. 24 యెహోవాయందే నీతి
బలములునన్వని జనులు ననున్ గూరిచ్
చెపుప్దురు ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు
వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు
సిగుగ్పడుదురు 25 యెహోవాయందే
ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా
ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు.

బేలు కూలుచునన్ది నెబో
కుర్ంగుచునన్ది వాటి పర్తిమలు
జంతువులమీదను పశువులమీదను

మోయబడుచునన్వి 2 మీ మోతలు
సొమమ్సిలుల్ పశువులకు భారముగా నునన్వి అవి
కుర్ంగుచు కూలుచు నుండి ఆ బరువులను విడి
పించుకొనలేక తామే చెరలోనికి
పోయియునన్వి. 3 యాకోబు ఇంటివారలారా,
ఇశార్యేలు ఇంటి వారిలో శేషించినవారలారా,
గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని నా చేత
భరింపబడిన వారలారా, తలిల్ ఒడిలో
కూరుచ్ండినది మొదలుకొని నేను చంక
పెటుట్కొనినవారలారా, నా మాట ఆలకించుడి.
4 ముదిమి వచుచ్వరకు నినున్ ఎతిత్కొనువాడను
నేనే తల వెండుర్కలు నెరయువరకు నినున్
ఎతిత్కొనువాడను నేనే నేనే చేసియునాన్ను
చంకపెటుట్కొనువాడను నేనే నినున్
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ఎతిత్కొనుచు రకిష్ంచువాడను నేనే. 5 మేము
సమానులమని ననున్ ఎవనికి సాటిచేయుదురు?
మేము సమానులమని యెవని నాకు పోటిగా చేయు
దురు? 6 దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము
చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా
పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా
నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 7

వారు భుజముమీద దాని నెకిక్ంచుకొందురు దాని
మోసికొనిపోయి తగినచోట నిలువబెటుట్దురు
ఆ చోటు విడువకుండ అది అకక్డనే నిలుచును
ఒకడు దానికి మొఱఱ్పెటిట్నను ఉతత్రము
చెపప్దు వాని శర్మ పోగొటిట్ యెవనిని
రకిష్ంపదు. 8 దీని జాఞ్పకము చేసికొని
ధైరయ్ముగా నుండుడి అతికర్మము
చేయువారలారా, దీని ఆలోచించుడి 9 చాల
పూరవ్మున జరిగినవాటిని జాఞ్పకము
చేసికొనుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ దేవుడును
లేడు నేను దేవుడను ననున్ పోలినవాడెవడును
లేడు. 10 నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా
చితత్మంతయు నెర వేరుచ్కొనెదననియు,
చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే
కలుగబోవువాటిని తెలియజేయు చునాన్ను.
పూరవ్కాలమునుండి నేనే యింక జరుగనివాటిని
తెలియజేయుచునాన్ను. 11 తూరుప్నుండి
కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను
దూరదేశమునుండి నేను యోచించిన కారయ్మును
నెర వేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను
చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను
ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 12

కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా,
నా మాట ఆలకించుడి 13 నా నీతిని దగగ్రకు
రపిప్ంచియునాన్ను అది దూరమున లేదు నా
రకష్ణ ఆలసయ్ము చేయలేదు సీయోనులో
రకష్ణనుండ నియమించుచునాన్ను
ఇశార్యేలునకు నా మహిమను అనుగర్హించు
చునాన్ను.

కనయ్కయైన బబులోనూ, కిర్ందికి దిగి
మంటిలో కూరుచ్ండుము కలీద్యుల
కుమారీ, సింహాసనము లేకయే నేలమీద

కూరుచ్ండుము నీవు మృదువువనియైనను
సుకుమారివనియైనను జనులు ఇకమీదట చెపప్రు.
2 తిరుగటిదిమమ్లు తీసికొని పిండి విసరుము నీ
ముసుకు పారవేయుము కాలిమీద జీరాడు
వసత్ర్ము తీసివేయుము కాలిమీది బటట్ తీసి
నదులు దాటుము. 3 నీ కోకయు తీసివేయబడును
నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను
పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 4

సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్
పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా అని మా
విమోచకునికి పేరు. 5 కలీద్యుల కుమారీ,
మౌనముగా నుండి చీకటిలోనికి పొముమ్
రాజయ్ములకు దొరసానియని యికమీదట జనులు
నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 6 నా జనులమీద
కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్ పరచి
వారిని నీ చేతికి అపప్గించితిని నీవు
వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడి
మార్నును మికిక్లి బరువుగా మోపితివి. 7 నేను
సరవ్దా దొరసానినై యుందునని నీవనుకొని
వీటిని ఆలోచింపకపోతివి వాటి ఫలమేమవునో
మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి. 8 కాబటిట్
సుఖాసకుత్రాలవై నిరభ్యముగా నివసించుచు
నేనే ఉనాన్ను నేను తపప్ మరి ఎవరును లేరు
నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము

నేను చూడనని అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను
వినుము 9 ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే
పుతర్ శోకమును వైధవయ్మును ఈ రెండును నీకు
సంభ వించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను
అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ తంతర్ములను నీవు
ఆధార ముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు
నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను. 10 నీ
చెడుతనమును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును
ననున్ చూడడని అనుకొంటివి నేనునాన్ను నేను
తపప్ మరి ఎవరును లేరని నీవను కొనునటుల్గా నీ
విదయ్యు నీ జాఞ్నమును నినున్
చెరిపివేసెను. 11 కీడు నీమీదికివచుచ్ను నీవు
మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్ జాలవు ఆ కీడు
నీమీద పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు
తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా
వచుచ్ను. 12 నీ బాలయ్మునుండి నీవు
పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ
తంతర్ములను నీ విసాత్రమైన శకునములను
చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు
పర్యోజనములగునేమో ఒకవేళ నీవు
మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో 13 నీ
విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు
అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు
నకష్తర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్ వారు
నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్
తపిప్ంచి రకిష్ంచుదు రేమో ఆలోచించుము. 14

వారు కొయయ్కాలువలెనైరి అగిన్ వారిని
కాలిచ్వేయు చునన్ది జావ్లయొకక్
బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొన లేక
యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట
కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు. 15 నీవు
ఎవరికొరకు పర్యాసపడి అలసితివో వారికి
ఆలాగే జరుగుచునన్ది నీ బాలయ్ము
మొదలుకొని నీతో వాయ్పారము చేయు వారు
తమ తమ చోటల్కు వెళిల్పోవుచునాన్రు
నినున్ రకిష్ంచువాడొకడైన నుండడు.

యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు
అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా
జలములలోనుండి బయలుదేరి

వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని
పర్మాణము చేయుచు ఇశార్యేలు దేవుని
నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను
అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 2

వారుమేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు
పెటుట్ కొని ఇశార్యేలు దేవుని
ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 3 పూరవ్కాలమున
జరిగిన సంగతులను నేను చాల కాలముకిర్ందట
తెలియజేసితిని ఆ సమాచారము నా నోటనుండి
బయలుదేరెను నేను వాటిని పర్కటించితిని
నేను ఆకసిమ్కముగా వాటిని చేయగా అవి సంభ
వించెను. 4 నీవు మూరుఖ్డవనియు నీ మెడ
యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు
నేనెరిగియుండి 5 నా విగర్హము ఈ
కారయ్ములను జరిగించెననియు నేను చెకిక్న
పర్తిమ నేను పోసిన పోత విగర్హము దీని
నియమించెననియు నీవు చెపప్కుండునటుల్
పూరవ్కాలముననే ఆ సమా చారము నీకు
తెలియజేసితిని అది జరుగకమునుపే దానిని నీకు
పర్కటించితిని 6 నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు
ఇదంతయు ఆలో చించుము అది నిజమని మీరు
ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన
కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు
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తెలియజేయుచునాన్ను 7 అవి పూరవ్కాలమున
సృజింపబడినవి కావు అవి ఇపుప్డు కలుగునవియే.
అవి నాకు తెలిసేయునన్వని నీవు
చెపప్కుండునటుల్, ఈ దినమునకు ముందు నీవు
వాటిని వినియుండ లేదు. 8 అవి నీకు వినబడనే
లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూరవ్మునుండి నీ
చెవి తెరువబడనేలేదు నీవు
అపనమమ్కసుథ్డవై నీ తలిల్ గరభ్మున
పుటిట్నది మొదలుకొని తిరుగుబాటు
చేయువాడవని అని పించుకొంటివని నాకు
తెలియును. 9 నేను నినున్ నిరూమ్లము
చేయకుండునటుల్ నా నామ మునుబటిట్ నా
కోపము మానుకొనుచునాన్ను నా కీరిత్
నిమితత్ము నీ విషయములో ననున్ బిగబటుట్
కొనుచునాన్ను. 10 నేను నినున్ పుటమువేసితిని
వెండిని వేసినటుల్ కాదు ఇబబ్ంది కొలిమిలో
నినున్ పరీకిష్ంచితిని 11 నా నిమితత్ము నా
నిమితత్మే ఆలాగు చేసెదను నా నామము
అపవితర్పరచబడనేల? నా మహిమను మరి ఎవరికిని
నేనిచుచ్వాడను కాను. 12 యాకోబూ, నేను
పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవి యొగిగ్
వినుము. నేనే ఆయనను నేను మొదటివాడను
కడపటివాడను 13 నా హసత్ము భూమి
పునాదివేసెను నా కుడిచెయియ్
ఆకాశవైశాలయ్ములను వాయ్పింపజేసెను నేను
వాటిని పిలువగా ఒకటి తపప్కుండ అవనిన్యు
నిలుచును. 14 మీరందరు కూడివచిచ్ ఆలకించుడి
వాటిలో ఏది యీ సంగతి తెలియజేయును?
యెహోవా పేర్మించువాడు ఆయన చితత్పర్కా
రము బబులోనునకు చేయును అతని బాహుబలము
కలీద్యులమీదికి వచుచ్ను. 15 నేను, నేనే
ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను, నేనే అతని పిలిచితిని
నేనే అతనిని రపిప్ంచితిని అతని మారగ్ము
తేజరిలుల్ను. నాయొదద్కు రండి యీ మాట
ఆలకించుడి 16 ఆదినుండి నేను రహసయ్ముగా
మాటలాడినవాడను కాను అది పుటిట్నకాలము
మొదలుకొని నేను అకక్డ నునన్ వాడను ఇపుప్డు
పర్భువగు యెహోవాయు ఆయన ఆతమ్యు ననున్
పంపెను 17 నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు
పరిశుదధ్దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము
కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే
నీకు ఉపదేశము చేయుదును నీవు నడవవలసిన
తోర్వను నినున్ నడిపించుదును. 18 నీవు నా
ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరు
చునాన్ను ఆలకించినయెడల నీ కేష్మము
నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను
ఉండును. 19 నీ సంతానము ఇసుకవలె
విసాత్రమగును నీ గరభ్ఫలము దాని రేణువులవలె
విసత్రించును వారి నామము నా సనిన్ధినుండి
కొటిట్వేయబడదు మరువబడదు 20

బబులోనునుండి బయలువెళుల్డి కలీద్యుల
దేశములోనుండి పారిపోవుడి యెహోవా తన
సేవకుడైన యాకోబును విమోచించె నను సంగతి
ఉతాస్హధవ్నితో తెలియజేయుడి
భూదిగంతములవరకు అది వినబడునటుల్ దాని పర్క
టించుడి. 21 ఎడారి సథ్లములలో ఆయన వారిని
నడిపించెను వారు దపిప్గొనలేదు
రాతికొండలోనుండి వారికొరకు ఆయన నీళుల్
ఉబుక జేసెను ఆయన కొండను చీలచ్గా నీళుల్
పర్వాహముగా బయలుదేరెను. 22 దుషుట్లకు
నెమమ్దియుండదని యెహోవా సెలవిచుచ్
చునాన్డు.

దీవ్పములారా, నా మాట వినుడి,
దూరముననునన్ జనములారా, ఆలకించుడి,
నేను గరభ్మున పుటట్గానే

యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో
పెటుట్కొనినది మొదలుకొని ఆయన నా నామము
జాఞ్పకము చేసికొనెను. 2 నా నోరు వాడిగల
ఖడగ్ముగా ఆయన చేసియునాన్డు తన చేతి
నీడలో ననున్ దాచియునాన్డు ననున్
మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన
అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు. 3

ఇశార్యేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో ననున్
మహిమపరచుకొనెదను అని ఆయన నాతో
చెపెప్ను. 4 అయిననువయ్రథ్ముగా నేను
కషట్పడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును
వృథాగా వయ్య పరచి యునాన్ననుకొంటిని
నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా
బహుమానము నా దేవునియొదద్నే యునన్ది. 5

యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా
దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా తనకు
సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకో బును
తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు
ఆయనయొదద్కు సమకూరచ్బడుటకు ననున్
గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెల
విచుచ్చునాన్డు 6 నీవు యాకోబు
గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను
ఇశార్యేలులో తపిప్ంపబడినవారిని
రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట
ఎంతో సవ్లప్విషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు
నేను కలుగజేయు రకష్ణకు సాధనమగుటకై
అనయ్జనులకు వెలుగై యుండునటుల్ నినున్
నియమించి యునాన్ను. 7 ఇశార్యేలు
విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా
మనుషుయ్లచేత నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు
అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు
వానితో ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు
పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ ఏరప్రచుకొనె ననియు
రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు
నమసాక్రము చేసెదరు. 8 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను
నీ మొర నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని
రకష్ణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని.
బయలువెళుల్డి అని బంధింపబడినవారితోను
బయటికి రండి అని
చీకటిలోనునన్వారితోనుచెపుప్చు దేశమును
చకక్పరచి పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచి
పెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు
నిబంధనగా నియమించితిని. 9 మారగ్ములలో
వారు మేయుదురు చెటుల్లేని
మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు కలుగును 10

వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొని
పోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ వారిని నడిపించును
కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను
కలుగదు ఎండమావులైనను ఎండయైనను వారికి
తగులదు. 11 నా పరవ్తములనిన్టిని తోర్వగా
చేసెదను నా రాజమారగ్ములు ఎతుత్గా
చేయబడును. 12 చూడుడి వీరు దూరమునుండి
వచుచ్చునాన్రు వీరు ఉతత్ర దికుక్నుండియు
పడమటి దికుక్నుండియు వచుచ్చునాన్రు వీరు
సీనీయుల దేశమునుండి వచుచ్చునాన్రు. 13

శర్మనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి
యెహోవా తన జనులను ఓదారిచ్యునాన్డు
ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుము భూమీ,

యెషయా గర్ంథము 49:13

545



50

51

సంతోషించుము పరవ్తములారా, ఆనందధవ్ని
చేయుడి. 14 అయితే సీయోనుయెహోవా ననున్
విడిచిపెటిట్ యునాన్డు పర్భువు ననున్
మరచియునాన్డని అనుకొనుచునన్ది. 15 సీత్ర్
తన గరభ్మున పుటిట్న బిడడ్ను కరుణింపకుండ
తన చంటిపిలల్ను మరచునా? వారైన మరచుదురు
గాని నేను నినున్ మరువను. 16 చూడుము నా
యరచేతులమీదనే నినున్ చెకిక్ యునాన్ను నీ
పార్కారములు నితయ్ము నాయెదుట నునన్వి
17 నీ కుమారులు తవ్రపడుచునాన్రు నినున్
నాశనముచేసి నినున్ పాడుచేసినవారు నీలో
నుండి బయలు వెళుల్చునాన్రు. 18

కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు
కూడుకొనుచు నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీవు
వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు
పెండిల్కుమారెత్ ఒడాడ్ణము
ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా
ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము
చేయుచునాన్నని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 19 నివాసులు
విసత్రించినందున పాడైన నీ చోటుల్ను బీటి
సథ్లములును నాశనము చేయబడిన నీ భూమియు
వారికి ఇరుకుగా ఉండును నినున్ మింగివేసినవారు
దూరముగా ఉందురు. 20 నీవు
సంతానహీనురాలవైనపుప్డు నీకు పుటిట్న కుమా
రులు ఈ సథ్లము మాకు ఇరుకుగా ఉనన్ది. ఇంక
విశాలమైన సథ్లము మాకిమమ్ని నీ చెవులలో
చెపుప్దురు. 21 అపుప్డు నీవునేను నా
పిలల్లను పోగొటుట్కొని, సంతానహీనురాలను,
ఒంటరినై ఇటు అటు తిరుగులాడుచునన్
పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు
కనినవాడెవడు? వీరిని పెంచినవా డెవడు? నేను
ఒంటరికతెత్నై విడువబడితిని, వీరు ఎకక్డ
ఉండిరి? అని నీ మనసుస్లో నీవనుకొందువు. 22

పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను జనములతటుట్ నా
చెయియెతుత్చునాన్ను జనములతటుట్ నా
ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ను వారు నీ కుమారులను
రొముమ్ననుంచుకొని వచెచ్దరు నీ
కుమారెత్లు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు
23 రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి
రాణులు నీకు పాలిచుచ్ దాదులుగాను ఉండెదరు
వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము
చేసెదరు నీ పాదముల ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు
నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కని
పెటుట్కొనువారు అవమానము నొందరనియు నీవు
తెలిసికొందువు. 24 బలాఢుయ్ని చేతిలోనుండి
కొలల్సొముమ్ ఎవడు తీసికొన గలడు? భీకరులు
చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురా? 25

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
బలాఢుయ్లు చెరపటిట్నవారు సహితము
విడిపింప బడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు
విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము
చేయువారితో నేనే యుదధ్ము చేసెదను నీ
పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను. 26

యెహోవానైన నేనే నీ రకష్కుడననియు
యాకోబు బలవంతుడు నీ విమోచకుడనియు
మనుషుయ్ లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్
బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము తినిపించె
దను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత
మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ము చేత వారు
మతుత్లగుదురు.

యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని
విడనాడిన పరితాయ్గ పతిర్క

ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి
మిముమ్ను అమి◌్మవేసితిని? మీ
దోషములనుబటిట్ మీరు అమమ్బడితిరి మీ
అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్
పరితాయ్గము చేయబడెను. 2 నేను
వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను
పిలిచినపుప్డు ఎవడును
ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్
విమోచింపలేనంత కురచయై
పోయెనా?విడిపించుటకు నాకు శకిత్లేదా?నా
గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును
నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ లేనందున
వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత
చచిచ్పోవును. 3 ఆకాశము చీకటి
కమమ్జేయుచునాన్ను అవి గోనెపటట్
ధరింపజేయుచునాన్ను 4 అలసినవానిని
మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు
కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి తగిన నోరు యెహోవా
నాకు దయచేసి యునాన్డు
శిషుయ్లువినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన
పర్తి యుదయమున నాకు విను బుదిధ్
పుటిట్ంచుచునాన్డు. 5 పర్భువగు యెహోవా
నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను
ఆయనమీద తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను
తొలగిపోలేదు. 6 కొటుట్వారికి నా వీపును
అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి
నా చెంపలను అపప్ గించితిని
ఉమి◌్మవేయువారికిని అవమానపరచువారికిని
నా ముఖము దాచుకొనలేదు 7 పర్భువగు
యెహోవా నాకు సహాయము చేయువాడు గనుక
నేను సిగుగ్పడలేదు నేను సిగుగ్పడనని యెరిగి
నా ముఖమును చెకుముకిరాతివలె చేసికొంటిని.
8 ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డై
యునాన్డు నాతో
వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని
వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు?
అతని నాయొదద్కు రానిముమ్. 9 పర్భువగు
యెహోవా నాకు సహాయము చేయును నామీద
నేరసాథ్పనచేయువాడెవడు? వారందరు
వసత్ర్మువలె పాతగిలిపోవుదురు చిమెమ్ట
వారిని తినివేయును. 10 మీలో యెహోవాకు
భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు?
వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా
నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని
నముమ్కొనవలెను. 11 ఇదిగో అగిన్
రాజబెటిట్ అగిన్కొరవులను మీచుటుట్
పెటుట్కొనువారలారా, మీ అగిన్ జావ్లలో
నడువుడి రాజబెటిట్న అగిన్ కొరవులలో
నడువుడి నా చేతివలన ఇది మీకు కలుగుచునన్ది
మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు.

నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను
వెదకుచు నుండు వారలారా, నా మాట
వినుడి మీరు ఏ బండనుండి

చెకక్బడితిరో దాని ఆలో చించుడి మీరు ఏ
గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని ఆలో చించుడి 2

మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి
ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను
ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను
అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని
పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని. 3
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యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని
పాడైన సథ్లములనిన్టిని ఆదరించి దాని
అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె
చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు
యెహోవా తోటవలె నగు నటుల్
చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును
కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును దానిలో
వినబడును 4 నా పర్జలారా, నా మాట ఆలకించుడి
నా జనులారా, నాకు చెవియొగిగ్ వినుడి.
ఉపదేశము నాయొదద్నుండి బయలుదేరును
జనములకు వెలుగు కలుగునటుల్గా నా విధిని నియ
మింతును. 5 నేను ఏరప్రచు నా నీతి సమీపముగా
ఉనన్ది నేను కలుగజేయు రకష్ణ
బయలుదేరుచునన్ది నా బాహువులు జనములకు
తీరుప్తీరుచ్ను దీవ్పవాసులు నా తటుట్ చూచి
నిరీకష్ణ గలవా రగుదురు వారు నా బాహువును
ఆశర్యింతురు. 6 ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి
కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరికష్ము పొగవలె
అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్ర్మువలె
పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె
చనిపోవుదురు నా రకష్ణ నితయ్ముండును నా
నీతి కొటిట్వేయబడదు. 7 నీతి
అనుసరించువారలారా, నా మాట వినుడి నా బోధను
హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి
మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి
దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 8 వసత్ర్మును
కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికి
వేయును బొదీద్క గొఱఱ్బొచుచ్ను
కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును
అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రకష్ణ
తర తరములుండును. 9 యెహోవా బాహువా,
లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగు కొముమ్
పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను
లేచి నటుల్ లెముమ్ రాహాబును
తుతుత్నియలుగా నరికివేసినవాడవు నీవే గదా?
మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా? 10 అగాధ
జలములుగల సముదర్మును ఇంకిపోజేసిన వాడవు
నీవే గదా? విమోచింపబడినవారు
దాటిపోవునటుల్ సముదార్గాధ సథ్లములను
తోర్వగా చేసినవాడవు నీవే గదా? 11

యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో
సీయోనునకు తిరిగి వచెచ్దరు
నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు
సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును
నిటూట్రుప్ను తొలగిపోవును. 12 నేను నేనే
మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి
తృణమాతుర్డగు నరునికి ఎందుకు భయపడుదువు? 13

బాధపెటుట్వాడు నాశనము
చేయుటకుసిదధ్పడునపుప్డు వాని
కోర్ధమునుబటిట్ నితయ్ము భయపడుచు,
ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి
పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ
సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా?
బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను? 14

కుర్ంగబడినవాడు తవ్రగా విడుదల పొందును
అతడు గోతిలోనికి పోడు చనిపోడు అతనికి
ఆహారము తపప్దు. 15 నేను నీ దేవుడనైన
యెహోవాను సముదర్ముయొకక్ కెరటములు
ఘోషించునటుల్ దాని రేపువాడను నేనే.
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు
పేరు. 16 నేను ఆకాశములను సాథ్పించునటుల్ను
భూమి పునాదులను వేయునటుల్ను నాజనము
నీవేయని సీయోనుతో చెపుప్నటుల్ను నీ నోట

నా మాటలు ఉంచి నా చేతినీడలో నినున్
కపిప్యునాన్ను. 17 యెరూషలేమా, లెముమ్
లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన
చేతినుండి పుచుచ్ కొని తార్గినదానా,
తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని
తార్గినదానా, నిలువుము. 18 ఆమె కనిన
కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూప
గలవాడెవడును లేకపోయెను. ఆమె పెంచిన
కుమారులందరిలో ఆమెను చెయిపటుట్
కొనువాడెవడును లేకపోయెను. 19 ఈ రెండు
అపాయములు నీకు సంభవించెను నినున్
ఓదారచ్గలవాడెకక్డ ఉనాన్డు? పాడు నాశనము
కరవు ఖడగ్ము నీకు పార్పిత్ంచెను, నేను
నినెన్టుల్ ఓదారుచ్దును? నీ కుమారులు
మూరిఛ్లిల్యునాన్రు దుపిప్ వలలో చికుక్
పడినటుల్ వీధులనిన్టి చివరలలో వారు
పడియునాన్రు. 20 యెహోవా కోర్ధముతోను నీ
దేవుని గదిద్ంపుతోను వారు నిండియునాన్రు.
21 దార్కాష్రసములేకయే మతుత్రాలవై
శర్మపడినదానా, ఈ మాట వినుము. 22 నీ
పర్భువగు యెహోవా తన జనులనిమితత్ము
వాయ్జెయ్మాడు నీ దేవుడు ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో తూలిపడజేయు
పాతర్ను నా కోర్ధ పాతర్ను నీ చేతిలోనుండి
తీసివేసియునాన్ను నీవికను దానిలోనిది
తార్గవు. 23 నినున్ బాధపరచువారిచేతిలో
దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్
కిర్ందికి వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో
చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి
దారిగాచేసి నేలకు దానిని వంచితివి గదా
వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.

సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము
ధరించుకొనుము పరిశుదధ్
పటట్ణమైన యెరూషలేమా, నీ సుందర

వసత్ర్ ములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట
సునన్తిపొందని వాడొకడైనను
అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు. 2 ధూళి
దులుపుకొనుము యెరూషలేమా, లేచి
కూరుచ్ండుము చెరపటట్బడిన సీయోను కుమారీ,
నీ మెడకటుల్ విపిప్వేసికొనుము. 3 యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు ఊరకయే
అమమ్బడితిరి గదా రూకలియయ్కయే మీరు
విమోచింపబడెదరు. 4 దేవుడైన యెహోవా
అనుకొనుచునన్ దేమనగా తాతాక్ల నివాసము
చేయుటకై పూరవ్కాలమున నా జనులు
ఐగుపుత్నకు పోయిరి. మరియు అషూష్రు
నిరిన్మితత్ముగా వారిని బాధపరచెను. 5 నా
జనులు ఊరకయే కొనిపోబడియునాన్రు వారిని
బాధపరచువారు వారిని చూచి గరిజ్ంచు చునాన్రు
ఇదే యెహోవా వాకుక్ దినమెలల్ నా నామము
దూషింపబడుచునన్ది 6 కావున ఇచచ్ట నేనేమి
చేయవలెను? ఇదే యెహోవా వాకుక్. నా జనులు
నా నామము తెలిసికొందురు నేనునాన్నని
చెపుప్వాడను నేనే అని వారు ఆ దిన మున
తెలిసికొందురు. 7 సువారత్ పర్కటించుచు
సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము
పర్కటించుచు రకష్ణ సమాచారము
పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు
ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ వాని
పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై
యునన్వి. 8 ఆలకించుము నీ కావలివారు
పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా
పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల
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రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు. 9

యెరూషలేమునందు పాడైయునన్ సథ్లములారా,
ఉతస్హించి యేకముగా సంగీతగానము చేయుడి
యెహోవా తన జనులను ఆదరించెను యెరూష
లేమును విమోచించెను. 10 సమసత్జనముల
కనున్లయెదుట యెహోవా తన
పరిశుదధ్బాహువును బయలుపరచి యునాన్డు.
భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రకష్ణ
చూచెదరు. 11 పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి
వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి
దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా
సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను
మీరు పవితర్పరచుకొనుడి 12 మీరు తవ్రపడి
బయలుదేరరు, పారిపోవురీతిగా వెళల్రు.
యెహోవా మీ ముందర నడచును ఇశార్యేలు
దేవుడు మీ సైనయ్పు వెనుకటి భాగమును
కావలికాయును 13 ఆలకించుడి, నా సేవకుడు
వివేకముగా పర్వరిత్ంచును అతడు
హెచిచ్ంపబడి పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా
ఎంచబడును. 14 నినున్ చూచి యే
మనిషిరూపముకంటె అతని ముఖ మును,
నరరూపముకంటె అతని రూపమును చాల వికారమని
చాలమంది యేలాగు విసమ్యమొందిరొ 15

ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును
రాజులు అతని చూచి నోరు మూసికొనెదరు తమకు
తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు
తాము విననిదానిని గర్హింతురు.

మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు
నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు ఎవనికి
బయలుపరచబడెను? 2 లేతమొకక్వలెను

ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు
ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను
సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి,
అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము
లేదు. 3 అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను
మనుషుయ్లవలన విసరిజ్ంపబడినవాడును
వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి
ననుభవించినవాడు గాను మనుషుయ్లు
చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు
తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని
ఎనిన్కచేయకపోతివిు. 4 నిశచ్యముగా అతడు
మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను
వహించెను అయినను మొతత్బడినవానిగాను
దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను
శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు. 5

మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు
గాయపరచ బడెను మన దోషములనుబటిట్
నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన
శికష్ అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన
దెబబ్లచేత మనకు సవ్సథ్త కలుగు చునన్ది. 6

మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ
తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును
తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా
మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను. 7

అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను
అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు తేబడు
గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్
కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు
మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు
తెరువలేదు. 8 అనాయ్యపు
తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను
అతడు నా జనుల యతికర్మమునుబటిట్
మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి

అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను అతని
తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలో చించినవారెవరు?
9 అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో
అతనికి సమాధి నియమింపబడెను
ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను
నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు
చేయలేదు అతని నోట ఏ కపటమును లేదు. 10

అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు
ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి
కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే
అపరాధపరిహారారథ్బలిచేయగా అతని
సంతానము చూచును. అతడు
దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా
ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును. 11 అతడు తనకు
కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును.
నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను
భరించి నకునన్ అనుభవజాఞ్నము చేత అనేకులను
నిరోద్షులుగా చేయును. 12 కావున
గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు
పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు
కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా
మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణ మును
ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో
ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును
భరించుచు తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్
విజాఞ్పనముచేసెను

గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా,
జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన
పడనిదానా, జయకీరత్న నెతిత్ ఆనంద

పడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని
పిలల్లు విసాత్ర మగుదురని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 2 నీ గుడారపు సథ్లమును
విశాలపరచుము నీ నివాససథ్లముల తెరలు
నిరాటంకముగ సాగనిముమ్, నీ తార్ళల్ను
పొడుగుచేయుము నీ మేకులను దిగగొటుట్ము. 3

కుడివైపునకును ఎడమవైపునకును నీవు
వాయ్పించెదవు నీ సంతానము అనయ్జనముల
దేశమును సావ్ధీనపరచు కొనును పాడైన
పటట్ణములను నివాస సథ్లములుగా చేయును. 4

భయపడకుము నీవు సిగుగ్పడనకక్రలేదు
అవమానమును తలంచకుము నీవు
లజజ్పడనకక్రలేదు, నీవు నీ బాలయ్కాలపు
సిగుగ్ను మరచుదువు నీ వైధవయ్పు నిందను
ఇకమీదట జాఞ్పకము చేసికొనవు. 5 నినున్
సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు
పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుడు
నీకు విమోచకుడు సరవ్లోకమునకు దేవుడని
ఆయనకు పేరు. 6 నీ దేవుడు ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి
దుఃఖాకార్ంతురాలైన భారయ్ను పురు షుడు
రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన ¸°వనపు
భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను
యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు. 7

నిమిషమాతర్ము నేను నినున్ విసరిజ్ంచితిని
గొపప్ వాతస్లయ్ముతో నినున్
సమకూరెచ్దను 8 మహోదేర్కము కలిగి
నిమిషమాతర్ము నీకు విముఖుడ నైతిని
నితయ్మైన కృపతో నీకు వాతస్లయ్ము
చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా
సెలవిచుచ్ చునాన్డు. 9 నోవహు కాలమున
జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్
చేయుదును జలములు భూమిమీదికి ఇకను
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పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను
ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద కోపముగా
నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను
ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను. 10

పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు
తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ విడిచిపోదు
సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు
అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచుచ్
చునాన్డు. 11 పర్యాసపడి గాలివానచేత
కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను
నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును
నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును 12

మాణికయ్మణులతో నీ కోటకొముమ్లను
సూరయ్కాంతములతో నీ గుమమ్ములను
కటుట్దును పర్శసత్మైన రతన్ములతో నీకు
సరిహదుద్లు ఏరప్రచు దును. 13 నీ పిలల్లందరు
యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ
పిలల్లకు అధిక విశార్ంతి కలుగును. 14 నీవు
నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు
భయపడనకక్రలేదు, బాధించువారు నీకు దూర
ముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ
దగగ్రకు రానేరాదు. 15 జనులు గుంపుకూడినను
వారు నావలన కూడరు నీకు విరోధముగా
గుంపుకూడువారు నీ పకష్పు వారగు దురు. 16

ఆలకించుము, నిపుప్లూది తన వృతిత్కి
తగినటుట్గా పని ముటుట్ చేయు కమమ్రిని
సృజించువాడను నేనే నాశనము చేయుటకై
పాడుచేయువాని సృజించు వాడను నేనే 17 నీకు
విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును
వరిధ్లల్దు నాయ్యవిమరశ్లో నీకు
దోషారోపణచేయు పర్తి వానికి నీవు
నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్
సేవకుల నీతి నావలన కలుగు చునన్ది; ఇది వారి
సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్.

దపిప్గొనినవారలారా,
నీళల్యొదద్కు రండి
రూకలులేనివారలారా, మీరు వచిచ్ కొని

భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను
ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను
కొనుడి. 2 ఆహారము కానిదానికొరకు మీ రేల
రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్
కలుగజేయనిదానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును
ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట
జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి పదారథ్ము
భుజించుడి మీ పార్ణముసారమైనదానియందు
సుఖింపనియుయ్డి. 3 చెవియొగిగ్
నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు
బర్దుకుదురు నేను మీతో నితయ్నిబంధన
చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు
చూపుదును. 4 ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని
నియమించితిని జనములకు రాజుగాను అధిపతిగాను
అతని నియమించి తిని 5 నీవెరుగని జనులను నీవు
పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా
నినున్ మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన
యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్
దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు పరుగెతిత్
వచెచ్దరు. 6 యెహోవా మీకు దొరుకు
కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన సమీపములో
ఉండగా ఆయనను వేడు కొనుడి. 7 భకిత్హీనులు
తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ
తలంపులను మానవలెను వారు యెహోవావైపు
తిరిగినయెడల ఆయన వారి యందు జాలిపడును
వారు మన దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన

బహుగా కష్మించును. 8 నా తలంపులు మీ
తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా
తోర్వలవంటిని కావు ఇదే యెహోవా వాకుక్ 9

ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా
ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా మారగ్ములు
మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా
ఉనన్వి. 10 వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి
వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక భూమిని తడిపి
వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి
ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్
వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా
నోటనుండి వచుచ్వచనమును ఉండును 11

నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు
అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను నేను పంపిన
కారయ్మును సఫలముచేయును. 12 మీరు
సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము
పొంది తోడుకొని పోబడుదురు మీ యెదుట
పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము
చేయును పొలములోని చెటల్నిన్యు
చపప్టుల్ కొటుట్ను. 13 ముండల్చెటల్కు
బదులుగా దేవదారువృకష్ములు మొలు చును
దురదగొండిచెటల్కు బదులుగా
గొంజివృకష్ములు ఎదు గును అది యెహోవాకు
ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని
నితయ్మైన జాఞ్పక సూచన గాను ఉండును.

యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు నా రకష్ణ
వచుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది నా

నీతి వెలల్డియగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది.
నాయ్యవిధిని అనుసరించుడి నీతిని అనుసరించి
నడుచుకొనుడి. 2 నేను నియమించిన
విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచ కుండ దానిని
అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తన చేతిని
బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి
దాని రూఢిగా గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 3

యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు
నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి
ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్.
షండుడునేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్. 4

నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను
ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని కోరుకొనుచు
నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులను
గూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు 5 నా యింటను నా
పార్కారములలోను ఒక భాగ మును
వారికిచెచ్దను కొడుకులు కూతుళుల్ అని
యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు
వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని
నితయ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను 6

విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ
ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము చేసికొనుచు
యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును
పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ చేయవలెనని
ఆయన పకష్మున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్
పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 7 నా
పార్రథ్న మందిరములో వారిని
ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద
వారరిప్ంచు దహనబలులును బలు లును నాకు
అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు
పార్రథ్నమందిరమన బడును. 8

ఇశార్యేలీయులలో వెలివేయబడినవారిని
సమకూరుచ్ పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే
నేను సమకూరిచ్న ఇశార్యేలు వారికిపైగా
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ఇతరు లను కూరెచ్దను. 9 పొలములోని సమసత్
జంతువులారా, అడవిలోని సమసత్ మృగములారా,
భకిష్ంచుటకు రండి. 10 వారి కాపరులు
గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు
వారందరు మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు
పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 11 కుకక్లు
తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి
తృపిత్లేదు. ఈ కాపరులు అటిట్వారే వారు
దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు
తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు ఒకడు
తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచా
రించుకొందురు. 12 వారిటల్ందురునేను
దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము
మదయ్ము నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి
నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లకష్ణముగా
జరుగును.

నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును
దానిని మనసుస్న పెటట్రు
భకుత్లైనవారు

తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ
నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని యెవనికిని
తోచదు. 2 వారు విశార్ంతిలో
పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్
మారగ్మున నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి
విశర్మించుచునాన్రు. 3 మంతర్పర్యోగపు
కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా,
వేశాయ్సంతానమా, మీరకక్డికి రండి. 4

మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి
నోరు తెరచి నాలుక చాచుచునాన్రు? మీరు
తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా?
5 మసత్చావృకష్ములను చూచి పచచ్ని
పర్తిచెటుట్ కిర్ందను కామము
రేపుకొనువారలారా, లోయలలో
రాతిసందులకిర్ంద పిలల్లను చంపువార లారా, 6

నీ భాగయ్ము లోయలోని రాళల్లోనే
యునన్ది అవియే నీకు భాగయ్ము, వాటికే
పానీయారప్ణము చేయుచునాన్వు వాటికే
నైవేదయ్ము నరిప్ంచుచునాన్వు.ఇవనిన్యు
జరుగగా నేను ఊరకుండదగునా? 7 ఉనన్తమైన
మహాపరవ్తముమీద నీ పరుపు వేసి కొంటివి బలి
అరిప్ంచుటకు అకక్డికే యెకిక్తివి
తలుపువెనుకను దావ్రబంధము వెనుకను నీ
జాఞ్పకచిహన్ము ఉంచితివి 8 నాకు మరుగై
బటట్లు తీసి మంచమెకిక్తివి నీ పరుపు
వెడలుప్చేసికొని నీ పకష్ముగా వారితో
నిబంధన చేసితివి నీవు వారి మంచము కనబడిన
చోట దాని పేర్మిం చితివి. 9 నీవు తైలము
తీసికొని రాజునొదద్కు పోతివి పరిమళ
దర్వయ్ములను విసాత్రముగా తీసికొని నీ
రాయబారులను దూరమునకు పంపితివి పాతాళమంత
లోతుగా నీవు లొంగితివి 10 నీ
దూరపర్యాణముచేత నీవు పర్యాసపడినను అది
అసాధయ్మని నీవనుకొనలేదు నీవు బలము
తెచుచ్కొంటిని గనుక నీవు సొమమ్సిలల్లేదు.
11 ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి
మనసక్రింపకపోతివి? నీవు కలల్లాడి ననున్
జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి
నేను మౌనముగానుండినందు ననే గదా నీవు నాకు
భయపడుట లేదు? 12 నీ నీతి యెంతో నేనే
తెలియజేసెదను, నీ కిర్యలు నీకు
నిష్ప్రయోజనములగును. 13 నీవు
మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ విగర్హముల గుంపు
నినున్ తపిప్ంచునేమో గాలి వాటిననిన్టిని

ఎగరగొటుట్ను గదా? ఒకడు ఊపిరి
విడిచినమాతర్మున అవియనిన్యు
కొటుట్కొనిపోవును ననున్ నముమ్కొనువారు
దేశమును సవ్తంతిర్ంచు కొందురు నా పరిశుదధ్
పరవ్తమును సావ్ధీనపరచుకొందురు. 14

ఎతుత్చేయుడి ఎతుత్చేయుడి తోర్వను
సిదధ్పరచుడి, అడుడ్ చేయుదానిని నా జనుల
మారగ్ములోనుండి తీసివేయుడి అని ఆయన
ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 15 మహా ఘనుడును
మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును
నితయ్నివాసియునైనవాడు ఈలాగు సెల
విచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన
పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించు వాడను అయినను
వినయముగలవారి పార్ణమును ఉజీజ్వింప
జేయుటకును నలిగినవారి పార్ణమును
ఉజీజ్వింపజేయుటకును
వినయముగలవారియొదద్ను
దీనమనసుస్గలవారియొదద్ను
నివసించుచునాన్ను. 16 నేను నితయ్ము
పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును
కోపించువాడను కాను ఆలాగుండినయెడల నా
మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణిం చును నేను
పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు. 17

వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబటిట్ నేను
ఆగర్హపడి వారిని కొటిట్తిని నేను నా
ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు
తిరుగబడి తమకిషట్మైన మారగ్మున నడచుచు
వచిచ్రి. 18 నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని
వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును
వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును. 19

వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు
దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును సమాధానము
సమా ధానమని చెపిప్ నేనే వారిని
సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్
చునాన్డు. 20 భకిత్హీనులు కదలుచునన్
సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు
దాని జలములు బురదను మైలను పైకివేయును. 21

దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు
సెలవిచుచ్ చునాన్డు.

తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్
బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన
తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియ

జేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను
తెలియ జేయుము 2 తమ దేవుని నాయ్యవిధిని
విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్
అనుదినము వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు
నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్
కనుపరచుదురు తమకు నాయ్యమైన తీరుప్లు
తీరచ్వలెనని వారడు గుదురు దేవుడు తమకు
పర్తయ్కుష్డు కావలెనని యిచఛ్ యింతురు. 3

మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము
మా పార్ణములను ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు
లకష్య్పెటట్వు? అని అందురు మీ
ఉపవాసదినమున మీరు మీ వాయ్పారము
చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని
చేయించుదురు 4 మీరు కలహపడుచు వివాదము
చేయుచు అనాయ్య ముగా గుదుద్లాడుచు
ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున
వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 5

అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు
తన పార్ణమును బాధపరచుకొనవలసిన దినము
అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని
గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదె పరచుకొని
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కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము
యెహోవాకు పీర్తికరమని మీరను కొందురా? 6

దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు
కాడిమాను మోకులు తీయుటయు
బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి
కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన
ఉపవాసము గదా? 7 నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి
పెటుట్టయు నీ రకత్ సంబంధికి ముఖము
తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ
యింట చేరుచ్కొనుటయు 8 వసత్ర్హీనుడు నీకు
కనబడినపుప్డు వానికి వసత్ర్ము లిచుచ్టయు
ఇదియే గదా నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున
నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువ చుకక్ వలె
ఉదయించును సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా
లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా
మహిమ నీ సైనయ్పు వెనుకటి భాగమును
కావలికాయును. 9 అపుప్డు నీవు పిలువగా
యెహోవా ఉతత్ర మిచుచ్ను నీవు
మొఱఱ్పెటట్గా ఆయననేనునాన్ననును.
ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి
తిరసక్రించుటయు చెడడ్దానినిబటిట్
మాటలాడుటయు నీవు మాని 10 ఆశించినదానిని
ఆకలిగొనినవానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని
తృపిత్పరచినయెడల చీకటిలో నీ వెలుగు
పర్కాశించును అంధకారము నీకు
మధాయ్హన్మువలె నుండును. 11 యెహోవా
నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున
ఆయన నినున్ తృపిత్పరచి నీ యెముక లను
బలపరచును నీవు నీరు కటిట్న తోటవలెను
ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి ఊటవలెను
ఉండెదవు. 12 పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన
సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు అనేకతరముల
కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల
కటెట్దవు విరుగబడినదానిని
బాగుచేయువాడవనియు దేశములో
నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడ
వనియు నీకు పేరు పెటట్బడును. ఆయన నీతియే
ఆయనకు ఆధారమాయెను. 13 నా
విశార్ంతిదినమున వాయ్పారము చేయకుండ
నాకు పర్తిషిఠ్తమైన దినమని నీవు
ఊరకుండినయెడల విశార్ంతిదినము
మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు
పర్తిషిఠ్తదినమనియు ఘనమైనదనియు
అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల
నీకిషట్మైన పనులు చేయకయు వాయ్పారము
చేయ కయు లోకవారత్లు చెపుప్కొనకయు
ఉండినయెడల 14 నీవు యెహోవాయందు
ఆనందించెదవు దేశముయొకక్
ఉనన్తసథ్లములమీద నేను నినెన్కిక్ం చెదను
నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ
యనుభవ ములో ఉంచెదను యెహోవా
సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.

రకిష్ంపనేరక యుండునటుల్
యెహోవా హసత్ము కురుచకాలేదు
విననేరక యుండునటుల్ ఆయన చెవులు

మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ
దేవునికిని అడడ్ముగా వచెచ్ను 2 మీ పాపములు
ఆయన ముఖమును మీకు మరుగు పరచెను గనుక ఆయన
ఆలకింపకునాన్డు. 3 మీ చేతులు రకత్ముచేతను
మీ వేర్ళుల్ దోషముచేతను
అపవితర్పరచబడియునన్వి మీ పెదవులు
అబదధ్ములాడుచునన్వి మీ నాలుక కీడునుబటిట్
మాటలాడుచునన్ది. 4 నీతినిబటిట్ యెవడును

సాకష్య్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్
యెవడును వాయ్జెయ్మాడడు అందరు
వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని
మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము
ధరించి పాపమును కందురు. 5 వారు మిడునాగుల
గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు
ఆ గుడుల్ తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని
ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము
పుటుట్ను. 6 వారి పటుట్ బటట్నేయుటకు
పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు
ఎవనికిని వినియో గింపదు వారి కిర్యలు
పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.
7 వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి
నిరపరాధులను చంపుటకు అవి తవ్రపడును వారి
తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును
నాశనమును వారి తోర్వలలో ఉనన్వి 8

శాంతవరత్నమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో
నాయ్యము కనబడదు వారు తమకొరకు
వంకరతోర్వలు కలిప్ంచుకొను చునాన్రు
వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతి నొందడు. 9

కావున నాయ్యము మాకు దూరముగా ఉనన్ది నీతి
మముమ్ను కలిసికొనుటలేదు వెలుగుకొరకు
మేము కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని
చీకటియే పార్పిత్ంచును పర్కాశముకొరకు
ఎదురుచూచుచునాన్ము గాని అంధకారములోనే
నడచుచునాన్ము 10 గోడ కొరకు
గుర్డిడ్వారివలె తడవులాడుచునాన్ము
కనున్లు లేనివారివలె తడవులాడుచునాన్ము
సంధయ్చీకటియందువలెనే
మధాయ్హన్కాలమున కాలు జారి పడుచునాన్ము
బాగుగ బర్తుకుచునన్వారిలోనుండియు
చచిచ్నవారి వలె ఉనాన్ము. 11 మేమందరము
ఎలుగుబంటల్వలె బొబబ్రించుచునాన్ము
గువవ్లవలె దుఃఖరవము చేయుచునాన్ము
నాయ్యముకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని
అది లభించుటలేదు రకష్ణకొరకు
కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది మాకు దూరముగా
ఉనన్ది 12 మేము చేసిన తిరుగుబాటుకిర్యలు
నీ యెదుట విసత్ రించియునన్వి మా పాపములు
మామీద సాకష్య్ము పలుకుచునన్వి మా
తిరుగుబాటుకిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా
దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి. 13

తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను
విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని వెంబడింపక
వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి
వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు
హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు
పలు కుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి. 14

నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి
దూరమున నిలుచుచునన్ది సతయ్ము సంతవీధిలో
పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు.
15 సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము
విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు
నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను
అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను. 16

సంరకష్కుడు లేకపోవుట ఆయన చూచెను
మధయ్వరిత్ లేకుండుట చూచి
ఆశచ్రయ్పడెను. కాబటిట్ ఆయన బాహువు
ఆయనకు సహాయము చేసెను ఆయన నీతియే
ఆయనకు ఆధారమాయెను. 17 నీతిని కవచముగా
ఆయన ధరించుకొనెను రకష్ణను తలమీద
శిరసాత్ర్ణముగా ధరించుకొనెను 18

పర్తిదండనను వసత్ర్ముగా వేసికొనెను
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ఆసకిత్ని పైవసత్ర్ముగా ధరించుకొనెను వారి
కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును
తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన
విరోధులకు పర్తికారము చేయును
దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును. 19

పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా
నామమునకు భయపడుదురు సూరోయ్దయ
దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు
యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి
కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహ జలమువలె ఆయన
వచుచ్ను. 20 సీయోనునొదద్కును యాకోబులో
తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన
వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 21 నేను వారితో చేయు
నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను
నీ నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ
పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల
నోటనుండియు ఈ కాలము మొదలుకొని
యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు.

నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్,
తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ
నీమీద ఉదయించెను. 2 చూడుము భూమిని

చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను
కముమ్చునన్ది యెహోవా నీమీద
ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద
కనబడుచునన్ది 3 జనములు నీ వెలుగునకు
వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు.
4 కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు
కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ
కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ
కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు.
5 నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె
కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును
సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును
జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 6

ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత
ఒంటె లును నీ దేశముమీద వాయ్పించును
వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును
ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు
యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు. 7

నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు
కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటేల్ళుల్ నీ
పరిచరయ్కు ఉపయోగము లగును అవి నా
బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా శృంగార
మందిరమును నేను శృంగారించెదను. 8

మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు
ఎగసి వచుచ్ వీరెవరు? 9 నీ దేవుడైన యెహోవా
నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్
శృంగారించినందున ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని
నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను
తమ వెండి బంగారము లను తీసికొని వచుచ్టకు
దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి
తరీష్షు ఓడలు మొదట వచుచ్చునన్వి. 10

అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి
రాజులు నీకు ఉపచారము చేయుదురు ఏలయనగా
నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని
కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను. 11

నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్
వారి రాజులు జయోతాస్హముతో
రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు
రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడి
యుండును. 12 నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను

రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు
నిరూమ్లము చేయబడును. 13 నా
పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై
లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు
వృకష్ములును సరళవృకష్ములును
గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను
నా పాదసథ్లమును మహిమపరచెదను. 14 నినున్
బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి
వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్
తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద
పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు
ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు
నీకు పేరు పెటెట్దరు. 15 నీవు
విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు
దేవ్షింపబడుటను బటిట్యు ఎవడును నీ
మారగ్మున దాటిపోవుట లేదు. నినున్ శాశవ్త
శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు
సంతోషకారణముగాను చేసెదను. 16

యెహోవానగు నేను నీ రకష్కుడననియు బహు
పరాకర్మముగల యాకోబు దేవుడనగు నీ
విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునటుల్ నీవు
జనముల పాలు కుడిచి రాజుల చంటి పాలు
తార్గెదవు. 17 నేను ఇతత్డికి పర్తిగా
బంగారమును తెచుచ్చునాన్ను ఇనుమునకు
పర్తిగా వెండిని కఱఱ్కు పర్తిగా ఇతత్డిని
రాళల్కు పర్తిగా ఇనుమును తెచుచ్చునాన్ను.
సమాధానమును నీకధికారులుగానునీతిని నీకు
విచారణకరత్లుగాను నియమించుచునాన్ను. 18

ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు
నీ సరిహదుద్లలో పాడు అను మాటగాని నాశనము
అను మాటగాని వినబడదు రకష్ణయే నీకు
పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే నీ
గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు. 19

ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు
వెలుగుగా ఉండదు నీకు వెలుగిచుచ్టకై
చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే
నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు
భూషణముగా ఉండును. 20 నీ సూరుయ్డికను
అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు
యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగుగా
ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును. 21 నీ
జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను
మహిమపరచుకొనునటుల్ వారు నేను నాటిన
కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి
దేశమును శాశవ్తముగా
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 22 వారిలో
ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును
ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన జనమగును
యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ
కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.

పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి
వచిచ్యునన్ది దీనులకు
సువరత్మానము పర్కటించుటకు

యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన
హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును
చెరలోనునన్వారికి విడుదలను
బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని
పర్కటించుటకును 2 యెహోవా హితవతస్రమును
మన దేవుని పర్తిదండన దినమును
పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని
ఓదారుచ్టకును 3 సీయోనులో దుఃఖించువారికి
ఉలాల్స వసత్ర్ములు ధరింపజేయుటకును
బూడిదెకు పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు
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పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన
ఆతమ్కు పర్తిగా సుత్తివసత్ర్మును
వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు.
యెహోవా తనున్ మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి
అను మసత్కివృకష్ములనియు యెహోవా నాటిన
చెటల్నియు వారికి పేరు పెటట్ బడును. 4

చాలకాలమునుండి పాడుగానునన్ సథ్లములను
వారు కటుట్దురు పూరవ్మున పాడైన
సథ్లములను కటుట్దురు పాడైన పటట్ణములను
నూతనముగా సాథ్పింతురు తరతరములనుండి
శిథిలములైయునన్ పురములను బాగు చేయుదురు.
5 అనుయ్లు నిలువబడి మీ మందలను మేపెదరు
పరదేశులు మీకు వయ్వసాయకులును మీ
దార్కష్తోట కాపరులును అగుదురు 6 మీరు
యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా
దేవుని పరిచారకులని మనుషుయ్లు మిముమ్ను
గూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును
మీరు అనుభవింతురు వారి పర్భావమును పొంది
అతిశయింతురు 7 మీ యవమానమునకు పర్తిగా
రెటిట్ంపు ఘనత నొందు దురు నిందకు పర్తిగా
తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు
సంతోషింతురు వారు తమ
దేశములోరెటిట్ంపుభాగమునకు కరత్లగుదురు
నితాయ్నందము వారికి కలుగును. 8 ఏలయనగా
నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము
ఒకడు అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్
పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము.
సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును
వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన
చేయుదును. 9 జనములలో వారి సంతతి
తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము
పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా
ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు
ఒపుప్కొందురు 10 శృంగారమైనపాగా
ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను
ఆభరణములతో అలంకరించుకొనిన
పెండిల్కుమారెత్రీతి గాను ఆయన
రకష్ణవసత్ర్ములను నాకు ధరింపజేసి
యునాన్డు నీతి అను పైబటట్ను నాకు
ధరింపజేసియునాన్డు కాగా
యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను
ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా
ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది 11 భూమి మొలకను
మొలిపించునటుల్గాను తోటలో
వితత్బడినవాటిని అది మొలిపించునటుల్గాను
నిశచ్యముగా సమసత్ జనముల యెదుట
పర్భువగు యెహోవా నీతిని సోత్తర్మును
ఉజీజ్వింప జేయును.

సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె
కనబడువరకు దాని రకష్ణ దీపమువలె
వెలుగుచుండువరకు సీయోను పకష్మందు

నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము
పకష్మందు నేను ఊరకుండను. 2 జనములు నీ నీతిని
కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు
యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు
పెటట్ బడును. 3 నీవు యెహోవాచేతిలో
భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ
మకుటముగాను ఉందువు. 4 విడువబడినదానివని
ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ
దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని
నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్
పెటట్బడును. యెహోవా నినున్గూరిచ్
ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.

5 ¸°వనుడు కనయ్కను వరించి
పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్
వరించి పెండిల్చేసికొనెదరు
పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురినిచూచి
సంతోషించు నటుల్ నీ దేవుడు నినున్ గూరిచ్
సంతోషించును. 6 యెరూషలేమా, నీ
పార్కారములమీద నేను కావలి వారిని
ఉంచియునాన్ను రేయైన పగలైన వారు
మౌనముగా ఉండరు. 7 యెహోవా
జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన
యెరూషలేమును సాథ్పించువరకు లోకమంతట
దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను
విశర్మింపనియయ్కుడి. తన దకిష్ణ హసత్ము
తోడనియు బాహుబలము తోడ నియు 8 యెహోవా
ఈలాగున పర్మాణము చేసెను నిశచ్యముగా
ఇకను నీ ధానయ్మును నీ శతుర్వులకు ఆహారముగా
నేనియయ్ను నీవు పర్యాసపడి తీసిన
దార్కాష్రసమును అనుయ్లు తార్గరు. 9

ధానయ్ము కూరిచ్నవారే దాని భుజించి
యెహోవాకు సుత్తి చెలిల్ంతురు పండుల్
కోసినవారే నా పరిశుదాధ్లయమంటపములలో
దాని తార్గుదురు. 10 గుమమ్ములదావ్రా రండి
రండి జనమునకు తోర్వ సిదధ్పరచుడి
రాజమారగ్మును చకక్పరచుడి చకక్పరచుడి
రాళల్ను ఏరి పారవేయుడి జనములు చూచునటుల్
ధవ్జమెతుత్డి. 11 ఆలకించుడి,
భూదిగంతములవరకు యెహోవా సమాచారము
పర్కటింపజేసియునాన్డు ఇదిగో రకష్ణ
నీయొదద్కు వచుచ్చునన్ది ఇదిగో ఆయన
ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నే యునన్ది
ఆయన ఇచుచ్ జీతము ఆయన తీసికొని
వచుచ్చునాన్ డని సీయోను కుమారెత్కు
తెలియజేయుడి. 12 పరిశుదధ్పర్జలనియు
యెహోవా విమోచించిన వార నియు వారికి పేరు
పెటట్బడును. యెరూషలేమా,
ఆశింపతగినదానవనియు విసరిజ్ంపబడని
పటట్ణమనియు నీకు పేరు కలుగును.

రకత్వరణ్ వసత్ర్ములు ధరించి
ఎదోమునుండి వచుచ్ చునన్
యితడెవడు? శోభితవసత్ర్ము

ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు
బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్
యిత డెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్
నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే. 2 నీ
వసత్ర్ము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు
దార్కష్గానుగను తొర్కుక్చుండువాని
బటట్లవలె ఉనన్ వేమి? 3 ఒంటరిగా
దార్కష్గానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో
ఎవడును నాతోకూడ ఉండలేదు కోపగించుకొని
వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని
అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా
వసత్ర్ములమీద చిందినది, నా బటట్ లనిన్యు
డాగులే. 4 పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు
వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన సంవతస్రము
వచిచ్యుండెను 5 నేను చూచి
ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము
చేయువాడొకడును లేకపోయెను
ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా
బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త
నాకాధారమాయెను. 6 కోపముగలిగి జనములను
తొర్కిక్ వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని
మతిత్లల్జేసితిని వారి రకత్మును నేల
పోసివేసితిని. 7 యెహోవా మనకు
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చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా
కృపాతిశయమును యెహోవా సోత్తర్ము లను
గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు
కృపాబాహుళయ్మును బటిట్యు
ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన
మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను. 8

వారు నా జనులనియు అబదధ్ములాడనేరని
పిలల్లనియు అనుకొని ఆయన వారికి
రకష్కుడాయెను. 9 వారి యావదాబ్ధలో ఆయన
బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని
రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను
వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను
ఆయన వారిని ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు
వచెచ్ను. 10 అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి
ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా ఆయన
వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో
యుదధ్ము చేసెను. 11 అపుప్డు ఆయన
పూరవ్దినములను మోషేను తన జను లను
జాఞ్పకము చేసికొనెను. తన మందకాపరులకు
సహకారియై సముదర్ములో నుండి తముమ్ను
తోడుకొనివచిచ్నవాడేడి? 12 తమలో తన
పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే
కుడిచేతి వైపున మహిమగల తన బాహువును
పోనిచిచ్నవాడేడి? 13 తనకు శాశవ్తమైన
పర్ఖాయ్తి కలుగజేసికొనుటకు వారిముందర
నీళల్ను విభజించినవాడేడి? మైదానములో
గుఱఱ్ము పడనిరీతిగా వారు పడకుండ
అగాధజలములలో నడిపించిన వాడేడి?
యనుకొనిరి 14 పలల్మునకు దిగు పశువులు
విశార్ంతినొందునటుల్ యెహోవా ఆతమ్
వారికి విశార్ంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన
పేరు కలుగునటుల్ నీవు నీ జనులను నడి పించితివి
15 పరమునుండి చూడుము మహిమోనన్తమైన నీ
పరిశుదధ్ నివాససథ్లమునుండి దృషిట్ంచుము నీ
ఆసకిత్ యేది? నీ శౌరయ్కారయ్ములేవి?
నాయెడల నీకునన్ జాలియు నీ వాతస్లయ్తయు
అణగి పోయెనే. 16 మాకు తండిర్వి నీవే,
అబార్హాము మముమ్ నెరుగక పోయినను
ఇశార్యేలు మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను
యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి
అనాదికాలమునుండి మా విమోచకుడని నీకు పేరే
గదా. 17 యెహోవా నీ మారగ్ములను తపిప్
తిరుగునటుల్గా మముమ్ను ఎందుకు
తొలగజేసితివి? నీ భయము విడుచునటుల్ మా
హృదయములను నీవెందుకు కఠినపరచితివి? నీ
దాసుల నిమితత్ము నీ సావ్సథ్య్గోతర్ముల
నిమితత్ము తిరిగి రముమ్. 18 నీ
పరిశుదధ్జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభ
వించిరి మా శతుర్వులు నీ పరిశుదాధ్లయమును
తొర్కిక్ యునాన్రు. 19 నీ పరిపాలన
నెనన్డును ఎరుగనివారివలెనైతివిు నీ
పేరెనన్డును పెటట్బడనివారివలెనైతివిు.

గగనము చీలుచ్కొని నీవు దిగివచెచ్దవు
గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు
తతత్రిలుల్ను గాక. 2 నీ శతుర్వులకు

నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్
గచచ్పొదలను కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను
పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక. 3

జరుగునని మేమనుకొనని భయంకరమైన కిర్యలు
నీవు చేయగా అనయ్జనులు నీ సనిన్ధిని
కలవరపడుదురు గాక నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ
సనిన్ధిని పరవ్తములు తతత్రిలుల్నుగాక. 4

తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్

తన కారయ్ము సఫలముచేయు మరి ఏ దేవునిని
ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్
దేవుడు కలడనన్ సమాచారము మనుషుయ్లకు
వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి
తెలిసియుండలేదు. 5 నీ మారగ్ములనుబటిట్
నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా
నీతి ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచు చునాన్వు.
చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము
పాపులమైతివిు బహుకాలమునుండి పాపములలో
పడియునాన్ము రకష్ణ మాకు కలుగునా? 6

మేమందరము అపవితుర్లవంటివారమైతివిు మా
నీతికిర్యలనిన్యు మురికిగుడడ్వలె నాయెను
మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన
కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా దోషములు
మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను 7 నీ
నామమునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్వాడొకడును
లేక పోయెను నినున్ ఆధారము చేసికొనుటకై
తనున్తాను పోర్తాస్హపరచుకొనువాడొకడును
లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు చేసికొంటివి మా
దోషములచేత నీవు మముమ్ను
కరిగించియునాన్వు. 8 యెహోవా, నీవే మాకు
తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు
కుమమ్రివాడవు మేమందరము నీ చేతిపనియై
యునాన్ము. 9 యెహోవా, అతయ్ధికముగా
కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము
జాఞ్పకము చేసి కొనకుము చితత్గించుము,
చూడుము, దయచేయుము, మేమంద రము నీ
పర్జలమే గదా. 10 నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు
బీటిభూములాయెను సీయోను బీడాయెను
యెరూషలేము పాడాయెను. 11 మా పితరులు
నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్
మందిరము. మా శృంగారమైన మందిరము
అగిన్పాలాయెను మాకు
మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను. 12

యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా?
మౌనముగానుందువా? అతయ్ధికముగా మముమ్ను
శర్మపెటుట్దువా?

నాయొదద్ విచారణచేయనివారిని నా
దరశ్నమునకు రానిచిచ్తిని ననున్
వెదకనివారికి నేను దొరికితిని.

నేనునాన్ను ఇదిగో నేనునాన్ను అని నా పేరు
పెటట్బడని జనముతో చెపుప్చునాన్ను. 2 తమ
ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచు
కొనుచు లోబడనొలల్ని పర్జలవైపు
దినమంతయు నా చేతులు చాపుచునాన్ను. 3 వారు
తోటలలో బలయ్రప్ణమును అరిప్ంచుచు
ఇటికెల మీద ధూపము వేయుదురు నా భయములేక
నాకు నితయ్ము కోపము కలుగజేయు చునాన్రు. 4

వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు
రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు
పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు
వారి పాతర్లలో ఉనన్వి 5 వారుమా
దాపునకురావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె
మేము పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా
నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు
మండుచుండు అగిన్వలెను ఉనాన్రు. 6 యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా యెదుట
గర్ంథములో అది వార్యబడి యునన్ది
పర్తికారముచేయక నేను మౌనముగా నుండను
నిశచ్యముగా వారనుభవించునటుల్ నేను వారికి
పర్తి కారము చేసెదను. 7 నిశచ్యముగా మీ
దోషములనుబటిట్యు మీ పితరుల
దోషములనుబటిట్యు అనగా పరవ్తములమీద ఈ
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జనులు ధూపమువేసిన దానినిబటిట్యు
కొండలమీద ననున్ దూషించినదానినిబటిట్యు
మొటట్మొదట వారి ఒడిలోనే వారికి
పర్తికారము కొలిచి పోయుదును. 8 యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్కష్గెలలో
కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు జనులుఇది
దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని
చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను
నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్
నేనాలాగే చేసెదను. 9 యాకోబునుండి
సంతానమును యూదానుండి నా పరవ్తములను
సావ్ధీనపరచుకొనువారిని పుటిట్ంచె దను నేను
ఏరప్రచుకొనినవారు దాని సవ్తంతిర్ంచు
కొందురు నా సేవకులు అకక్డ నివసించెదరు. 10

ననున్గూరిచ్ విచారణచేసిన నా
పర్జలనిమితత్ము షారోను గొఱఱ్ల
మేతభూమియగును ఆకోరు లోయ పశువులు పరుండు
సథ్లముగా ఉండును. 11 యెహోవాను విసరిజ్ంచి
నా పరిశుదధ్పరవ్తమును మరచి గాదునకు బలల్ను
సిదధ్పరచువారలారా, అదృషట్దేవికి
పానీయారప్ణము నరిప్ంచువారలారా, నేను
పిలువగా మీరు ఉతత్రమియయ్లేదు 12 నేను
మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి
చెడడ్దైనదాని చేసితిరి నాకిషట్ము
కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు
అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు
లోనగుదురు. 13 కావున పర్భువగు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్ చునాన్డు ఆలకించుడి నా
సేవకులు భోజనముచేయుదురు గాని మీరు
ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు
గాని మీరు దపిప్గొనె దరు. నా సేవకులు
సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు 14 నా
సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు
వేసెదరుగాని మీరు చింతాకార్ంతులై
యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత
పర్లాపించెదరు. 15 నేనేరప్రచుకొనినవారికి
మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు
పర్భువగు యెహోవా నినున్ హతముచేయును
ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను. 16

దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరు
వాడు నమమ్దగిన దేవుడు
తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును
దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన
దేవుని తోడని పర్మాణము చేయును పూరవ్ము
కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా
దృషిట్కి మరుగవును. 17 ఇదిగో నేను కొర్తత్
ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను
మునుపటివి మరువబడును జాఞ్పకమునకురావు. 18

నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు
ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి
నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును
ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను
హరిష్ంచువారినిగాను సృజించు చునాన్ను. 19

నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా
జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను రోదనధవ్నియు
విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను విన బడవు. 20

అకక్డ ఇకను కొదిద్దినములే బర్దుకు
శిశువులుండరు కాలమునిండని ముసలివారుండరు
బాలురు నూరు సంవతస్రముల వయసుస్గలవారై
చని పోవుదురు పాపాతుమ్డై
శాపగర్సుత్డగువాడు సహితము నూరు
సంవతస్రములు బర్దుకును 21 జనులు ఇండుల్
కటుట్కొని వాటిలో కాపురముందురు

దార్కష్తోటలు నాటించుకొని వాటి ఫలముల
ననుభ వింతురు. 22 వారు కటుట్కొనన్
యిండల్లో వేరొకరు కాపురముండరు వారు
నాటుకొనన్వాటిని వేరొకరు అనుభవింపరు నా
జనుల ఆయుషయ్ము వృకాష్యుషయ్మంత యగును
నేను ఏరప్రచుకొనినవారు తాము
చేసికొనినదాని ఫలమును పూరిత్గా అనుభ
వింతురు 23 వారు వృథాగా పర్యాసపడరు
ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై
పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత
ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు
వారియొదద్నే యుందురు. 24 వారికీలాగున
జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను
ఉతత్రమిచెచ్దను వారు మనవి చేయుచుండగా
నేను ఆలంకిచెదను. 25 తోడేళుల్ను
గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము
ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును సరప్మునకు మనున్
ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి
హానియైనను నాశన మైనను చేయకుండును అని
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.

యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా
సింహాసనము భూమి నా పాద పీఠము మీరు

నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్
ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు
కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది? 2 అవనిన్యు
నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని
యెహోవా సెలవిచుచ్ చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై
నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని
వణకుచుండునో వానినే నేను
దృషిట్ంచుచునాన్ను. 3 ఎదుద్ను వధించువాడు
నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను
బలిగా అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను
విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము
చేయువాడు పందిరకత్ము అరిప్ంచువాని
వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను
సుత్తించువానివంటి వాడే.వారు
తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను
ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు
తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 4 నేను
పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేక
పోయెను నేను మాటలాడినపుప్డు
వినువాడొకడును లేక పోయెను నా దృషిట్కి
చెడడ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని
కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో
ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి
రపిప్ంచెదను. 5 యెహోవా వాకయ్మునకు
భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి
మిముమ్ను దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్
మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ
సంతోషము మాకు కనబడునటుల్ యెహోవా
మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే
సిగుగ్నొందుదురు. 6 ఆలకించుడి, పటట్ణములో
అలల్రిధవ్ని పుటుట్చునన్ది
దేవాలయమునుండి శబద్ము వినబడుచునన్ది తన
శతుర్వులకు పర్తికారము చేయుచుండు
యెహోవా శబద్ము వినబడుచునన్ది. 7

పర్సవవేదన పడకమునుపు ఆమె పిలల్ను కనినది
నొపుప్లు తగులకమునుపు మగపిలల్ను కనినది. 8

అటిట్వారత్ యెవరు వినియుండిరి? అటిట్
సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక జనమును కనుటకు
ఒకనాటి పర్సవవేదన చాలునా? ఒకక్
నిమిషములో ఒక జనము జనిమ్ంచునా?
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సీయోనునకు పర్సవవేదన కలుగగానే ఆమె
బిడడ్లను కనెను. 9 నేను పర్సవవేదన కలుగజేసి
కనిపింపక మానెదనా? అని యెహోవా
అడుగుచునాన్డు. పుటిట్ంచువాడనైన నేను
గరభ్మును మూసెదనా? అని నీ
దేవుడడుగుచునాన్డు. 10 యెరూషలేమును
పేర్మించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో
సంతోషించుడి ఆనందించుడి. ఆమెనుబటిట్
దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో
ఉతస్హించుడి 11 ఆదరణకరమైన ఆమె
సత్నయ్మును మీరు కుడిచి తృపిత్ నొందెదరు
ఆమె మహిమాతిశయము అనుభవించుచు ఆనందించె
దరు. 12 యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును
ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల
ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద
పొరిల్పారు జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు
దానిని రాజేతును మీరు చంకను
ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద
ఆడింపబడెదరు. 13 ఒకని తలిల్ వానిని
ఆదరించునటుల్ నేను మిముమ్ను ఆద రించెదను
యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు. 14

మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ
యెముకలు లేతగడిడ్వలె బలియును యెహోవా
హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కను పరచబడును
ఆయన తన శతుర్వులయెడల కోపము చూపును. 15

ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము
చేయుట కును అగిన్జావ్లలతో గదిద్ంచుటకును
యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు
ఆయన రథములు తుపానువలె తవ్రపడుచునన్వి. 16

అగిన్ చేతను తన ఖడగ్ముచేతను శరీరులందరితో
ఆయన వాయ్జెయ్మాడును యెహోవాచేత
అనేకులు హతులవుదురు. 17 తోటలోనికి
వెళల్వలెనని మధయ్నిలుచునన్ యొకని చూచి
తముమ్ పర్తిషిఠ్ంచుకొనుచు పవితర్పరచు
కొనుచునన్వారై పందిమాంసమును హేయవసుత్
వును పందికొకుక్లను తినువారును ఒకడును
తపప్కుండ నశించెదరు ఇదే యెహోవా వాకుక్.

18 వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు
తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ జనములను
ఆయా భాషలు మాట లాడువారిని సమకూరెచ్దను
వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు. 19 నేను
వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను
వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండెర్ౖన
తరీష్షు పూలు లూదు అను జనుల యొదద్ కును
తుబాలు యావాను నివాసులయొదద్కును నేను
పంపె దను ననున్గూరిచ్న సమాచారము
విననటిట్యు నా మహి మను
చూడనటిట్యుదూరదీవ్పవాసులయొదద్కు
వారిని పంపెదనువారు జనములలో నా మహిమను
పర్కటించెదరు. 20 ఇశార్యేలీయులు
పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్ మును
యెహోవా మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా
గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను
కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి
సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త
పరవ్తమగు యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను
యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు
తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా సెలవిచుచ్
చునాన్డు. 21 మరియు యాజకులుగాను
లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో
కొందరిని ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 22 నేను
సృజింపబోవు కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్
భూమియు లయముకాక నా సనిన్ధిని నిలుచునటుల్
నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 23 పర్తి
అమావాసయ్దినమునను పర్తి విశార్ంతిదినము
నను నా సనిన్ధిని మొర్కుక్టకై సమసత్
శరీరులు వచెచ్ దరు అని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 24 వారు పోయి నామీద
తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబర ములను తేరి
చూచెదరు వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్
ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా
ఉండును.
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1

2

యిరీమ్యాయిరీమ్యా

బెనాయ్మీనుదేశమందలి అనాతోతులో
కాపురమునన్ యాజకులలో ఒకడై,
హిలీక్యా కుమారుడైన యిరీమ్యా

వాకయ్ములు 2 ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా
యూదాకు రాజై యుండగా అతని యేలుబడి
పదుమూడవ సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్ మాయెను. 3

మరియు యోషీయా కుమారుడగు యెహో యాకీము
యూదాకు రాజైయుండగాను, యోషీయా
కుమారుడగు సిదిక్యా యూదాకు రాజై
యుండగాను, అతని యేలుబడి పదునొకండవ
సంవతస్రాంతమువరకును, అనగా ఆ సంవతస్రమున
అయిదవ నెలలో యెరూషలేము చెరదీసికొని
పోబడు వరకును ఆ వాకుక్ పర్తయ్కష్మగు
చుండెను. 4 యెహోవావాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 5

గరభ్ములో నేను నినున్ రూపింపక మునుపే
నినెన్రిగితిని, నీవు గరభ్మునుండి బయలుపడక
మునుపే నేను నినున్ పర్తిషిఠ్ంచితిని,
జనములకు పర్వకత్గా నినున్ నియమించితిని. 6

అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా,
చితత్గించుము నేను బాలుడనే; మాటలాడుటకు
నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 7 యెహోవా
నాకీలాగు సెలవిచెచ్నునేను బాలుడననవదుద్;
నేను నినున్ పంపువారందరియొదద్కు నీవు
పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు
చెపప్ వలెను. 8 వారికి భయపడకుము, నినున్
విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 9 అపుప్డు యెహోవా
చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు
సెలవిచెచ్నుఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు
ఉంచియునాన్ను. 10 పెలల్గించుటకును
విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును
పడదోర్యుటకును, కటుట్టకును నాటుటకును
నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్
ములమీదను నినున్ నియమించియునాన్ను. 11

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యిరీమ్యా, నీకేమి
కనబడుచునన్దని సెలవిచెచ్ను.
అందుకుబాదముచెటుట్ చువవ్ కనబడుచునన్దని
నేననగా 12 యెహోవానీవు బాగుగా
కనిపెటిట్తివి; నేను చెపిప్న వాకయ్మును
నెరవేరుచ్టకు నేను ఆతుర పడుచునాన్ననెను.
13 రెండవమారు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మైనీకేమి కనబడుచునన్దని
సెలవియయ్గా నేనుమసలుచునన్ బాన నాకు
కనబడుచునన్ది; దాని ముఖము ఉతత్ర దికుక్నకు
తిరిగియునన్దంటిని. 14 అందుకు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచెచ్నుఉతత్ర దికుక్నుండి కీడు
బయలుదేరి యీ దేశనివాసులందరిమీదికి
వచుచ్ను. 15 ఇదిగో నేను ఉతత్రదికుక్న నునన్
రాజయ్ముల సరవ్వంశసుథ్ లను పిలిచెదను,
వారు వచిచ్ పర్తివాడును యెరూషలేము

గుమమ్ములలోను, యెరూషలేము చుటుట్నునన్
పార్కారము లనిన్టికి ఎదురుగాను,
యూదాపటట్ణములనిన్టికి ఎదురు గాను తమ
సింహాసనములను సాథ్పింతురు. 16 అపుప్డు
యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి
అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, తమ చేతులు
రూపించిన వాటికి నమసక్రించుట యను తమ
చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను వారిని గూరిచ్న
నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 17 కాబటిట్ నీవు
నడుముకటుట్ కొని నిలువబడి నేను
నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి
పర్కటనచేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి
యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 18 యూదా
రాజుల యొదద్కు గాని పర్ధానులయొదద్కు
గాని యాజకులయొదద్కు గాని
దేశనివాసులయొదద్కు గాని, యీ దేశమంతటిలో
నీవెకక్డికి పోయినను, పార్కారముగల
పటట్ణముగాను ఇనుపసత్ంభముగాను ఇతత్డి
గోడలు గాను నీవుండునటుల్ ఈ దినమున నినున్
నియమించియునాన్ను. 19 వారు నీతో యుదధ్ము
చేతురు గాని నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు
తోడై యునన్ందున వారు నీపైని విజయము
పొంద జాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 2 నీవు వెళిల్

యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ
సమాచారము పర్కటింపుము. యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానీవు అరణయ్ములోను,
వితత్నములు వేయదగనిదేశములోను, ననున్
వెంబడించుచు నీ ¸°వనకాలములో నీవు చూపిన
అనురాగమును నీ వైవాహిక పేర్మను నేను
జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 3 అపుప్డు
ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును,
ఆయన రాబడికి పర్థమ ఫలమును ఆయెను, అతని
లయ పరచువారందరు శికష్కు పాతుర్లైరి, వారికి
కీడు సంభ వించును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 4

యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశార్యేలు ఇంటివార
లారా, మీరందరు యెహోవా వాకుక్ వినుడి. 5

యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డునాయందు ఏ దురీన్తి చూచి
మీ పితరులు వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి,
తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి
దూరముగా తొలగి పోయిరి? 6

ఐగుపుత్దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన
యెహోవా యెకక్డ నునాన్డని అరణయ్ములో
అనగా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో
అనావృషిట్యు గాఢాంధకారమును కలిగి,
యెవరును సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని
దేశములో మముమ్ను నడిపించిన యెహోవా
యెకక్డ ఉనాన్డని జనులు అడుగుటలేదు. 7

దాని ఫలములను శేర్షఠ్పదారథ్ములను
తినునటుల్ నేను ఫలవంతమైన దేశములోనికి
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మిముమ్ను రపిప్ంపగా మీరు పర్వేశించి, నా
దేశమును అపవితర్పరచి నా సాయ్సథ్య్మును
హేయమైనదిగా చేసితిరి. 8 యెహోవా
యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు,
ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు ననెన్రుగరు,
ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు.
పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు
చెపుప్దురు నిష్ప్రయోజనమైనవాటిని
అనుసరింతురు 9 కావున నేనికమీదట మీతోను మీ
పిలల్ల పిలల్లతోను వాయ్జెయ్మాడెదను;
ఇది యెహోవా వాకుక్. 10 కీతీత్యుల
దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను
పంపి బాగుగా విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో
జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 11

దైవతవ్ము లేని తమ దేవతలను ఏ జనమైనను
ఎపుప్డైనను మారుచ్కొనెనా? అయినను నా
పర్జలు పర్యోజనము లేనిదానికై తమ
మహిమను మారుచ్కొనిరి. 12 ఆకాశమా,
దీనిబటిట్ విసమ్య పడుము, కంపించుము,
బొతిత్గా పాడై పొముమ్; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 13 నా జనులు రెండు నేరములు
చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్
విడిచి యునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా
బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను
తొలిపించుకొనియునాన్రు. 14 ఇశార్యేలు
కొనబడిన దాసుడా? యింటపుటిట్న దాసుడా?
కాడు గదా; అతడేల దోపుడుసొమామ్యెను? 15

కొదమ సింహములు వానిపైని బొబబ్లు
పెటెట్ను గరిజ్ంచెను, అవి అతని దేశము
పాడుచేసెను, అతని పటట్ణములు నివాసులులేక
పాడా యెను. 16 నోపు, తహపనేసు అను
పటట్ణములవారు నీ నెతిత్ని బదద్లు చేసిరి.
17 నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ ములో
నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచుట
వలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా.
18 నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్
మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది?
యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు
మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 19 నీ
దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు
నా యెడల భయ భకుత్లు లేకుండుటయు, బాధకును
శర్మకును కారణమగు నని నీవు తెలిసికొని
గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము నినున్
శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్
గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ముల
కధిపతియునగు యెహోవా సెల విచుచ్చునాన్డు.
20 పూరవ్ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని
విరుగగొటిట్ నీ బంధకములను
తెంపివేసితినినేను సేవచేయ నని
చెపుప్చునాన్వు; ఎతత్యిన పర్తి
కొండమీదను పచచ్ని పర్తి చెటుట్కిర్ందను
వేశయ్వలె కీర్డించుచునాన్వు. 21

శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా
నేను నినున్ నాటి తిని; కేవలము నికక్మైన
వితత్నమువలని చెటుట్ వంటిదానిగా నినున్
నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు
దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్
భర్షట్సంతాన మైతివి? 22 నీవు కాష్రముతో
కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్
రాచుకొనినను నీ దోషము మరకవలె నాకు
కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్. 23 నేను అపవితర్త నొందినదానను
కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి పోవుదానను కాను

అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ
మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని
తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు
తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు, 24 అరణయ్మునకు
అల వాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని
కామాతురతవలన గాలి పీలుచ్ను,
కలిసికొనునపుప్డు దాని తిర్పప్గల వాడెవడు?
దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు అలసి యుండదు,
దాని మాసములో అది కనబడును. 25 జాగర్తత్
పడి నీ పాదములకు చెపుప్లు తొడుగుకొనుము, నీ
గొంతుక దపిప్గొన కుండునటుల్
జాగర్తత్పడుము అని నేను చెపిప్నను నీవుఆ
మాట వయ్రథ్ము, వినను, అనుయ్లను
మోహించితిని, వారి వెంబడి పోదునని
చెపుప్చునాన్వు. 26 దొరికిన దొంగ
సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలుకుటుంబము వారు
సిగుగ్పడుదురునీవు మా తండిర్వని
మార్నుతోనునీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని
రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి రాజులును
వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి
పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 27 వారు
నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే
తిర్పుప్కొనిరి; అయినను ఆపతాక్లములోలేచి
మముమ్ను రకిష్ంపుమని వారు మనవి చేయుదురు.
28 నీకు నీవు చేసికొనిన దేవతలు ఎకక్డ
నునన్వి? అవి నీ ఆపతాక్లములో లేచి నినున్
రకిష్ంచు నేమో; యూదా, నీ
పటట్ణములెనోన్ నీ దేవతలనిన్యే గదా. 29

మీరందరు నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు, నాతో
ఎందుకు వాదించుదురని యెహోవా
అడుగుచునాన్డు. 30 నేను మీ పిలల్లను
హతముచేయుట వయ్రథ్మే; వారు శికష్కు
లోబడరు; నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము
మీ పర్వకత్లను సంహరించు చునన్ది. 31 ఈ
తరమువార లారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట
లకష్య్పెటుట్డినేను ఇశార్యేలునకు
అరణయ్ము వలెనైతినా? గాఢాంధకార
దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా
తిరుగులాడువార మైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు
రామని నా పర్జలేల చెపుప్ చునాన్రు? 32

కనయ్క తన ఆభరణములను మరచునా?
పెండిల్కుమారి తన ఒడాడ్ణమును మరచునా? నా
పర్జలు లెకక్లేననిన్ దినములు ననున్
మరచియునాన్రు. 33 కామము తీరుచ్కొనుటకై
నీవెంతో ఉపాయముగా నటించుచునాన్వు;
అందువలన నీ కారయ్ములు చేయుటకు
చెడుసీత్ర్లకు నేరిప్తివి గదా. 34 మరియు
నిరోధ్షులైన దీనుల పార్ణరకత్ము నీ బటట్
చెంగులమీద కనబడుచునన్ది; కనన్ములలోనే
కాదు గాని నీ బటట్లనిన్టిమీదను కనబడు
చునన్ది. 35 అయినను నీవునేను నిరోద్షిని,
నిశచ్యముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి
తొలగిపోయెనని చెపుప్ కొనుచునాన్వు.
ఇదిగోపాపము చేయలేదని నీవు చెపిప్న
దానిబటిట్ నీతో నాకు వాయ్జెయ్ము
కలిగినది. 36 నీ మారగ్ము మారుచ్ కొనుటకు
నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచునాన్వు? నీవు
అషూష్రును ఆధారము చేసికొని
సిగుగ్పడినటుల్ ఐగుపుత్ను ఆధారము చేసికొని
సిగుగ్పడెదవు. 37 చేతులు నెతిత్ని బెటుట్
కొని ఆ జనమునొదద్నుండి బయలు వెళెల్దవు;
యెహోవా నీ ఆశర్యములను
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నిరాకరించుచునాన్డు. వాటివలన నీకు కేష్మము
కలుగదు.

మరియు ఒకడు తన భారయ్ను తయ్జించగా
ఆమె అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయి
వేరొక పురుషునిదైన తరువాత అతడు

ఆమెయొదద్కు తిరిగిచేరునా? ఆలాగు జరుగు
దేశము బహుగా అపవితర్మగును గదా; అయినను
నీవు అనేకులైన విటకాండర్తో వయ్భిచారము
చేసినను నాయొదద్కు తిరిగిరమమ్ని
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 2

చెటుల్లేని కొండపర్దేశమువైపు నీ
కనున్లెతిత్ చూడుము; నీతో ఒకడు శయనింపని
సథ్లమెకక్డ ఉనన్ది? ఎడారి మారగ్మున
అరబిదేశసుథ్డు కాచియుండునటుల్గా నీవు
వారికొరకు తోర్వలలో కూరుచ్ండియునాన్వు;
నీ వయ్భి చారములచేతను నీ
దుషాక్రయ్ములచేతను నీవు దేశమును
అపవితర్పరచుచునాన్వు. 3 కావున వానలు
కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయి
యునన్ది, అయినను నీకు వయ్భిచార సీత్ర్
ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్
పడనొలల్ కునాన్వు. 4 అయినను ఇపుప్డు
నీవునా తండీర్, చినన్పప్టినుండి నాకు
చెలికాడవు నీవే యని నాకు
మొఱఱ్పెటుట్చుండవా? 5 ఆయన నితయ్ము
కోపించునా? నిరంతరము కోపము చూపునా? అని
నీవనుకొనినను నీవు చేయదలచిన
దుషాక్రయ్ములు చేయుచునే యునాన్వు. 6

మరియు రాజైన యోషీయా దినములలో
యెహోవా నాకీలాగు
సెలవిచెచ్నుదోర్హినియగు ఇశార్యేలు
చేయుకారయ్ము నీవు చూచితివా? ఆమె
ఉనన్తమైన పర్తి కొండమీదికిని పచచ్ని
పర్తి చెటుట్ కిర్ందికిని పోవుచు అకక్డ
వయ్భిచారము చేయుచునన్ది. 7 ఆమె యీ
కిర్యలనిన్టిని చేసినను, ఆమెను
నాయొదద్కు తిరిగి రమమ్ని నేను
సెలవియయ్గా ఆమె తిరిగిరాలేదు. మరియు
విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన
యూదా దాని చూచెను. 8 దోర్హినియగు
ఇశార్యేలు వయ్భి చారముచేసిన
హేతువుచేతనే నేను ఆమెను విడిచిపెటిట్
ఆమెకు పరితాయ్గపతిర్క ఇయయ్గా,
విశావ్సఘాతకు రాలగు ఆమె సహోదరియైన
యూదా చూచియు తానును భయపడక వయ్భిచారము
చేయుచు వచుచ్ చునన్ది. 9 రాళల్తోను
మొదుద్లతోను వయ్భిచారము చేసెను; ఆమె
నిరభ్యముగా వయ్భిచారము చేసి దేశమును
అపవితర్పరచెను. 10 ఇంతగా జరిగినను
విశావ్సఘాతకు రాలగు ఆమె సహోదరియైన
యూదా పైవేషమునకే గాని తన
పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుట
లేదని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 11

కాగా విశావ్సఘాతకురాలగు యూదాకంటె
దోర్హినియగు ఇశార్యేలు తాను
నిరోద్షినియని ఋజువుపరచుకొని యునన్ది.
12 నీవు వెళిల్ ఉతత్రదికుక్న ఈ మాటలు పర్క
టింపుముదోర్హినివగు ఇశార్యేలూ,
తిరిగిరముమ్; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మీమీద
నా కోపము పడనీయను, నేను కృపగలవాడను గనుక
నేనెలల్పుప్డు కోపించువాడను కాను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 13 నీ దేవుడైన
యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుచు, నా మాటను

అంగీకరింపక పర్తి పచచ్ని చెటుట్ కిర్ంద
అనుయ్లతో కలిసి కొనుటకు నీవు ఇటు అటు
పోయిన నీ దోషము ఒపుప్కొనుము; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 14 భర్షుట్లగు
పిలల్లారా, తిరిగిరండి, నేను మీ యజమానుడను;
ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఒకానొక
పటట్ణములోనుండి ఒకనిగాను, ఒకానొక
కుటుంబములోనుండి ఇదద్రినిగాను మిముమ్ను
తీసికొని సీయోనునకు రపిప్ంచెదను. 15

నాకిషట్మైన కాపరులను మీకు నియమింతును,
వారు జాఞ్నముతోను వివేకముతోను మిముమ్
నేలుదురు. 16 మీరు ఆ దేశములో అభివృదిధ్
పొంది విసత్రించు దినములలో జనులుయెహోవా
నిబంధన మందసమని ఇకను చెపప్రు, అది వారి
మనసుస్ లోనికి రాదు, దానిని జాఞ్పకము
చేసికొనరు, అది పోయి నందుకు చింతపడరు,
ఇకమీదట దాని చేయరాదు; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 17 ఆ కాలమునయెహోవాయొకక్
సింహాసనమని యెరూషలేమునకు పేరు
పెటెట్దరు; జనము లనిన్యు తమ
దుషట్మనసుస్లో పుటుట్ మూరఖ్తవ్ము
చొపుప్న నడుచుకొనక యెహోవా
నామమునుబటిట్ యెరూషలేమునకు గుంపులుగా
కూడి వచెచ్దరు. 18 ఆ దిన ములలో
యూదావంశసుథ్లును ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును
కలిసి ఉతత్రదేశములోనుండి పర్యాణమై, మీ
పితరులకు నేను సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న
దేశమునకు వచెచ్దరు. 19 నేను బిడడ్లలో
నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును
జనముల సావ్సథ్య్ములలో రాజకీయ
సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్ద
ననుకొని యుంటిని. నీవునా తండీర్ అని నాకు
మొఱఱ్పెటిట్ ననున్ మానవనుకొంటిని గదా?
20 అయినను సీత్ర్ తన పురుషునికి
విశావ్సఘాతకురాలగునటుల్గా ఇశార్యేలు
వంశసుథ్లారా, నిశచ్యముగా మీరును నాకు
విశావ్స ఘాతకులైతిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్.
21 ఆలకించుడి, చెటుల్లేని మెటట్లమీద ఒక
సవ్రము వినబడుచునన్ది; ఆలకించుడి, తాము
దురామ్రుగ్లై తమ దేవుడైన యెహో వాను
మరచినదానిని బటిట్ ఇశార్యేలీయులు చేయు
రోదన విజాఞ్పనములు వినబడుచునన్వి. 22

భర్షుట్లైన బిడడ్లారా, తిరిగి రండి;మీ
అవిశావ్సమును నేను బాగుచేసెదను; నీవే
మాదేవుడ వైనయెహోవావు, నీయొదద్కే
మేము వచుచ్ చునాన్ము, 23 నిశచ్యముగా
కొండలమీద జరిగినది మోస కరము,
పరవ్తములమీద చేసిన ఘోష
నిష్ప్రయోజనము, నిశచ్యముగా మా
దేవుడైన యెహోవావలన ఇశార్యేలు నకు
రకష్ణ కలుగును. 24 అయినను మా
బాలయ్మునుండి లజాజ్కరమైన దేవత మా
పితరుల కషాట్రిజ్తమును, వారి గొఱఱ్లను
వారి పశువులను వారి కుమారులను వారి
కుమారెత్లను మింగివేయుచునన్ది. 25

సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి,
మనము కనబడకుండ అవమానము మనలను
మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా
మాట వినక మనమును మన పితరులును మన
బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన
యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసినవారము.
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ఇదే యెహోవా వాకుక్ఇశార్యేలూ,
నీవు తిరిగి రానుదేద్శించినయెడల నా
యొదద్కే రావలెను, నీవు ఇటు అటు

తిరుగుట మాని నీ హేయకిర్యలను నా
సనిన్ధినుండి తొలగించి 2

సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమును
బటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా
జీవముతోడని పర్మా ణముచేసినయెడల జనములు
ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్ దము
కలుగుననుకొందురు, ఆయనయందే అతిశయపడు
దురు. 3 యూదావారికిని యెరూషలేము
నివాసులకును యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుముళల్పొద లలో
వితత్నములు చలల్క మీ బీడుపొలమును
దునున్డి. 4 అవిధేయులై యుండుట మానుకొని
మీ దుషట్కిర్యలను బటిట్ యెవడును
ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె
కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా,
యెరూషలేము నివాసులారా, యెహోవాకు
లోబడియుండుడి. 5 యూదాలో సమాచారము
పర్కటించుడి, యెరూషలే ములో చాటించుడి,
దేశములో బూర ఊదుడి, గటిట్గా హెచచ్రిక
చేయుడి, ఎటల్నగాపార్కారముగల పటట్ణ
ములలోనికి పోవునటుల్గా పోగై రండి. 6

సీయోను చూచునటుల్ ధవ్జము ఎతుత్డి;
పారిపోయి తపిప్ంచుకొను టకు ఆలసయ్ము
చేయకుడని చెపుప్డి; యెహోవానగు నేను
ఉతత్రదికుక్నుండి కీడును రపిప్ంచుచునాన్ను,
గొపప్ నాశనమును రపిప్ంచుచునాన్ను, 7

పొదలలో నుండి సింహము బయలుదేరియునన్ది;
జనముల వినాశ కుడు బయలుదేరియునాన్డు, నీ
దేశమును నాశనము చేయుటకు అతడు
పర్యాణమై తన నివాసమును విడిచి యునాన్డు,
నీ పటట్ణములు పాడై నిరజ్నముగానుండును. 8

ఇందుకై గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి; రోదనము
చేయుడి, కేకలు వేయుడి, యెహోవా కోపాగిన్
మనమీదికి రాకుండ మానిపోలేదు; 9 ఇదే
యెహోవా వాకుక్. ఆ దినమున రాజును
అధిపతులును ఉనమ్తుత్లగుదురు యాజకులు
విభార్ంతి నొందుదురు, పర్వకత్లు విసమ్య
మొందుదురు. 10 అపుప్డు
నేనిటల్ంటినికటకటా, యెహోవా పర్భువా,
ఖడగ్ము హతయ్చేయుచుండగా నీవుమీకు
కేష్మము కలుగునని చెపిప్ నిశచ్యముగా ఈ
పర్జలను యెరూషలేమును బహుగా
మోసపుచిచ్తివి. 11 ఆ కాలమున ఈ జనులకును
యెరూషలేమునకును ఈలాగు చెపప్బడును
అరణయ్మందు చెటుల్లేని
మెటట్లమీదనుండి వడగాలి నా జనుల
కుమారెత్తటుట్ విసరుచునన్ది; అది
తూరాప్ర పటుట్టకైనను శుదిధ్
చేయుటకైనను తగినది కాదు. 12 అంతకంటె
మికుక్టమైన గాలి నామీద కొటుట్చునన్ది.
ఇపుప్డు వారిమీదికి రావలసిన తీరుప్లు
సెలవితుత్ను అని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు.
13 మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన
వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు సుడిగాలివలె
నునన్వి, ఆయన గుఱఱ్ములు గదద్లకంటె
వేగముగలవి, అయోయ్, మనము దోపుడు
సొమమ్యితివిు. 14 యెరూష లేమా, నీవు
రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి
చెడుతనము కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు
నీ దుషాట్భి పార్యములు నీకు కలిగియుండును?

15 దాను పర్దేశమున నొకడు పర్కటన
చేయుచునాన్డు, కీడు వచుచ్చునన్దని
ఎఫార్యిము కొండలయందొకడు
చాటించుచునాన్డు, 16 ముటట్డి వేయువారు
దూరదేశమునుండి వచిచ్ యూదా పటట్ణములను
పటుట్కొందుమని బిగగ్రగా అరచుచునాన్రని
యెరూషలేమునుగూరిచ్ పర్కటనచేయుడి,
జనములకు తెలియజేయుడి. 17 ఆమె నామీద
తిరుగుబాటు చేసెను గనుక వారు చేనికాపరులవలె
దానిచుటుట్ ముటట్డివేతురు; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 18 నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్య లును
వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే
దీనికి కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ
హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 19 నా కడుపు, నా
కడుపు, నా అంతరంగములో నా కెంతో
వేదనగానునన్ది; నా గుండె నరములు, నా గుండె
కొటుట్కొనుచునన్ది, తాళలేను; నా
పార్ణమా, బాకానాదము వినబడుచునన్ది గదా,
యుదధ్ఘోష నీకు వినబడుచునన్ది గదా? 20 కీడు
వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు
దోచుకొనబడుచునన్ది, నా గుడారములును
హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును
దోచు కొనబడియునన్వి. 21 నేను ఎనాన్ళుల్
ధవ్జమును చూచు చుండవలెను బూరధవ్ని
నేనెనాన్ళుల్ వినుచుండవలెను? 22 నా జనులు
అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢు లైన
పిలల్లు వారికి తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు
వారికి తెలియును గాని మేలు చేయుటకు వారికి
బుదిద్ చాలదు. 23 నేను భూమిని చూడగా అది
నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను;
ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట
వెలుగులేకపోయెను. 24 పరవ్తములను చూడగా
అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు
కదులుచునన్వి. 25 నేను చూడగా నరుడొకడును
లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్ లనిన్యు
ఎగిరిపోయియుండెను. 26 నేను చూచుచుండగా
ఫలవంతమైన భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని
పటట్ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్కి
నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ
పడగొటట్బడియుండెను. 27 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఈదేశమంతయు పాడగును
గాని నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 28

దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన
ఆకాశము కారు కమిమ్ యునన్ది, అయితే నేను
దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని,
నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు
రదుద్చేయుటలేదు. 29 రౌతులును విలు
కాండుర్ను చేయు ధవ్ని విని
పటట్ణసుథ్లందరు పారిపోవు చునాన్రు,
తుపప్లలో దూరుచునాన్రు, మెటట్లకు
ఎకుక్చునాన్రు, పర్తి పటట్ణము
నిరజ్నమాయెను వాటిలొ నివాసులెవరును లేరు,
30 దోచుకొన బడినదానా, నీవేమి చేయుదువు?
రకత్ వరణ్వసత్ర్ములు కటుట్కొని సువరణ్
భూషణ ములు ధరించి కాటుకచేత నీ కనున్లు
పెదద్విగా చేసి కొనుచునాన్వే; నినున్ నీవు
అలంకరించుకొనుట వయ్రథ్మే; నీ విటకాండుర్
నినున్ తృణీకరించుదురు, వారే నీ పార్ణము
తీయ జూచుచునాన్రు. 31 పర్సవవేదనపడు
సీత్ర్ కేకలువేయునటుల్, తొలికానుపు కనుచు
వేదనపడు సీత్ర్ కేకలువేయునటుల్
సీయోనుకుమారెత్ అయోయ్, నాకు శర్మ,
నరహంతకులపాలై నేను మూరిచ్లుల్చునాన్ను
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అని యెగరోజుచు చేతులారుచ్చు కేకలువేయుట
నాకు విన బడుచునన్ది.

యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు
పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని
రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి;

నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ
యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు మీకు కనబడినయెడల
నేను దాని కష్మించుదును. 2 యెహోవా
జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు
మోసమునకై పర్మాణము చేయు దురు. 3

యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్
యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని కొటిట్తివి
గాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింప
జేసియునాన్వు గాని వారు శికష్కు
లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ
ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు,
మళుల్టకు సమమ్తింపరు. 4

నేనిటల్నుకొంటిని వీరు ఎనిన్కలేనివారై
యుండి యెహోవా మారగ్మును, తమ దేవుని
నాయ్యవిధిని ఎరుగక బుదిధ్హీనులై
యునాన్రు. 5 ఘనులైనవారియొదద్కు
పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు
యెహోవా మారగ్మును, తమ దేవుని
నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని
నేననుకొంటిని. అయితే ఒకడును తపప్కుండ వారు
కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపు
కొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 6 వారు
తిరుగుబాటుచేసి బహుగా విశావ్సఘాతకులైరి
గనుక అరణయ్మునుండి వచిచ్న సింహము వారిని
చంపును, అడవి తోడేలు వారిని నాశనము చేయును,
చిరుతపులి వారి పటట్ణములయొదద్ పొంచి
యుండును, వాటిలోనుండి బయలుదేరు
పర్తివాడు చీలచ్బడును. 7 నీ పిలల్లు ననున్
విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పర్మాణము
చేయుదురు; నేను వారిని తృపిత్గ పోషించినను
వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల
ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; నేనెటుల్ నినున్
కష్మించు దును? 8 బాగుగా బలిసిన
గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు
తన పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకి లించును 9

అటిట్ కారయ్ములనుబటిట్ నేను
దండింపకుందునా? అటిట్ జనముమీద నా కోపము
తీరుచ్కొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 10

దాని పార్కారము లెకిక్ నాశనముచేయుడి,
అయినను నిశేశ్షముగా నాశనముచేయకుడి, దాని
శాఖలను కొటిట్ వేయుడి. అవి యెహోవావి
కావు. 11 ఇశార్యేలు వంశసుథ్ లును యూదా
వంశసుథ్లును బహుగా విశావ్సఘాతకము
చేసియునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 12

వారుపలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన
లేడనియు, కీడు మనకు రాదనియు, ఖడగ్మునైనను
కరవునైనను చూడ మనియు, 13 పర్వకత్లు గాలి
మాటలు పలుకుదురనియు, ఆజఞ్ ఇచుచ్వాడు
వారిలో లేడనియు, తాము చెపిప్నటుల్ తమకు
కలుగుననియు చెపుప్దురు. 14 కావున
సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు ఈ మాటలు
పలికినందున నా వాకయ్ములు వారిని
కాలుచ్నటుల్ నీ నోట వాటిని అగిన్గాను ఈ
జనమును కటెట్లుగాను నేను చేసెదను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 15 ఇశార్యేలు
కుటుంబమువారలారా, ఆలకించుడి, దూర ముననుండి
మీ మీదికి ఒక జనమును రపిప్ంచెదను, అది

బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష
నీకు రానిది, ఆ జనులు పలుకుమాటలు నీకు
బోధపడవు. 16 వారి అముమ్ల పొది తెరచిన
సమాధి, వారందరు బలా ఢుయ్లు, 17 వారు నీ
పంటను నీ ఆహారమును నాశనము చేయుదురు, నీ
కుమా రులను నీ కుమారెత్లను నాశనము
చేయుదురు, నీ గొఱఱ్లను నీ పశువులను
నాశనముచేయు దురు, నీ దార్కష్చెటల్
ఫలమును నీ అంజూరపుచెటల్ ఫలమును నాశనము
చేయుదురు, నీకు ఆశర్యముగానునన్
పార్కారములుగల పటట్ణములను వారు
కతిత్చేత పాడు చేయుదురు. 18 అయినను ఆ
దినములలో నేను మిముమ్ను శేషములేకుండ
నశింపజేయను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 19 మన
దేవుడైన యెహోవా దేనినిబటిట్ ఇవనిన్యు
మాకు చేసెనని వారడుగగా నీవు వారితో
ఈలాగనుముమీరు ననున్ విసరిజ్ంచి మీ
సవ్దేశములో అనయ్దేవతలను కొలిచి నందుకు,
మీదికాని దేశములో మీరు అనుయ్లను కొలిచె
దరు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 20

యాకోబు వంశసుథ్లకు ఈ మాట
తెలియజేయుడి, యూదా వంశసుథ్లకు ఈ
సమాచారము చాటించుడి 21 కనున్లుండియు
చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నునన్
వివేకములేని మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి. 22

సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని
తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి పర్బలలేకయు,
ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు
ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి
ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయ
పడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 23 ఈ జనులు తిరుగు బాటును
దోర్హమునుచేయు మనసుస్గల వారు, వారు
తిరుగుబాటుచేయుచు తొలగి పోవుచునాన్రు. 24

వారురండి మన దేవుడైన యెహోవా యందు
భయభకుత్లు కలిగియుందము, ఆయనే తొలకరి
వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున
కురిపించు వాడు గదా; నిరణ్యింపబడిన
కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని
తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 25 మీ దోషములు
వాటి కర్మమును తపిప్ంచెను, మీకు మేలు
కలుగకుండుటకు మీ పాపములే కారణము. 26 నా
జనులలో దుషుట్లునాన్రు, పకుష్ల
వేటకాండుర్ పొంచి యుండునటుల్ వారు
పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు,
మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 27 పంజరము
పిటట్లతో నిండియుండునటుల్ వారి యిండుల్
కపటముతో నిండియునన్వి, దానిచేతనే వారు
గొపప్వారును ఐశవ్రయ్ వంతులును అగుదురు. 28

వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు
అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు చేయు
చునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్
వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా
తీరుచ్దురు, దీనుల వాయ్జెయ్ మును
తీరుప్నకు రానియయ్రు. 29 అటిట్ వాటిని
చూచి నేను శికిష్ంపక యుందునా? అటిట్ జనులకు
నేను పర్తి దండన చేయకుందునా? ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 30 ఘోరమైన
భయంకరకారయ్ము దేశములో జరుగు చునన్ది. 31

పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు,
యాజ కులు వారి పకష్మున ఏలుబడి చేసెదరు,
ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని
ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు?
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బెనాయ్మీనీయులారా,
యెరూషలేములోనుండి పారి పోవుడి,
తెకోవలో బూరధవ్ని చేయుడి, బేత్

హకెక్రెము మీద ఆనవాలుకై ధవ్జము
నిలువబెటుట్డి, కీడు ఉతత్ర దికుక్నుండి
వచుచ్చునన్ది, గొపప్ దండు వచుచ్చునన్ది. 2

సుందరియు సుకుమారియునైన సీయోను
కుమారెత్ను పెలల్ గించుచునాన్ను. 3

గొఱఱ్ల కాపరులు తమ మందలతో
ఆమెయొదద్కు వచెచ్దరు, ఆమె చుటుట్ తమ
గుడారములను వేయుదురు, పర్తివాడును తన
కిషట్మైనచోట మందను మేపును. 4 ఆమెతో
యుదధ్మునకు సిదధ్పరచుకొనుడి; లెండి,
మధాయ్హన్మందు బయలుదేరుదము. అయోయ్,
మనకు శర్మ, పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్ది,
సాయంకాలపు ఛాయలు పొడుగవుచునన్వి. 5

లెండి ఆమె నగరులను నశింపజేయుటకు రాతిర్
బయలుదేరుదము. 6 సైనయ్ముల కధిపతియగు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
చెటల్ను నరికి యెరూషలేమునకు ఎదురుగా
ముటట్డిదిబబ్ కటుట్డి, ఈ పటట్ణము
కేవలము అనాయ్యమును అనుసరించి నడచునది
గనుక శికష్ నొందవలసి వచెచ్ను. 7 ఊట తన
జలమును పైకి ఉబుక చేయునటుల్ అది తన
చెడుతనమును పైకి ఉబుకచేయు చునన్ది,
బలాతాక్రమును దోపుడును దానిలో జరుగుట
వినబడుచునన్ది, గాయములును దెబబ్లును
నితయ్ము నాకు కనబడుచునన్వి. 8

యెరూషలేమా, నేను నీయొదద్నుండి
తొలగింపబడకుండునటుల్ను నేను నినున్ పాడైన
నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముగా
చేయకుండునటుల్ను శికష్కు లోబడుము. 9

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డుదార్కష్చెటుట్
ఫలమును ఏరుకొనునటుల్ మను షుయ్లు ఏమియు
మిగులకుండ ఇశార్యేలు శేషమును ఏరు దురు;
దార్కష్పండల్ను ఏరువాడు చినన్ తీగెలను
ఏరుటకై తన చెయియ్ మరల వేయునటుల్ నీ
చెయియ్వేయుము. 10 విందురని నేనెవరితో
మాటలాడెదను? ఎవరికి సాకష్య్ మిచెచ్దను?
వారు వినుటకు తమ మనసుస్ సిదధ్పరచుకొనరు
గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు యెహోవా
వాకయ్మందు సంతోషము లేనివారై దాని
తృణీకరింతురు. 11 కావున నేను యెహోవా
కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని
అణచుకొని అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను,
ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను
¸°వనుల గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి
వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్ లును వయసుస్
మీరినవారును వృదుధ్లును పటుట్కొనబడె దరు.
12 ఏమియు మిగులకుండ వారి యిండుల్ను వారి
పొల ములును వారి భారయ్లును ఇతరులకు
అపప్గింపబడుదురు, ఈ దేశనివాసులమీద నేను నా
చెయియ్ చాపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా
వాకుక్ 13 అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు
మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి
యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 14

సమాధానములేని సమయమునసమాధానము
సమాధానమని చెపుప్చు, నా పర్జలకునన్
గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయు దురు.
15 వారు తాము హేయకిర్యలు
చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని
వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము

నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడి
పోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని
విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని
యెహోవా సెల విచుచ్చునాన్డు. 16 యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుమారగ్ ములలో
నిలిచి చూడుడి, పురాతనమారగ్ములనుగూరిచ్
విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని
యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీకు
నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారుమేము అందులో
నడుచుకొనమని చెపుప్ చునాన్రు. 17

మిముమ్ను కాపుకాయుటకు నేను కావలివారిని
ఉంచియునాన్ను; ఆలకించుడి, వారు చేయు
బూరధవ్ని వినబడుచునన్ది. 18 అయితే మేము
వినమని వారను చునాన్రు; అనయ్జనులారా,
వినుడి; సంఘమా, వారికి జరిగిన దానిని
తెలిసికొనుము. 19 భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు
నా మాటలు వినకునాన్రు, నా
ధరమ్శాసత్ర్మును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక
తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి
రపిప్ంచుచునాన్ను. 20 షేబనుండి వచుచ్
సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్
మధురమైన చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు
నాకిషట్ మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు
సంతోషము లేదు. 21 కావున యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనుల మారగ్మున నేడు
అడుడ్రాళుల్ వేయుదును; తండుర్లేమి
కుమారులేమి అందరును అవి తగిలి కూలుదురు;
ఇరుగుపొరుగువారును నశించెదరు. 22 యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుఉతత్ర
దేశమునుండి యొక జనము వచుచ్చునన్ది,
భూదిగంత ములలోనుండి మహా జనము లేచి
వచుచ్చునన్ది. 23 వారు వింటిని ఈటెను
వాడనేరిచ్నవారు, అది యొక కూర్ర జనము;
వారు జాలిలేనివారు, వారి సవ్రము సముదర్
ఘోషవలె నునన్ది, వారు గుఱఱ్ములెకిక్
సవారిచేయు వారు; సీయోను కుమారీ, నీతో
యుదధ్ము చేయవలెనని వారు యోధులవలె
వూయ్హము తీరియునాన్రు. 24 దాని గూరిచ్న
వరత్మానము విని మా చేతులు బలహీనమగు
చునన్వి, పర్సవించు సీత్ర్ వేదన పడునటుల్
మేము వేదన పడుచునాన్ము. 25 పొలములోనికి
పోకుము, మారగ్ములో నడువకుము, శతుర్వులు
కతిత్ని ఝుళిపించుచునాన్రు, నలు దికుక్ల
భయము తగులుచునన్ది. 26 నా జనమా, పాడు
చేయువాడు హఠాతుత్గా మామీదికి
వచుచ్చునాన్డు. గోనెపటట్ కటుట్కొని
బూడిదె చలుల్కొనుము; ఏక కుమారుని గూరిచ్
దుఃఖించునటుల్ దుఃఖము సలుపుము ఘోరమైన
దుఃఖము సలుపుము. 27 నీవు నా జనుల మారగ్మును
తెలిసి కొని పరీకిష్ంచునటుల్ నినున్ వారికి
వనెన్చూచువానిగాను వారిని నీకు లోహపు
తుంటగాను నేను నియమించి యునాన్ను.ఒ 28

వారందరు బహు దోర్హులు, కొండె గాండుర్,
వారు మటిట్లోహము వంటివారు, వారందరు
చెరుపువారు. 29 కొలిమితితిత్ బహుగా బుసలు
కొటుట్ చునన్ది గాని అగిన్లోనికి సీసమే
వచుచ్చునన్ది; వయ్రథ్ము గానే
చొకక్ముచేయుచు వచెచ్ను. దుషుట్లు చొకక్
మునకు రారు. 30 యెహోవా వారిని
తోర్సివేసెను గనుక తోర్సివేయవలసిన
వెండియని వారికి పేరు పెటట్బడును.
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యెహోవాయొదద్నుండి యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మైన వాకుక్ 2 నీవు
యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువ బడి

ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుముయెహోవాకు
నమసాక్రముచేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి
పర్వేశించు యూదావారలారా, యెహోవా మాట
వినుడి. 3 సైనయ్ములకధిపతియు
ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడునగు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ సథ్లమున
మిముమ్ను నివసింపజేయునటుల్ మీ
మారగ్ములను మీ కిర్యలను దిదుద్కొనుడి 4

ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము
యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా
ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ
మోసకరమైన మాటలు ఆధారము చేసికొనకుడి. 5

ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు
యథారథ్ముగా చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన
పొరుగు వానియెడల తపప్క నాయ్యము
జరిగించి. 6 పరదేశులను తండిర్లేని వారిని
విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట
నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు
కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు
నుండినయెడల 7 ఈ సథ్లమున తమకు
నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ
పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను
కాపురముంచు దును. 8 ఇదిగో అబదధ్పుమాటలను
మీరు నముమ్కొను చునాన్రు. అవి మీకు
నిష్ప్రయోజనములు. 9 ఇదేమి? మీరు జారచోర
కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 10

అబదధ్సాకష్య్ము పలుకుచు బయలునకు
ధూపమువేయుచు మీరెరుగని దేవతలను
అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము
పెటట్బడిన యీ మందిరములో నికి వచిచ్ నా
సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని
మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు
జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 11

నాదని చాటబడిన యీ మంది రము మీ దృషిట్కి
దొంగలగుహయైనదా? ఆలోచించుడి, నేనే యీ
సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 12 పూరవ్మున నేను నా నామము నిలిపిన
షిలోహునందునన్ నా సథ్లమునకు పోయి
విచారణ చేయుడి, ఇశార్యేలీయులైన నా జనుల
దుషట్తవ్మును బటిట్ నేను దానికి చేసిన
కారయ్ము చూడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 13

నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో
మాటలాడినను మీరు వినకయు, మిముమ్ను
పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు
నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి
గనుక 14 నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు
ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ
మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును
నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే
చేయుదును. 15 ఎఫార్యిము సంతానమగు మీ
సహోదరులనందరిని నేను వెళల్గొటిట్నటుల్
మిముమ్ను నా సనిన్ధినుండి
వెళల్గొటుట్దును. 16 కాబటిట్ నీవు ఈ
జనము కొరకు పార్రథ్నచేయకుము, వారికొరకు
మొఱఱ్ నైనను పార్రథ్ననైనను చేయకుము,
ననున్ బతిమాలుకొనకుము, నేను నీ మాట వినను.
17 యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము
వీధులలోను వారు చేయుచునన్ కిర్యలను నీవు
చూచుచునాన్వు గదా. 18 నాకు కోపము
పుటిట్ంచునటుల్ ఆకాశరాణి దేవతకు

పిండివంటలు చేయవలెననియు, అనయ్ దేవతలకు
పానారప్ణ ములు పోయవలెననియు పిలల్లు
కటెట్లు ఏరుచునాన్రు తండుర్లు అగిన్ రాజ
బెటుట్చునాన్రు సీత్ర్లు పిండి
పిసుకుచునాన్రు. 19 నాకే కోపము
పుటిట్ంచునంతగా వారు దాని చేయుచునాన్రా?
తమకే అవమానము కలుగు నంతగా చేయుచునాన్రు
గదా, యిదే యెహోవా వాకుక్. 20 అందువలన
పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఈ సథ్లముమీదను
నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల
చెటల్మీదను భూమిపంట మీదను నా కోపమును నా
ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము
కాకుండ అది మండును. 21 సైనయ్ములకధిపతియు
ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుమీ దహన బలులను మీ బలులను
కలిపి మాంసము భకిష్ంచుడి. 22 నేను ఐగుపుత్
దేశములోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన
దినమున దహనబలులనుగూరిచ్గాని
బలులనుగూరిచ్గాని నేను వారితో చెపప్లేదు,
అటిట్ వాటినిగూరిచ్ నేను ఏ ఆజఞ్యు
ఇయయ్లేదు, ఈ ఆజఞ్ను మాతర్మే నేను
వానికిచిచ్ తిని 23 ఏదనగానా మాటలు మీరు
అంగీకరించినయెడల నేను మీకు దేవుడనై
యుందును మీరు నాకు జనులై యుందురు; మీకు
కేష్మము కలుగునటుల్ నేను మీకాజాఞ్
పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు
నడుచుకొనుడి. 24 అయితే వారు వినకపోయిరి,
చెవియొగగ్కుండిరి, ముందుకు సాగక
వెనుకదీయుచు తమ ఆలోచనలనుబటిట్ తమ
దుషట్ హృదయకాఠినయ్ము ననుసరించి నడుచుచు
వచిచ్రి. 25 మీ పితరులు ఐగుపుత్
దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న దినము
మొదలుకొని నేటివరకు మీరు వెనుకదీయుచు
వచిచ్న వారే; నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి
పర్వకత్లైన నా సేవకులనందరిని మీ యొదద్కు
పంపుచు వచిచ్తిని. 26 వారు నా మాట
వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ
మెడను వంచక మనసుస్ను
కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె
మరి దుషుట్లైరి. 27 నీవు ఈ మాటలనిన్యు
వారితో చెపిప్నను వారు నీ మాటలంగీకరింపరు,
నీవు వారిని పిలిచినను వారు నీకుతత్ర
మియయ్రు 28 గనుక నీవు వారితో ఈలాగు
చెపుప్మువీరు తమ దేవుడైన యెహోవా మాట
విననివారు, శికష్కు లోబడనొలల్నివారు,
కాబటిట్ నమమ్కము వారిలోనుండి
తొలగిపోయియునన్ది, అది వారి నోట
నుండకుండ కొటిట్ వేయబడియునన్ది. 29 తనకు
కోపము తెపిప్ంచు తరమువారిని యెహోవా
విసరిజ్ంచి వెళల్గొటుట్చునాన్డు;
సీయోనూ నీ తలవెండుర్ కలను
కతిత్రించుకొనుము, వాటిని పారవేయుము,
చెటుల్లేని మెటట్లమీద పర్లాపవాకయ్
మెతుత్ము. 30 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుయూదా వారు నా దృషిట్కి
చెడడ్కిర్యలు చేయుచునాన్రు, నా
నామముపెటట్బడిన మందిరము
అపవితర్పడునటుల్ వారు దానిలో హేయ
వసుత్వులను ఉంచియునాన్రు. 31

నేనాజాఞ్పించని కిర్యను నాకు తోచని
కిర్యను వారు చేసియునాన్రు, అగిన్లో తమ
కుమారులను తమ కుమారెత్లను దహించుటకు
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బెన్ హినోన్ము లోయలోనునన్ తోఫెతునందు
బలిపీఠములను కటుట్కొనియునాన్రు. 32 కాలము
సమీపించుచునన్ది; అపుప్డు అది తోఫెతు
అనియైనను బెన్ిహనోన్ము లోయ అనియైనను
అనబడక వధలోయ అనబడును; పాతిపెటుట్ టకు
సథ్లము లేకపోవువరకు తోఫెతులో శవములు
పాతి పెటట్బడును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 33

ఈ జనుల శవములు ఆకాశపకుష్లకును
భూజంతువులకును ఆహార మగును, వాటిని
తోలివేయువాడు లేకపోవును. 34 ఉలాల్స
ధవ్నియు ఆనందధవ్నియు పెండిల్కుమారుని
సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును
యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము
వీధులలోను లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము తపప్క
పాడైపోవును.

యెహోవా వాకుక్ఆ కాలమున శతుర్వులు
యూదారాజుల యెముకలను అధిపతుల
యెముకలను యాజకుల యెముకలను

పర్వకత్ల యెముకలను యెరూష లేము నివాసుల
యెముకలను సమాధుల లోనుండి వెలుపలికి తీసి 2

వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు
విచారణచేయుచు నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ
సూరయ్ చందర్ నకష్తర్ముల యెదుట వాటిని
పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు
పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంట వలె
పడియుండును. 3 అపుప్డు నేను తోలివేసిన
సథ్లము లనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడడ్
వంశములో శేషించిన వారందరు జీవమునకు
పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ముల
కధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 4 మరియు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని
వారితో చెపుప్ముమనుషుయ్లు పడి తిరిగి
లేవకుందురా? తొలగిపోయిన తరువాత
మనుషుయ్లు తిరిగిరారా? 5 యెరూషలేము
పర్జలు ఏల విశావ్సఘాతకులై నితయ్ము
దోర్హము చేయుచునాన్రు? వారు మోసమును
ఆశర్యము చేసికొని తిరిగి రామని యేల
చెపుప్చునాన్రు? 6 నేను చెవియొగిగ్ వారి
మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు
వారాడుకొనుచునాన్రునేనేమి చేసితినని
చెపిప్తన చెడుతనమునుగూరిచ్
పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును లేక పోయెను?
యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తి
వాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు
తిరుగుచునాన్డు. 7 ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి
కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్
గువవ్యు మంగలకతిత్పిటట్యు ఓదెకొరుకును
తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా
పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 8

మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా
ధరమ్శాసత్ర్ము మాయొదద్నునన్ దనియు
మీరేల అందురు? నిజమే గాని శాసుత్ర్ల
కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము
చేయుచునన్ది. 9 జాఞ్నులు అవమానము నొందిన
వారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న
పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును
నిరాక రించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము
కలదు? 10 గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల
కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి
పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి
అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు;
పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు.
11 సమాధానము లేని సమయమునసమాధానము

సమాధానము అని వారు చెపుప్చు, నా జనుల
గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగు చేయుదురు.
12 తాము హేయమైన కిర్యలు చేయు
చునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్నుగాని
వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము
నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక
పడిపోవువారిలో వారు పడిపోవుదురు; నేను
వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు
తొటిర్లుల్దురని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు 13 దార్కష్చెటుట్న
ఫల ములు లేకుండునటుల్ను, అంజూరపుచెటుట్న
అంజూరపు పండుల్ లేకుండునటుల్ను, ఆకులు
వాడిపోవునటుల్ను నేను వారిని బొతిత్గా
కొటిట్వేయుచునాన్ను; వారిమీదికి వచుచ్
వారిని నేనాలాగున పంపుచునాన్ను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 14 మనమేల
కూరుచ్ండియునాన్ము? మనము పోగు బడి
పార్కారములుగల పటట్ణములలోనికి పోదము,
అకక్ డనే చచిచ్పోదము రండి; యెహోవాయే
మనలను నాశనము చేయుచునాన్డు, ఆయనకు
విరోధముగా మనము పాపము చేసినందున మన
దేవుడైన యెహోవా మనకు విషజలమును
తార్గించుచునాన్డు. 15 మనము సమాధానము
కొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని
మేలేమియు రాదా యెను; కేష్మముకొరకు
కనిపెటుట్చునాన్ముగాని భీతియే
కలుగుచునన్ది అని చెపుప్దురు. 16 దానునుండి
వచుచ్వారి గుఱఱ్ముల బుసలు వినబడెను, వారి
గుఱఱ్ముల సకిలింపు ధవ్నిచేత దేశమంతయు
కంపించుచునన్ది, వారు వచిచ్ దేశ మును
అందులోనునన్ యావతుత్ను నాశనము చేయు
దురు, పటట్ణమును అందులో నివసించువారిని
నాశ నము చేయుదురు. 17 నేను మిడునాగులను
మీలోనికి పంపు చునాన్ను, అవి మిముమ్ను
కరచును, వాటికి మంతర్ము లేదు; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 18 నా గుండె నా లోపల
సొమమ్సిలుల్చునన్ది, నేను దేనిచేత
దుఃఖోపశాంతి నొందుదును? 19 యెహోవా సీయో
నులో లేకపోయెనా? ఆమె రాజు ఆమెలో
లేకపోయెనా? అని బహు దూరదేశమునుండి నా
పర్జల రోదనశబద్ము విన బడుచునన్ది; వారి
విగర్హముల చేతను అనయ్మైన మాయా
రూపములచేతను నాకేల కోపము తెపిప్ంచిరి? 20

కోత కాలము గతించియునన్ది, గీర్షమ్కాలము
జరిగిపోయెను, మనము రకష్ణనొందకయే
యునాన్ము అని చెపుప్దురు. 21 నా జనుల
వేదననుబటిట్ నేను వేదనపడుచునాన్ను,
వాయ్కుల పడుచునాన్ను, ఘోరభయము ననున్
పటిట్యునన్ది. 22 గిలాదులో గుగిగ్లము
ఏమియు లేదా? అకక్డ ఏ వైదుయ్ డును లేడా?
నా జనులకు సవ్సథ్త ఎందుకు కలుగక పోవు
చునన్ది?

నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను
దివా రాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్
నా తల జలమయము గాను నా కనున్

కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక. 2 నా జనులందరు
వయ్భిచారులును దోర్హుల సమూహమునై
యునాన్రు. అహహా, అరణయ్ములో బాటసారుల
బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు? నేను నా జనులను
విడిచి వారియొదద్నుండి తొలగిపోవుదును. 3

విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్
అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచు దురు;
దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉప
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యోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు
చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 4 మీలో పర్తివాడును తన
పొరుగు వాని విషయమై జాగర్తత్గా
నుండవలెను; ఏ సహోదరు నినైనను నమమ్కుడి,
నిజముగా పర్తి సహోదరుడును
తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని
కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును
కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు.
5 సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన
పొరుగువానిని వంచించును, అబదధ్ము లాడుట
తమ నాలుకలకు అభాయ్సముచేసియునాన్రు,
ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని
పర్యాసపడుదురు. 6 నీ నివాససథ్లము
కాపటయ్ము మధయ్నే యునన్ది, వారు
కపటులై ననున్ తెలిసికొననొలల్కునాన్రు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 7 కావున
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఆలకింపుము, వారిని
చొకక్ము చేయునటుల్గా నేను వారిని
కరగించుచునాన్ను, నా జను లనుబటిట్ నేను
మరేమి చేయుదును? 8 వారి నాలుక ఘాతుక
బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు
మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట
తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.
9 నేను ఈ సంగతులను తెలిసికొని వారిని
శికిష్ంపకపోదునా? ఇటిట్ జనులకు నేను
పర్తిదండన చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 10 పరవ్తముల విషయమై రోదనమును
అంగలారుప్ను చేయుదును; అరణయ్ములోని
మేతసథ్లములనుబటిట్ విలా పము చేయుదును;
అవి పాడాయెను. సంచారము చేయువాడెవడును
లేడు, పశువుల అరుపులు వినబడవు, ఆకాశ పకుష్లును
జంతువులును పారిపోయి యునన్వి, అవి
తొలగిపోయి యునన్వి. 11 యెరూషలేమును
పాడు దిబబ్లుగాను నకక్లకు చోటుగాను నేను
చేయు చునాన్ను, యూదాపటట్ణములను
నివాసిలేని పాడు సథ్లముగా చేయుచునాన్ను.
12 ఈ సంగతిని గర్హింపగల జాఞ్ని యెవడు?
దానిని వాడు తెలియజేయునటుల్ యెహోవా
నోటి మాట ఎవనికి వచెచ్ను?ఎవడును
సంచరింపకుండ ఆ దేశము ఎడారివలె ఏల
కాలిపోయి పాడాయెను? 13 అందుకు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డువారు నా మాట
వినకయు దాని ననుసరింపకయు, నేను వారికి
నియమించిన నా ధరమ్శాసత్ర్మును
విసరిజ్ంచి 14 తమ హృదయమూరఖ్తచొపుప్న
జరిగించుటకై తమ పితరులు తమకు నేరిప్నటుల్
బయలు దేవతలను అనుసరించుచునాన్రు గనుకనే
వారి దేశము పాడైపోయెను. 15 సైనయ్ములకధి
పతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలకు
చేదుకూరలు తినిపింతును, విషజలము
తార్గింతును. 16 తామైనను తమ పితరులైనను
ఎరుగని జనములలోనికి వారిని చెదరగొటుట్
దును, వారిని నిరూమ్లముచేయువరకు వారి
వెంబడి ఖడగ్ మును పంపుదును. 17

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డుఆలోచింపుడి, రోదనము
చేయు సీత్ర్లను కనుగొనుడి వారిని
పిలువనంపుడి, తెలివిగల సీత్ర్లను కనుగొనుడి
వారిని పిలువనంపుడి. 18 మన కనున్లు కనీన్ళుల్
విడుచునటుల్గాను మన కనురెపప్లనుండి నీళుల్

ఒలుకునటుల్గాను వారు తవ్రపడి మనకు
రోదనధవ్ని చేయవలెను. 19 మనము
వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన
నివాసములను పడగొటట్గా మనము దేశము
విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో
రోదనధవ్ని వినబడు చునన్ది. 20 సీత్ర్లారా,
యెహోవా మాట వినుడిమీరు చెవియొగిగ్
ఆయన నోటిమాట ఆలకించుడి, మీ కుమారెత్ లకు
రోదనము చేయనేరుప్డి, ఒకరికొకరు
అంగలారుప్ విదయ్ నేరుప్డి. 21 వీధులలో
పసిపిలల్లు లేకుండను, రాజ మారగ్ములలో
¸°వనులు లేకుండను, వారిని నాశనము చేయుటకై
మరణము మన కిటికీలను ఎకుక్చునన్ది, మన
నగరులలో పర్వేశించుచునన్ది. 22 యెహోవా
వాకుక్ ఇదేనీవీమాట చెపుప్ముచేలమీద
పెంటపడునటుల్ పంట కోయు వాని వెనుక
పిడికిళుల్ పడునటుల్ ఎవడును సమకూరచ్ కుండ
మనుషుయ్ల శవములు పడును, వాటిని కూరుచ్వా
డెవడును లేకపోవును. 23 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుజాఞ్ని తన
జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు తన
శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు,
ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్
అతిశయింపకూడదు. 24 అతిశ యించువాడు
దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద
కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్
యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్
పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతి
శయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో
నేనానందించువాడనని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 25 అనయ్జనులందరును
సునన్తిపొందనివారు గనుక,
ఇశార్యేలీయులందరు హృదయ సంబంధమైన
సునన్తినొందినవారుకారు గనుక,
రాబోవుదినములలో సునన్తిపొందియు
సునన్తిలేని వారి వలెనుండు 26 ఐగుపీత్యులను
యూదావారిని ఎదోమీయు లను అమోమ్నీయులను
మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్ లను
కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన
వారినందరిని నేను శికిష్ంచెదను, ఇదే
యెహోవా వాకుక్.

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా,
యెహోవా మిముమ్ను గూరిచ్
సెలవిచిచ్న మాట వినుడి. 2 యెహోవా

సెలవిచుచ్ చునన్దేమనగా అనయ్జనముల
ఆచారముల నభయ్సింప కుడి, ఆకాశమందు అగపడు
చిహన్ములకు జనములు భయపడును, అయితే మీరు
వాటికి భయపడకుడి. 3 జన ముల ఆచారములు
వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్
నరకునటుల్ అది నరకబడును, అది పనివాడు
గొడడ్లితో చేసినపని. 4 వెండి
బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు,
అది కదలక యుండునటుల్ మేకులు పెటిట్
సుతెత్లతో బిగగొటిట్ దాని నిలుపుదురు. 5

అవి తాటిచెటుట్ వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి
పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని
మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి
హానిచేయ నేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు.
6 యెహోవా, నినున్ పోలినవాడెవడును లేడు,
నీవు మహా తమ్య్ము గలవాడవు, నీ
శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘన
మైనదాయెను. 7 జనములకు రాజా, నీకు భయపడని
వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను వారి
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రాజయ్ము లనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును
లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము.
8 జనులు కేవలము పశు పార్యులు, అవివేకులు;
బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ జాఞ్నము
వయ్రథ్ము. 9 తరీష్షునుండి రేకులుగా
సాగగొటట్బడిన వెండియు ఉపాజునుండి
బంగారమును తెతుత్రు, అది పని వాని
పనియేగదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల
ధూమర్వరణ్ములుగల వసత్ర్ములు
వాటికునన్వి, అవనిన్యు నేరప్రులగు పనివారి
పనియే. 10 యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు,
ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము ఆయనే
రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు
ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 11 మీరు వారితో
ఈలాగు చెపప్వలెనుఆకాశమును భూమిని
సృషిట్ంపని యీ దేవతలు భూమిమీద నుండ కుండను
ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 12 ఆయన
తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన
జాఞ్నముచేత పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన
పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 13 ఆయన
ఆజఞ్ నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో
పుటుట్ను, భూమయ్ంత భాగములలోనుండి ఆయన
ఆవిరి ఎకక్ జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా
ఆయన మెరుపులు పుటిట్ంచును, తన ధనా
గారములలోనుండి గాలిని రావించును. 14

తెలివిలేని పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు,
పోతపోయు పర్తివాడును తాను చేసిన
విగర్హమును బటిట్ అవమానము నొందు
చునాన్డు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము,
అందులో పార్ణమేమియు లేదు. 15 అవి ఆశను
చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు,
విమరశ్కాలములో అవి నశించి పోవును, 16

యాకోబునకు సావ్సథ్య్మగువాడు వాటివంటి
వాడు కాడు; ఆయన సమసత్మును నిరిమ్ంచువాడు,
ఇశార్ యేలు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్
గోతర్ము; సైనయ్ ములకధిపతియగు
యెహోవాయని ఆయనకు పేరు. 17 నివాసినీ,
ముటట్డివేయబడుచునన్ దేశము విడిచి
వెళుల్ టకై నీ సామగిర్ని కూరుచ్కొనుము. 18

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డునేను
ఈ వేళను ఈ దేశ నివాసులను
విసరివేయుచునాన్ను, వారు పటట్బడవలెనని
వారిని ముటట్డి వేయించుచునాన్ను. 19

కటకటా, నేను గాయపడితిని, నా దెబబ్ నొపిప్
పెటుట్చునన్ది, అయితే ఈ దెబబ్ నాకు
తగినదే యనుకొని నేను దాని సహించు దును. 20

నా గుడారము చినిగిపోయెను, నా
తార్ళల్నిన్యు తెగిపోయెను, నా పిలల్లు
నాయొదద్నుండి తొలగిపోయి యునాన్రు,
వారు లేకపోయిరి, ఇకమీదట నా గుడార మును
వేయుటకైనను నా తెరల నెతుత్టకైనను ఎవడును
లేడు. 21 కాపరులు పశుపార్యులై
యెహోవాయొదద్ విచారణచేయరు గనుక వారే
వరిధ్లల్కయునాన్రు, వారి మందలనిన్యు
చెదరిపోవుచునన్వి. 22 ఆలకించుడి, ధవ్ని
పుటుట్చునన్ది, దాని రాక ధవ్ని
వినబడుచునన్ది, యూదా పటట్ణములను పాడైన
సథ్లముగా చేయుటకును, నకక్లకు చోటుగా
చేయుటకును ఉతత్రదేశమునుండి వచుచ్చునన్
గొపప్ అలల్రి ధవ్ని వినబడుచునన్ది. 23

యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట
నరులవశములో లేదనియు, మనుషుయ్లు తమ
పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున

పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు
నేనెరుగుదును. 24 యెహోవా, నీవు ననున్
బొతిత్గా తగిగ్ంపకుండునటుల్ నీ
కోపమునుబటిట్ ననున్ శికిష్ంపక నీ
నాయ్యవిధిని బటిట్ ననున్ శికిష్ంపుము. 25

నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ
నామమునుబటిట్ పార్రిథ్ం పని
వంశములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము;
వారు యాకోబును మింగివేయుచునాన్రు,
నిరూమ్లము చేయ వలెనని వారు అతని
మింగివేయుచునాన్రు, వాని నివాస మును
పాడుచేయుచునాన్రు.

యెహోవాయొదద్నుండి
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మైన
వాకుక్ 2 మీరు ఈ

నిబంధనవాకయ్ములను వినుడి; యూదా
మనుషుయ్లతోను యెరూషలేము నివాసులతోను
నీవీలాగున మాటలాడి తెలియజేయవలెను 3

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచిచ్నదేమనగాఈ నిబంధన వాకయ్ములను
విననొలల్ నివాడు శాపగర్సుత్డగును. 4

ఐగుపుత్దేశములోనుండి, ఆ యినుప
కొలిమిలోనుండి నేను మీ పితరులను రపిప్ంచిన
దినమున నేను ఈ ఆజఞ్ ఇచిచ్
తినినేడునన్టుట్గా పాలు తేనెలు పర్వహించు
దేశమును మీ పితరులకిచెచ్దనని వారితో నేను
చేసిన పర్మాణమును నేను నెరవేరుచ్నటుల్,
మీరు నా వాకయ్ము విని నేను మీ కాజాఞ్పించు
విధులనిన్టినిబటిట్ యీ నిబంధన వాకయ్ముల
ననుసరించినయెడల మీరు నాకు జనులైయుందురు
నేను మీకు దేవుడనైయుందును. 5

అందుకుయెహోవా, ఆ పర్కారము జరుగును గాకని
నేనంటిని. 6 యెహోవా నాతో
సెలవిచిచ్నదేమనగానీవు
యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము
వీధులలోను ఈ మాటలనిన్టిని
పర్కటింపుముమీరు ఈ నిబంధన వాకయ్ములను
విని వాటి ననుసరించి నడుచుకొనుడి. 7

ఐగుపుత్లోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన
దినము మొదలు కొని నేటివరకు నేను గటిట్గాను
ఖండితముగాను చెపుప్చు వచిచ్తిని; నా మాట
వినుడి అని పెందలకడ లేచి చెపుప్చు వచిచ్తిని
8 అయినను వారు తమ దుషట్హృదయములో
పుటుట్ మూరఖ్తచొపుప్న నడుచుచు
వినకపోయిరి; చెవి యొగిగ్నవారు కాకపోయిరి,
వారు అనుసరింపవలెనని నేను వారి
కాజాఞ్పించిన యీ నిబంధన మాటలనిన్టిననుస
రించి నడువలేదు గనుక నేను ఆ నిబంధనలోని వాటి
ననిన్టిని వారిమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను. 9

మరియు యెహోవా నాతో ఈలాగు
సెలవిచెచ్నుయూదావారిలోను యెరూషలేము
నివాసులలోను కుటర్ జరుగునటుల్గా
కనబడుచునన్ది. 10 ఏదనగా వారు నా మాటలు
విననొలల్కపోయిన తమ పితరుల దోషచరయ్లను
జరుప తిరిగియునాన్రు; మరియు వారు
అనయ్దేవతలను పూజించుటకై వాటిని
అనుసరించుచు, వారి పితరులతో నేను చేసిన
నిబంధనను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును
యూదావంశసుథ్లును భంగము చేసియునాన్రు. 11

కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుతాము
తపిప్ంచుకొనజాలని కీడు వారిమీదికి
రపిప్ంపబోవు చునాన్ను, వారు నాకు
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మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను
వినకుందును. 12 యూదాపటట్ణసుథ్లును
యెరూష లేము నివాసులును పోయి తాము
ధూపారప్ణము చేయు దేవతలకు
మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని వారి
ఆపతాక్లములో అవి వారిని ఏమాతర్మును
రకిష్ంపజాలవు. 13 యూదా, నీ పటట్ణముల
లెకక్చొపుప్న నీకు దేవతలునన్వి గదా?
యెరూషలేము నివాసులారా, బయలు దేవతకు
ధూపము వేయవలెనని మీ వీధుల లెకక్చొపుప్న
లజాజ్కరమైన దానిపేరట బలిపీఠములను
సాథ్పించితిరి. 14 కావున నీవు ఈ
పర్జలనిమితత్ము పార్రథ్నచేయకుము; వారి
నిమితత్ము మొఱఱ్పెటట్కుము
పార్రథ్నచేయకుము, వారు తమ కీడును బటిట్
నాకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నేను వినను. 15

దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి
నా మందిరముతో నిమితత్మేమి?
మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము
తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు
పోగొటుట్ కొందువా? ఆలాగైతే నీవు
ఉతస్హించుదువు. 16 అది చకక్ని ఫలముగల
పచచ్ని ఒలీవ చెటట్ని యెహోవా నీకు పేరు
పెటెట్ను; గొపప్ తుపాను ధవ్నితో దానిమీద
మంటపెటట్గా దాని కొమమ్లు
విరిగిపోవుచునన్వి. 17 ఇశార్ యేలు
వంశసుథ్లును యూదా వంశసుథ్లును బయలునకు
ధూపారప్ణముచేసి నాకు కోపము
పుటిట్ంచుటచేత తమంతట తామే చేసిన
చెడుతనమునుబటిట్ మిముమ్ను నాటిన
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మీకు
కీడుచేయ నిరణ్యించుకొని యునాన్డు. 18

దానిని యెహోవా నాకు తెలియజేయగా నేను
గర్హించితిని; ఆయన3 వారి కిర్యలను నాకు
కనుపర చెను. 19 అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు
సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని;మనము
చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి,
వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము
చేయబడకపోవునటుల్ బర్దుకువారిలో
నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని
వారు నామీద చేసిన దురాలోచనలను
నేనెరుగకయుంటిని. 20 నీతినిబటిట్ తీరుప్
తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును
శోధించు వాడు సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవాయే. యెహోవా, నా
వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే
వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తి
దండనను ననున్ చూడనిముమ్. 21 కావున నీవు
మాచేత చావకుండునటుల్ యెహోవా నామమున
పర్వచింపకూడదని చెపుప్ అనాతోతు
వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఇటల్ని
సెలవిచుచ్చునాన్డు 22 సైనయ్ముల
కధిపతియగు యెహోవా వారినిగూరిచ్
సెలవిచుచ్నదే మనగానేను వారిని
శికిష్ంపబోవుచునాన్ను, వారి ¸°వనులు
ఖడగ్ముచేత చంపబడెదరు, వారి కుమారులును
కూమారెత్లును కాష్మమువలన చచెచ్దరు; 23

వారికి శేష మేమియు లేకపోవును, నేను వారిని
దరిశ్ంచు సంవతస్ర మున అనాతోతు కీడును
వారిమీదికి రపిప్ంతును.

యెహోవా, నేను నీతో
వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా
కనబడుదువు; అయినను నాయ్యము

విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును;
దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో వరిధ్లల్నేల?
మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 2 నీవు
వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు
తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల నిచుచ్
చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా
ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు
దూరముగా ఉనాన్వు. 3 యెహోవా, నీవు
ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచు చునాన్వు;
నా హృదయము నీ పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు
శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన
గొఱఱ్లనువలె వారిని హతముచేయుము,
వధదినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 4 భూమి
యెనాన్ళుల్ దుఃఖింపవలెను? దేశమంతటిలోని
గడిడ్ ఎనాన్ళుల్ ఎండిపోవలెను? అతడు మన
అంతము చూడడని దుషుట్లు చెపుప్కొనుచుండగా
దేశములో నివసించువారి చెడుతనమువలన
జంతువులును పకుష్లును సమసిపోవు చునన్వి. 5

నీవు పాదచారులతో పరుగెతత్గా వారు నినున్
అలయగొటిట్రి గదా? నీవు రౌతులతో ఏలాగు
పోరాడుదువు? నెమమ్దిగల సథ్లమున నీవు
కేష్మముగా ఉనాన్వుగదా? యొరాద్ను
పర్వాహముగా వచుచ్నపుప్డు నీవేమి
చేయుదువు? 6 నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్
ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము చేయు
చునాన్రు; నీ వెంబడి గేలిచేయుదురు, వారు
నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని
నమమ్కూడదు. 7 నా మందిరమును నేను
విడిచియునాన్ను, నా సావ్సథ్య్ మును
విసరిజ్ంచియునాన్ను; నా
పార్ణపిర్యురాలిని ఆమె శతుర్వులచేతికి
అపప్గించియునాన్ను. 8 నా సావ్సథ్య్ము
నాకు అడవిలోని సింహమువంటిదాయెను; ఆమె
నామీద గరిజ్ంచుచునన్ది గనుక నేను ఆమెకు
విరోధినైతిని. 9 నా సావ్సథ్య్ము నాకు
పొడల పొడల కూర్రపకిష్ ఆయెనా?
కూర్రపకుష్లు దానిచుటుట్ కూడు చునన్వా?
రండి అడవిజంతువులనిన్టిని పోగు చేయుడి;
మింగివేయుటకై అవి రావలెను. 10

కాపరులనేకులు నా దార్కష్తోటలను
చెరిపివేసియునాన్రు, నా సొతుత్ను
తొర్కిక్వేసియునాన్రు; నాకిషట్మైన
పొలమును పాడుగాను ఎడారిగాను
చేసియునాన్రు. 11 వారు దాని పాడు చేయగా
అది పాడై ననున్ చూచి దుఃఖించుచునన్ది;
దానిగూరిచ్ చింతించువాడొకడును లేడు గనుక
దేశమంతయు పాడాయెను. 12 పాడుచేయువారు
అరణయ్ మందలి చెటుల్లేని
మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు;
దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు
యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము
చేయుచునన్ది; శరీరులకు కేష్మ మేమియు
లేదు. 13 జనులు గోధుమలు చలిల్ ముండల్పంట
కోయుదురు; వారు అలసట పడుచునాన్రు గాని
పర్యోజనము లేకపోయెను; యెహోవా
కోపాగిన్వలన కోతకు పంటలేక మీరు
సిగుగ్పడుదురు. 14 నేను నాజనులైన
ఇశార్యేలునకు సావ్ధీనపరచిన
సావ్సథ్య్ము నాకర్మించుకొను దుషుట్లగు
నా పొరుగు వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డునేను వారి దేశములోనుండి
వారిని పెలల్గింతును; మరియు వారి
మధయ్నుండి యూదావారిని పెలల్గింతును. 15
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14

వారిని పెలల్గించిన తరువాత నేను మరల
వారియెడల జాలిపడు దును; ఒకొక్కని తన
సావ్సథ్య్మునకును ఒకొక్కని తన
దేశమునకును వారిని రపిప్ంతును. 16

బయలుతోడని పర్మా ణము చేయుట వారు నా
పర్జలకు నేరిప్నటుల్గా యెహోవా జీవము
తోడని నా నామమునుబటిట్ పర్మాణము
చేయుటకై తాము నా పర్జలమారగ్ములను
జాగర్తత్గా నేరుచ్కొనిన యెడల వారు నా
పర్జలమధయ్ వరిధ్లుల్దురు. 17 అయితే వారు
నా మాట విననొలల్ని యెడల నేను ఆ జనమును
వేరుతో పెలల్గించి బొతిత్గా నాశనము
చేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.

యెహోవా నాతో ఈలాగు
సెలవిచెచ్నునీవు వెళిల్ అవిసెనార
నడికటుట్ కొని నీ నడుమున దానిని

కటుట్ కొనుము, నీళల్లో దాని వేయకుము. 2

కావున యెహోవా మాటచొపుప్న నేను
నడికటుట్ ఒకటి కొని నడుమున కటుట్కొంటిని.
3 రెండవ మారు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై 4 నీవు కొని నడుమున
కటుట్కొనిన నడి కటుట్ను తీసికొని, లేచి
యూఫర్టీసునొదద్కు పోయి అకక్డ నునన్
బండబీటలో దానిని దాచిపెటుట్మనగా 5

యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను పోయి
యూఫర్టీసునొదద్ దాని దాచిపెటిట్తిని. 6

అనేక దినములైన తరువాత యెహోవానీవు లేచి
యూఫర్టీసునొదద్కు పోయి, నేను అకక్డ
దాచి పెటుట్మని నీకాజాఞ్పించిన
నడికటుట్ను అకక్డనుండి తీసి కొనుమని నాతో
చెపప్గా 7 నేను యూఫర్టీసునొదద్కు పోయి
తర్వివ్ ఆ నడికటుట్ను దాచి
పెటిట్నచోటనుండి దాని తీసి కొంటిని; నేను
దానిని చూడగా ఆ నడికటుట్ చెడిపోయి
యుండెను; అది దేనికిని పనికిరానిదాయెను. 8

కాగా యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెల విచెచ్ను 9 యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ విధముగానే
యూదావారి గరవ్మును యెరూష లేము నివాసుల
మహా గరవ్మును నేను భంగపరచుదును. 10

అనయ్దేవతలను పూజించుచు వాటికి
నమసాక్రము చేయుదుమని వాటిననుసరించుచు,
నా మాటలు విన నొలల్క తమ హృదయకాఠినయ్ము
చొపుప్న నడుచుకొను ఈ పర్జలు దేనికిని
పనికిరాని యీ నడికటుట్వలె అగు దురు. 11 నాకు
కీరిత్ సోత్తర్ మహిమలు కలుగుటకై వారు
నాకు జనముగా ఉండునటుల్ నేను ఇశార్యేలు
వంశసుథ్ల నందరిని యూదా వంశసుథ్లనందరిని,
నడికటుట్ నరుని నడుముకు అంటియునన్రీతిగా
ననున్ అంటియుండజేసితిని గాని వారు నా
మాటలు వినకపోయి యునాన్రని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 12 కాబటిట్ నీవు
వారితో చెపప్వలసిన మాట ఏదనగా,
ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుపర్తి సిదెద్యు
దార్కాష్రసముతో నింపబడునుపర్తి
సిదెద్యు దార్కాష్ రసముతో నింపబడునని
మాకు తెలియదా అని వారు నీతో అనిన యెడల 13

నీవు వారితో ఈ మాట చెపుప్ము యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఈ దేశనివాసుల నందరిని,
దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజుల
నేమి యాజకులనేమి పర్వకత్లనేమి
యెరూషలేము నివా సులనందరిని నేను

మతుత్లుగా చేయబోవుచునాన్ను. 14 అపుప్డు
నేను తండుర్లను కుమారులను అందరిని ఏక ముగా
ఒకనిమీద ఒకని పడదోర్యుదునని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు; వారిని కరుణింపను
శికిష్ంపక పోను; వారియెడల జాలిపడక నేను
వారిని నశింప జేసెదను. 15 చెవి యొగిగ్
వినుడి; యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు,
గరవ్పడకుడి. 16 ఆయన చీకటి కమమ్జేయక
మునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు తగులకము
నుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా
ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా చేయకమునుపే, మీ
దేవు డైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను
కొనియాడుడి. 17 అయినను మీరు ఆ మాట
విననొలల్ని యెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను
చాటున ఏడుచ్దును; యెహోవామంద
చెరపటట్బడి నందున నా నేతర్ము బహుగా
వలపోయుచు కనీన్రు విడుచుచు నుండును. 18

రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుముమీ
శిరోభూషణములును తలమీదనునన్ మీ
సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి
కూరుచ్ండుడి. 19 దకిష్ణదేశ పటట్ణములు
మూయబడియునన్వి; వాటిని
తెరువగలవాడెవడును లేడు; యూదావారందరు
చెరపటట్ బడిరి; ఏమియు లేకుండ సమసత్ము
కొనిపోబడెను. 20 కనున్లెతిత్
ఉతత్రమునుండి వచుచ్చునన్వారిని చూడుడి;
నీకియయ్బడిన మంద నీ సౌందరయ్మైన మంద
ఎకక్డ నునన్ది? 21 నీవు నీకు సేన్హితులుగా
చేసికొనినవారిని ఆయన నీమీద అధిపతులుగా
నియ మించునపుప్డు నీవేమి చెపెప్దవు?
పర్సవించు సీత్ర్ వేదనవంటి వేదన నినున్
పటుట్ను గదా? 22 నీవుఇవి నా కేల సంభవించెనని
నీ మన సుస్లో అనుకొనినయెడల నీవు చేసిన
విసాత్రమైన దోష ములనుబటిట్ నీ
బటట్చెంగులు తొలగిపోయెను, నీ మడిమెలు
సిగుగ్ నొందెను. 23 కూషుదేశసుధ్డు తన
చరమ్మును మారుచ్ కొనగలడా? చిరుతపులి తన
మచచ్లను మారుచ్కొనగలదా?
మారుచ్కొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు
అలవాటుపడిన మీరును మేలుచేయ వలల్పడును. 24

కాబటిట్ అడవిగాలికి పొటుట్ ఎగురునటుల్
నేను వారిని చెదరగొటెట్దను. 25 నీవు
అబదధ్మును నముమ్కొనుచు ననున్ మరచితివి
గనుక ఇది నీకు వంతు, నాచేత నీకు కొలవబడిన
భాగమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 26

కాబటిట్ నీ అవమానము కనబడు నటుల్ నేను నీ
బటట్ల చెంగులను నీ ముఖముమీదికి ఎతుత్
చునాన్ను. 27 నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును
నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను
నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్
మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడు
చునన్వి; యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు
పవితర్ పరచు కొననొలల్వు; ఇక నెంత కాలము
ఈలాగు జరుగును?

కరవుకాలమున జరిగినదానిగూరిచ్
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్ మైన
యెహోవా వాకుక్. 2 యూదా దుఃఖించు

చునన్ది, దాని గుమమ్ములు
అంగలారుచ్చునన్వి, జనులు విచారగర్సుత్లై
నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు
అంగలారుప్ పైకెకుక్చునన్ది. 3 వారిలో
పర్ధానులు బీద వారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు,
వారు చెరువులయొదద్కు రాగా నీళుల్
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దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు
మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము
నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 4

దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల
చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము చేయువారు
సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 5

లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున
పిలల్లను విడిచిపెటుట్ చునన్వి. 6 అడవి
గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద
నిలువబడి నకక్లవలె గాలి పీలుచ్చునన్వి, మేత
ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించు
చునన్వి. 7 యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు
అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము
పాపముచేసితివిు; మా దోషములు మా మీద
దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమును
బటిట్ నీవే కారయ్ము జరిగించుము. 8

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున
వారికి రకష్కుడా, మా దేశములో నీ వేల
పరదేశివలెనునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను
బసచేయుటకు గుడారమువేయు
పర్యాణసుథ్నివలె ఉనాన్వు; 9

భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరుని
వలెను నీవేల ఉనాన్వు? యెహోవా, నీవు
మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ
పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్
విడువకుము. 10 యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట
సెలవిచుచ్ చునాన్డుఈ జనులు తమ కాళల్కు
అడడ్ములేకుండ తిరుగులాడుటకు ఇచఛ్గలవారు
గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు; ఇపుప్డు
ఆయన వారి అకర్మమును జాఞ్ప కము
చేసికొనును; వారి పాపములనుబటిట్ వారిని
శికిష్ంచును. 11 మరియు యెహోవా నాతో
ఇటల్నెనువారికి మేలు కలుగునటుల్ ఈ పర్జల
నిమితత్ము పార్రథ్న చేయకుము. 12 వారు
ఉపవాస మునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను
వినను; వారు దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను
అరిప్ంచు నపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను;
ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను తెగులువలనను
వారిని నాశము చేసెదను 13 అందుకు నేను
అయోయ్, పర్భువైన యెహోవామీరు ఖడగ్ము
చూడరు మీకు కాష్మము కలుగదు, ఈ చోటను నేను
సిథ్రమైన సమాధానము మీకిచెచ్దనని
పర్వకత్లు వారితో చెపుప్చునాన్రవి
నేననగా 14 యెహోవా నాతో
ఇటల్నెనుపర్వకత్లు నా నామమునుబటిట్
అబదధ్ములు పర్కటించుచునాన్రు; నేను వారిని
పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారితో
మాటలాడలేదు, వారు అసతయ్ దరశ్నమును
శకునమును మాయతంతర్మును తమ హృదయ
మునపుటిట్న వంచనను పర్కటన చేయుచునాన్రు.
15 కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా
నామమునుబటిట్ ఖడగ్ మై నను కాష్మమైనను
ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు
అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లను
గూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఆ పర్వకత్లు
ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను లయమగుదురు. 16

వారెవరితో అటిట్ పర్వచనములు చెపుప్దురో
ఆ జనులు కాష్మమునకును ఖడగ్మునకును పాలై
యెరూషలేము వీధులలో పడవేయ బడెదరు; నేను
వారి చెడుతనమును వారిమీదికి రపిప్ంచె దను.
వారినైనను వారి భారయ్లనైనను వారి
కుమారులనైనను వారి కుమారెత్లనైనను

పాతిపెటుట్వాడెవడును లేక పోవును. 17 నీవు
వారితో చెపప్వలసిన మాట ఏదనగానా జనుల
కనయ్క గొపప్ ఉపదర్వమువలన
పీడింపబడుచునన్ది, ఘోరమైన గాయము
నొందియునన్ది; దివారాతర్ము మానక నా
కనున్లనుండి కనీన్రు కారుచునన్ది. 18 పొలము
లోనికి నేను పోగా ఖడగ్ముచేత హతులైనవారు
కనబడు దురు, పటట్ణములో పర్వేశింపగా
కాష్మపీడితులు అచచ్ట నుందురు;
పర్వకత్లేమి యాజకులేమి తామెరుగని దేశము
నకు పోవలెనని పర్యాణమైయునాన్రు. 19 నీవు
యూదాను బొతిత్గా విసరిజ్ంచితివా? సీయోను
నీకు అసహయ్మాయెనా? మాకు చికితస్
దొరకకుండునంతగా నీవేల మముమ్ను
కొటిట్తివి? మేము సమాధానముకొరకు కని
పెటుట్చునాన్ము గాని మేలేదియు
కనబడుటలేదు; చికితస్ కలుగు కాలముకొరకు
కనిపెటుట్చునాన్ము గాని భీతి
తగిలియునన్ది. 20 యెహోవా, మా
దురామ్రగ్తను మా పిత రుల దోషమును మేము
ఒపుప్కొనుచునాన్ము; నీకు విరో ధముగా పాపము
చేసియునాన్ము. 21 నీ నామమునుబటిట్
మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ
సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు
చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని
భర్షఠ్పరచకుమీ. 22 జనముల వయ్రథ్
దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా?
ఆకాశము వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన
యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు?
నీవే యీ కిర్యలనిన్యు చేయు చునాన్వు;
నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము.

అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు
సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును
నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను

అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి
నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 2 మే
మెకక్డికి పోదుమని వారు నినన్డిగినయెడల
నీవు వారితో నిటల్నుము. యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డుచావునకు
నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడగ్మునకు
నియమింప బడినవారు ఖడగ్మునకును,
కాష్మమునకు నియమింపబడిన వారు
కాష్మమునకును, చెరకు నియమింపబడినవారు చెర
కును పోవలెను. 3 యెహోవా వాకుక్
ఇదేచంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు,
తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును
ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు
విధముల బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 4

యూదారాజైన హిజిక్యా కుమారుడగు మనషేష్
యెరూషలేములో చేసిన కిర్యలనుబటిట్
భూమిమీదనునన్ సకల రాజయ్ములలోనికి యిటు
అటు చెదరగొటట్బడునటుల్ వారిని
అపప్గించుచునాన్ను. 5 యెరూషలేమా, నినున్
కరుణించువాడెవడు? నీయందు జాలిపడువాడెవడు?
కుశల పర్శన్లు అడుగుటకు ఎవడు తోర్వవిడిచి
నీయొదద్కు వచుచ్ను? 6 యెహోవా వాకుక్
ఇదేనీవు ననున్ విసరిజ్ంచి యునాన్వు
వెనుకతీసియునాన్వు గనుక నినున్ నశింప
జేయునటుల్ నేను నీ మీదికి నాచేతిని
చాచియునాన్ను; సంతాపపడి పడి నేను
విసికియునాన్ను. 7 దేశదావ్రములో నేను
వారిని చేటతో తూరాప్రపటుట్చునాన్ను, నా
జనులు తమ మారగ్ములను విడిచి నాయొదద్కు
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రారు గనుక వారిని సంతానహీనులుగా
చేయుచునాన్ను, నశింపజేయు చునాన్ను. 8 వారి
విధవరాండుర్ సముదర్పు ఇసుకకంటె
విసాత్రముగా ఉందురు; మధాయ్హన్కాలమున
¸°వనుల తలిల్మీదికి దోచుకొనువారిని నేను
రపిప్ంతును; పరితాప మును భయములను
ఆకసామ్తుత్గా వారిమీదికి రాజేతును. 9

ఏడుగురిని కనిన సీత్ర్ కీష్ణించుచునన్ది;
ఆమె పార్ణము విడిచియునన్ది; పగటివేళనే
ఆమెకు పొర్దుద్ గుర్ంకి యునన్ది. ఆమె
సిగుగ్పడి అవమానము నొందియునన్ది; వారిలో
శేషించిన వారిని తమ శతుర్వులయెదుట కతిత్
పాలు చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 10

అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్,
జగడమాడువాని గాను దేశసుథ్లందరితో
కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి?
వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదు
లిచిచ్నవారు కారు అయినను వారందరు ననున్
శపించు చునాన్రు. 11 అందుకు
యెహోవానిశచ్యముగా నీకు మేలుచేయవలెనని
నేను నినున్ బలపరచుచునాన్ను, కీడు కాలమున
ఆపతాక్లమున నీ శతుర్వులు నిశచ్యముగా నీకు
మొరలిడునటుల్ చేయుదునని సెలవిచెచ్ను. 12

ఇనుమునైనను ఉతత్రమునుండి వచుచ్ యినుము
నైనను కంచునైనను ఎవడైన విరువగలడా? 13 నా
జనులారా మీ పార్ంతములనిన్టిలో మీరు చేయు
సమసత్ పాపములను బటిట్ మీ
సావ్సథ్య్మును నిధులను కర్యములేకుండ
నేను దోపుడు సొముమ్గా అపప్గించుచునాన్ను.
14 నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నినున్
దాసునిగా చేతును, నా కోపాగిన్ రగులుకొనుచు
నినున్ దహించును. 15 యెహోవా, నా శర్మ నీకే
తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము
చేసికొనుము, ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్
హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన
చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి కలిగినవాడవై
ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద
వచుచ్చునన్దని తెలిసి కొనుము. 16 నీ మాటలు
నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని;
సైనయ్ముల కధిపతివగు యెహోవా, దేవా, నీ
పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు
సంతోషమును నా హృదయము నకు ఆనందమును
కలుగజేయుచునన్వి. 17 సంతోషించు వారి
సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్
సింపలేదు. కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపి
యునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను
ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని. 18 నా బాధ యేల
యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల
ఘోరమైనదాయెను? అది సవ్సథ్త
నొందకపోనేల? నిశచ్యముగా నీవు నాకు
ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని జలములవవుదువా?
19 కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచెచ్నునీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల
నీవు నా సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్
తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి
ఘనములో నీవు గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా
నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు
తిరుగవలెను గాని నీవు వారి తటుట్నకు
తిరుగకూడదు 20 అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను
పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా
నేను నియమించె దను; నినున్ రకిష్ంచుటకును
నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు
తోడైయుందును గనుక వారు నీమీద యుదధ్ము

చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 21 దుషుట్ల
చేతిలోనుండి నినున్ విడి పించెదను,
బలాతాక్రుల చేతిలోనుండి నినున్ విమో
చించెదను.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 ఈసథ్లమందు నీకు

కుమారులైనను కుమారెత్లైనను
పుటట్కుండునటుల్ నీవు వివాహము చేసికొన
కూడదు. 3 ఈ సథ్లమందు పుటుట్ కుమారులను
గూరిచ్యు, కుమారెత్లనుగూరిచ్యు, వారిని
కనిన తలుల్లనుగూరిచ్యు, ఈ దేశములో వారిని
కనిన తండుర్లను గూరిచ్యు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు 4 వారు ఘోరమైన
మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము
చేయబడదు, వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద
పెంట వలె పడియుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను
కాష్మముచేతను నశించెదరు; వారి శవములు
ఆకాశపకుష్లకును భూజంతు వులకును ఆహారముగా
ఉండును. 5 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డునేను ఈ పర్జలకు నా
సమాధానము కలుగనియయ్కయు వారియెడల నా
కృపావాతస్లయ్ములను చూపకయు ఉనాన్ను గనుక
రోదనముచేయు ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము,
వారినిగూరిచ్ అంగలారుచ్టకు పోకుము,
ఎవరినిని ఓదారుచ్టకు వెళల్కుము; ఇదే
యెహోవా వాకుక్ 6 ఘనులేమి అలుప్లేమి యీ
దేశమందునన్వారు చనిపోయి
పాతిపెటట్బడరు, వారి నిమితత్ము ఎవరును
అంగలారచ్కుందురు, ఎవరును తముమ్ను తాము
కోసికొన కుందురు, వారి నిమితత్ము ఎవరును
తముమ్ను తాము బోడి చేసికొనకుందురు. 7

చచిచ్నవారినిగూరిచ్ జనులను ఓదారుచ్ టకు
అంగలారుప్ ఆహారము ఎవరును పంచిపెటట్రు;
ఒకని తండిర్ యైనను తలిల్యైనను
చనిపోయెనని యెవరును వారికి ఓదారుప్
పాతర్ను తార్గనియయ్కుందురు. 8

వారియొదద్ కూరుచ్ండి అనన్పానములు
పుచుచ్కొనుటకు నీవు విందు శాలలో
పర్వేశింపకూడదు. 9 సైనయ్ములకధిపతియు
ఇశార్యేలు దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డుమీ కనున్ల ఎదుటనే మీ
దినములలోనే సంతోషధవ్నిని ఆనందధవ్నిని
పెండిల్కుమారుని సవ్రమును
పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును ఈ చోట
వినబడకుండ మానిప్ం చెదను. 10 నీవు ఈ
మాటలనిన్యు ఈ పర్జలకు తెలియ జెపిప్న
తరువాత వారుదేనిబటిట్ యెహోవా మాకు ఈ
ఘోరబాధ అంతయు నియమించెను? మా దేవుడైన
యెహోవాకు విరోధముగా మా దోషమేమి?
మాపాప మేమి? అని నినన్డుగగా 11 నీవు
వారితో ఇటల్నుముయెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డుమీ పితరులు ననున్ విడిచి
అనయ్ దేవతలను అనుసరించి పూజించి వాటికి
నమసాక్రము చేయుటను బటిట్యే గదా వారు
నా ధరమ్ శాసత్ర్మును గైకొనక ననున్
విసరిజ్ంచిరి. 12 ఆలకించుడి; మీరందరు నా మాట
వినకుండ కఠినమైన మీ దుషట్ హృదయ
కాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొనుచునాన్రు;
మీరు మీ పితరులకంటె విసాత్రముగా చెడుతనము
చేసి యునాన్రు. 13 కాబటిట్ నేను మీయందు
ఏమాతర్మును దయయుంచక, యీ దేశమునుండి
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మీరైనను మీ పితరు లైనను ఎరుగని దేశమునకు
మిముమ్ను వెళల్గొటుట్చునాన్ను; అకక్డ
మీరు దివారాతర్ము అనయ్దేవతలను
కొలుచుదురు. 14 యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట
ఏదనగానేను వారి పితరులకిచిచ్న దేశమునకు
వారిని మరల రపిప్ంచెదను గనుక రాబోవు
దినములలోఐగుపుత్ దేశములో నుండి
ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన యెహోవా
జీవముతోడని ఇకమీదట 15 అనకఉతత్రదేశములో
నుండియు ఆయన వారిని తరిమిన
దేశములనిన్టిలో నుండియు ఇశార్యేలీ
యులను రపిప్ంచిన యెహోవా జీవముతోడని
జనులు పర్మాణము చేయుదురు. 16 ఇదే
యెహోవా వాకుక్ వారిని పటుట్కొనుటకు నేను
చాల మంది జాలరులను పిలి పించెదను. తరువాత
పర్తి పరవ్తముమీదనుండియు పర్తి కొండమీద
నుండియు మెటట్ల సందులలోనుండియు వారిని
వేటాడి తోలివేయుటకై అనేకులైన
వేటగాండర్ను పిలిపించెదను. 17 ఏలయనగా వారు
పోయిన తోర్వలనిన్టి మీద దృషిట్
యుంచితిని, ఏదియు నా కనున్లకు మరుగు కాలేదు,
వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు. 18 వారు
తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును
అపవితర్ పరచియునాన్రు, తమ
హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును
నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట వారి
దోషమును బటిట్యు వారి పాపమును బటిట్యు
రెండంత లుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 19

యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా,
ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా,
భూదిగంతములనుండి జనములు నీ యొదద్కు
వచిచ్మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా
రూపమును నిష్ప్రయో జనమునగు వాటిని
మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్
దురు. 20 నరులు తమకు దేవతలను
కలిప్ంచుకొందురా? అయినను అవి దైవములు
కావు. 21 కాబటిట్ నా నామము యెహోవా అని
వారు తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సారి వారికి
అనుభవము కలుగజేతును, నా బలమును నా శౌరయ్
మును ఎంతటివో వారికి తెలియజేతును.

వారి కుమారులు తాము కటిట్న
బలిపీఠములను, పర్తి... పచచ్ని
చెటుట్కిర్ందనునన్

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము
చేసికొనుచుండగా 2 యూదా పాపము ఇనుపగంట
ముతో వార్యబడియునన్ది; అది వజర్పు
మొనతో లిఖింపబడియునన్ది; అది వారి హృదయ
ములనెడి పలకల మీదను చెకక్బడియునన్ది. మీ
బలిపీఠముల కొముమ్ల మీదను
చెకక్బడియునన్ది. 3 పొలములోనునన్ నా
పరవ్తమా, నీ పార్ంతములనిన్టిలో నీవు
చేయు నీ పాప మునుబటిట్ నీ ఆసిత్ని నీ
నిధులనిన్టిని నీ బలిపీఠములను
దోపుడుసొముమ్గా నేనపప్గించుచునాన్ను. 4

మీరు నితయ్ము రగులుచుండు కోపము నాకు
పుటిట్ంచితిరి గనుక, నేను నీకిచిచ్న
సావ్సథ్య్మును నీ అంతట నీవే
విడిచిపెటిట్తివి గనుక నీవెరుగని దేశములో నీ
శతుర్వులకు నీవు దాసుడ వగుదువు. 5 యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను
ఆశర్యించి శరీరులను తనకాధారముగా
చేసికొనుచు తన హృదయమును
యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొను వాడు

శాపగర్సుత్డు. 6 వాడు ఎడారిలోని
అరుహావృకష్ము వలె ఉండును; మేలు
వచిచ్నపుప్డు అది వానికి కనబడదు, వాడు
అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి
భూమియందును నివసించును. 7 యెహోవాను
నముమ్కొను వాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి
ఆశర్యముగా ఉండును. 8 వాడు జలములయొదద్
నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల
ఓరను దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను
దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును,
వరష్ములేని సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు
మానదు. 9 హృదయము అనిన్టికంటె
మోసకరమైనది, అది ఘోర మైన వాయ్ధికలది,
దాని గర్హింపగలవాడెవడు? 10 ఒకని
పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల
ఫలముచొపుప్న పర్తి కారము చేయుటకు
యెహోవా అను నేను హృదయ మును
పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీ
కిష్ంచువాడను. 11 నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్
సంపాదించు కొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను
పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము
పార్యములో వాడు దానిని విడువ వలసి
వచుచ్ను; అటిట్వాడు కడపట వాటిని విడుచుచు
అవివేకిగా కనబడును. 12 ఉనన్తసథ్లముననుండు
మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా
పరిశుదాధ్లయ సాథ్నము. 13 ఇశార్యేలు నకు
ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి
వారందరు సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల
దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను
జీవజలముల ఊటను విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక
వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా
ఉందురు. 14 యెహోవా, నీవు ననున్
సవ్సథ్పరచుము నేను సవ్సథ్తనొందుదును,
ననున్ రకిష్ంచుము నేను రకిష్ంపబడు దును,
నేను నినున్ సోత్తిర్ంచుటకు నీవే కారణభూతు
డవు. 15 వారుయెహోవా వాకుక్ ఎకక్డనునన్ది?
దాని రానిమమ్ని యనుచునాన్రు. 16 నేను
నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు,
ఘోరమైన దినమును చూడవలెనని నేను కోరలేదు,
నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న
మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది. 17 ఆప
తాక్లమందు నీవే నా ఆశర్యము, నాకు
అధైరయ్ము పుటిట్ంపకుము. 18 ననున్
సిగుగ్పడనియయ్క ననున్ తరుము వారిని
సిగుగ్పడనిముమ్ ననున్ దిగులుపడనియయ్క
వారిని దిగులు పడనిముమ్, వారిమీదికి
ఆపదిద్నము రపిప్ంచుము, రెటిట్ంపు
నాశనముతో వారిని నశింపజేయుము. 19

యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డునీవు
వెళిల్ యూదారాజులు వచుచ్చు పోవుచునుండు
జనుల గుమమ్ము నను యెరూషలేము
గుమమ్ములనిన్టను నిలిచి జనులలో దీని
పర్కటన చేయుము 20 యూదా రాజులారా,
యూదావారలారా, యెరూషలేము నివాసులారా, ఈ
గుమమ్ములో పర్వేశించు సమసత్మైన
వారలారా, యెహోవా మాట వినుడి. 21

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ
విషయములో జాగర్తత్ పడుడి,
విశార్ంతిదినమున ఏ బరువును మోయకుడి,
యెరూషలేము గుమమ్ములలో గుండ ఏ బరువును
తీసికొని రాకుడి. 22 విశార్ంతిదినమున మీ
యిండల్లోనుండి యే బరువును మోసికొని
పోకుడి, యే పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల
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కాజాఞ్పించి నటుల్ విశార్ంతి దినమును
పర్తిషిఠ్తదినముగా ఎంచుకొనుడి. 23 అయితే
వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి,
విన కుండను బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి.
24 మరియు యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచెచ్నుమీరు నామాట జాగర్తత్గా విని,
విశార్ంతిదినమున ఏ పనియు చేయక దాని
పర్తిషిఠ్త దినముగా నెంచి,
విశార్ంతిదినమున ఈ పటట్ణపు
గుమమ్ములలోగుండ ఏ బరువును తీసికొని పోకుం
డిన యెడల 25 దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై,
రథముల మీదను గుఱఱ్ములమీదను ఎకిక్
తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ
పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు.
వారును వారి అధిపతులును యూదావారును యెరూష
లేము నివాసులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో
పర్వేశిం తురు; మరియు ఈ పటట్ణము
నితయ్ము నిలుచును. 26 మరియు జనులు
దహనబలులను బలులను నైవేదయ్ములను
ధూపదర్వయ్ ములను తీసికొని యూదా
పటట్ణములలోనుండియు, యెరూషలేము
పార్ంతములలోనుండియు, బెనాయ్మీను
దేశములో నుండియు, మైదానపు
దేశములోనుండియు, మనయ్ములోనుండియు,
దకిష్ణదేశములోనుండియు వచెచ్దరు;
యెహోవా మందిరమునకు సుత్తియాగ
దర్వయ్ములను తీసికొని వచెచ్దరు. 27

అయితే మీరు విశార్ంతి దినమును
పర్తిషిఠ్తదినముగా నెంచి, ఆ దినమున బరువులు
మోసి కొనుచు యెరూషలేము గుమమ్ములలో
పర్వేశింపకూడదని నేను చెపిప్న మాట మీరు
విననియెడల నేను దాని గుమమ్ ములలో అగిన్
రగులబెటెట్దను, అది యెరూషలేము నగరు లను
కాలిచ్వేయును, దానిని ఆరుప్టకు ఎవరికిని
సాధయ్ము కాకపోవును.

యెహోవాయొదద్నుండి
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మైన
వాకుక్ 2 నీవు లేచి కుమమ్రి యింటికి

పొముమ్, అకక్డ నా మాటలు నీకు
తెలియజేతును. 3 నేను కుమమ్రి యింటికి
వెళల్గా వాడు తన సారెమీద పని
చేయుచుండెను. 4 కుమమ్రి జిగటమంటితో
చేయుచునన్ కుండ వాని చేతిలో విడిపోగా ఆ
జిగటమనున్ మరల తీసికొని కుమమ్రి తనకు
యుకత్మైనటుట్గా దానితో మరియొక కుండ
చేసెను. 5 అంతట యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 6

ఇశార్యేలువారలారా, ఈ కుమమ్రి మంటికి
చేసినటుల్ నేను మీకు చేయలేనా? యిదే
యెహోవా వాకుక్జిగటమనున్
కుమమ్రిచేతిలొ ఉనన్టుట్గా
ఇశార్యేలువారలారా, మీరు నా చేతిలో
ఉనాన్రు. 7 దాని పెలల్గింతుననియు,
విరుగగొటుట్దు ననియు, నశింపజేయుదుననియు
ఏదోయొక జనమును గూరిచ్ గాని
రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్
యుండగా 8 ఏ జనమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్తినో
ఆ జనము చెడుతనముచేయుట మానినయెడల నేను
వారికి చేయ నుదేద్శించిన కీడునుగూరిచ్
సంతాపపడుదును. 9 మరియు కటెట్దననియు,
నాటెదననియు ఒక జనమును గూరిచ్ గాని
రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్
యుండగా 10 ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా

దృషిట్కి కీడుచేసినయెడల దానికి చేయదలచిన
మేలునుగూరిచ్ నేను సంతాపపడుదును. 11

కాబటిట్ నీవు వెళిల్ యూదావారితోను
యెరూషలేము నివాసులతోను
ఇటల్నుముయెహోవా సెలవిచిచ్నమాట
ఏదనగామీమీదికి తెచుచ్టకై నేను కీడును
కలిప్ంచుచునాన్ను, మీకు విరోధముగా ఒక
యోచనచేయుచునాన్ను, మీరందరు మీ మీ
దుషట్మారగ్ములను విడిచి మీ మారగ్ములను
మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనుడి. 12 అందుకు
వారునీ మాట నిష్ పర్యోజనము; మేము మా
ఆలోచనల చొపుప్న నడుచు కొందుము,
మేమందరము మా మూరఖ్ హృదయము చొపుప్న
పర్వరిత్ంచుదుము అని యందురు. 13 కావున
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
అనయ్జనులను అడిగి తెలిసికొనుడి; ఇటిట్
కిర్యలు జరుగుట వారిలో ఎవడైన వినెనా?
ఇశార్యేలు కనయ్క బహు ఘోరమైన కారయ్ము
చేసియునన్ది. 14 లెబానోను పొలము లోని
బండమీద హిమముండుట మానునా? దూరము నుండి
పారుచునన్ చలల్ని జలములు పారకమానునా? 15

అయితే నా పర్జలు ననున్ మరిచియునాన్రు,
మాయకు ధూపము వేయుచునాన్రు,
మెరకచేయబడని దారిలో తాము నడువవలెనని
పురాతన మారగ్ములైన తోర్వలలో తముమ్ను
తాము తొటిర్లల్ చేసికొనుచునాన్రు. 16

వారు ఎలల్పుప్డును
అపహాసాయ్సప్దముగానుండుటకై తమ
దేశమును పాడుగా చేసికొనియునాన్రు, దాని
మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి
తల ఊచును. 17 తూరుప్ గాలి
చెదరగొటుట్నటుల్ వారి శతుర్వులయెదుట
నిలువ కుండ వారిని నేను చెదరగొటెట్దను;
వారి ఆపదిద్నమందు వారికి విముఖుడనై వారిని
చూడకపోదును. 18 అపుప్డు జనులుయిరీమ్యా
విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి,
యాజకుడు ధరమ్శాసత్ర్ము విని పించక
మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు,
పర్వకత్ వాకయ్ము చెపప్క మానడు, వాని
మాటలలో దేనిని విన కుండ మాటలతో వాని
కొటుట్దము రండి అని చెపుప్ కొనుచుండిరి.
19 యెహోవా, నా మొఱఱ్ నాలకించుము, నాతో
వాదించువారి మాటను వినుము. 20 వారు నా
పార్ణము తీయవలెనని గుంట
తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు పర్తిగా
కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని
వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ
సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపకష్ముగా
మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 21

వారి కుమారులను కాష్మమునకు అపప్ గింపుము,
ఖడగ్బలమునకు వారిని అపప్గింపుము, వారి
భారయ్లు పిలల్లు లేనివారై విధవ
రాండర్గుదురు గాక, వారి పురుషులు
మరణహతులగుదురు గాక, వారి ¸°వ నులు
యుదధ్ములో ఖడగ్ముచేత హతులగుదురు గాక. 22

ననున్ పటుట్కొనుటకు వారు గొయియ్
తర్వివ్రి, నా కాళల్కు ఉరులనొగిగ్రి;
వారిమీదికి నీవు ఆకసిమ్కముగా దండును
రపిప్ంచుటవలన వారి యిండల్లోనుండి కేకలు
వినబడును గాక. 23 యెహోవా, నాకు మరణము
రావలెనని వారు నా మీద చేసిన ఆలోచన అంతయు
నీకు తెలిసేయునన్ది, వారి దోషమునకు
పార్యశిచ్తత్ము కలుగనియయ్కుము, నీ
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సనిన్ధినుండి వారి పాపమును తుడిచివేయకుము;
వారు నీ సనిన్ధిని తొటిర్లుల్దురు గాక, నీకు
కోపము పుటుట్ కాలమున వారికి తగినపని
చేయుము.

యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు 2 నీవు వెళిల్
కుమమ్రి చేయు మంటి కూజాను కొని,

జనుల పెదద్ లలో కొందరిని యాజకుల
పెదద్లలో కొందరిని పిలుచు కొనిపోయి,
హరీస్తు గుమమ్పు దావ్రమునకు ఎదురుగా
నునన్ బెన్ిహనోన్ము లోయలోనికిపోయి
నేను నీతో చెపప్బోవు మాటలు అకక్డ
పర్కటింపుము. 3 నీ
విటల్నుముయూదారాజులారా, యెరూషలేము
నివాసులారా, యెహోవా మాట వినుడి;
సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్
చునాన్డుఆలకించుడి, దాని సమాచారము వినువా
రందరికి చెవులు గింగురుమనునంత కీడును నేను ఈ
సథ్లము మీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 4

ఏలయనగా వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యీ
సథ్లములో అపచారము చేసి యునాన్రు,
వారైనను వారి తండుర్లైనను యూదా రాజు
లైనను ఎరుగని అనయ్దేవతలకు దానిలో ధూపము
వేసి నిరపరాధుల రకత్ముచేత ఈ సథ్లమును
నింపిరి 5 నేను విధింపనిదియు
సెలవియయ్నిదియు నా మనసుస్నకు తోచ
నిదియునైన ఆచారము నాచరించిరి; తమ
కుమారులను దహనబలులుగా కాలుచ్టకై బయలునకు
బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి. 6 ఇందునుబటిట్
యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట ఏదనగారాబోవు
దినములలో ఈ సథ్లము హతయ్ లోయ అనబడును
గాని తోఫెతు అనియైనను బెన్ హినోన్ము
లోయ అనియైనను పేరు వాడబడదు. 7 తమ
శతుర్వుల యెదుట ఖడగ్ముచేతను, తమ
పార్ణము లనుతీయ వెదకువారిచేతను వారిని
కూలజేసి, ఆకాశ పకుష్లకును భూజంతువులకును
ఆహారముగా వారి కళే బరములను ఇచిచ్, ఈ
సథ్లములోనే యూదావారి ఆలోచనను
యెరూషలేమువారి ఆలోచనను నేను వయ్రథ్ము
చేసెదను. 8 ఆ మారగ్మున పోవు పర్తివాడును
ఆశచ్రయ్ పడి దానికి కలిగిన
యిడుమలనిన్టిని చూచి అపహాసయ్ము
చేయునంతగా ఈ పటట్ణమును పాడు గాను
అపహాసాయ్సప్దముగాను నేను చేసెదను. 9

వారు తమ కూమారుల మాంసమును తమ కుమారెత్ల
మాంస మును తినునటుల్ చేసెదను; తమ
పార్ణము తీయ వెదకు శతుర్వులు తమకు
ఇబబ్ందికలిగించుటకై వేయు ముటట్డిని
బటిట్యు దానివలన కలిగిన
యిబబ్ందినిబటిట్యు వారిలో పర్తివాడు తన
చెలికాని మాంసము తినును. 10 ఈ మాటలు
చెపిప్నతరువాత నీతోకూడ వచిచ్న
మనుషుయ్లు చూచుచుండగా నీవు ఆ కూజాను
పగులగొటిట్ వారితో ఈలాగనవలెను 11

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుమరల బాగుచేయ
నశకయ్మైన కుమమ్రి పాతర్ను ఒకడు
పగులగొటుట్నటుల్ నేను ఈ జనమును ఈ
పటట్ణమును పగులగొటట్ బోవుచునాన్ను;
తోఫెతులో పాతిపెటుట్టకు సథ్లములేక
పోవునంతగా వారు అకక్డనే
పాతిపెటట్బడుదురు. 12 యెహోవా వాకుక్

ఇదేఈ పటట్ణమును తోఫెతువంటి సథ్లముగా
నేను చేయుదును, ఈ సథ్లమునకును దాని
నివాసులకును నేనాలాగున చేయుదును. 13

యెరూషలేము ఇండుల్ను యూదారాజుల నగరులును
ఆ తోఫెతు సథ్లమువలెనే అపవితర్ములగును; ఏ
యిండల్మీద జనులు ఆకాశ సమూహమను దేవతలకు
ధూపము వేయుదురో, లేక అనయ్దేవతలకు
పానారప్ణములనరిప్ంచుదురో ఆ
యిండల్నిన్టికి ఆలాగే జరుగును. 14 ఆ
పర్వచనము చెపుప్టకు యెహోవా తనున్ పంపిన
తోఫెతులోనుండి యిరీమ్యా వచిచ్
యెహోవా మందిరపు ఆవరణములో నిలిచి
జనులందరితో ఈలాగు చెపెప్ను. 15

సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు
యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డుఈ
జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి
తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్
నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో
సంబంధించిన పటట్ణములనిన్టిమీదికిని
రపిప్ంచుచునాన్ను.

యిరీమ్యా ఆ పర్వచనములను పలుకగా
యెహోవా మందిరములో పెదద్
నాయకుడును ఇమేమ్రు కుమారుడునగు

పషూరను యాజకుడు విని 2 పర్వకత్యైన
యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా
మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది
గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని
వేయించెను. 3 మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను
బొండలోనుండి విడి పింపగా యిరీమ్యా
అతనితో ఇటల్నెనుయెహోవా నీకు పషూరను
పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ్ అని
నీకు పేరు పెటుట్ను. 4 యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్ చునాన్డునీకును నీ
సేన్హితులకందరికిని నీవే భయ కారణముగా
నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచు
చుండగా వారు తమ శతుర్వుల ఖడగ్ముచేత
కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను
రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు వారిని
చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసి కొనిపోవును,
ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 5 ఈ
పటట్ణములోని ఐశవ్రయ్మంతయు దానికి
వచిచ్న లాభ మంతయు దాని
అమూలయ్వసుత్వులనిన్యు యూదా రాజుల
నిధులనిన్యు నేనపప్గింతును, వారి శతుర్వుల
చేతికే వాటి నపప్గింతును, శతుర్వులు వాటిని
దోచుకొని పటుట్కొని బబులోనునకు
తీసికొనిపోవుదురు. 6 పషూరూ, నీవును నీ యింట
నివసించువారందరును చెరలోనికి పోవు దురు,
నీవును నీవు పర్వచనములచేత మోసపుచిచ్న నీ
సేన్హితులందరును బబులోనునకు వచెచ్దరు,
అకక్డనే చనిపోయెదరు అకక్డనే
పాతిపెటట్బడెదరు. 7 యెహోవా, నీవు ననున్
పేర్రేపింపగా నీ పేర్రే పణకు లోబడితిని;
నీవు బలవంతముచేసి ననున్ గెలిచితివి, నేను
దినమెలల్ నవువ్లపాలైతిని, అందరు ననున్
ఎగతాళి చేయుదురు. 8 ఏలయనగా నేను
పలుకునపుప్డెలల్ బలా తాక్రము
జరుగుచునన్ది, దోపుడు జరుగుచునన్ది అని
యెలుగెతిత్ చాటింపవలసి వచెచ్ను;
దినమెలల్ యెహోవా మాట నాకు
అవమానమునకును అపహాసయ్మునకును హేతు
వాయెను. 9 ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన
నామమును బటిట్ పర్కటింపను, అని నేనను
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కొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె
మండుచు నా యెముకలలోనే
మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్
యోరిచ్ విసికి యునాన్ను, చెపప్క మానలేదు.
10 నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు
గుసగుసలాడగా వింటిని. వారుదురామ్రుగ్ డని
మీరు చాటించినయెడల మేమును
చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును,
అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద
పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు
సేన్హితులైన వారందరు నేను పడిపోగా
చూడవలెనని కనిపెటుట్ కొనియునాన్రు. 11

అయితే పరాకర్మముగల శూరునివలె యెహోవా
నాకు తోడైయునాన్డు; ననున్ హింసించు వారు
ననున్ గెలువక తొటిర్లుల్దురు; వారు
యుకిత్గా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా
సిగుగ్పడుదురు, వారెనన్ డును మరువబడని
నితాయ్వమానము పొందుదురు. 12

సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా,
నీతిమంతులను పరిశో ధించువాడవు నీవే;
అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు
నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించు
చునాన్ను. నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను
చూతును గాక 13 యెహోవాను కీరిత్ంచుడి,
యెహోవాను సుత్తించుడి, దుషుట్ల
చేతిలోనుండి దరిదుర్ని పార్ణమును ఆయనే
విడిపించుచునాన్డు. 14 నేను పుటిట్నదినము
శపింపబడును గాక; నా తలిల్ ననున్ కనిన దినము
శుభదినమని అనబడకుండును గాక; 15 నీకు మగపిలల్
పుటెట్నని నా తండిర్కి వరత్మానము తెచిచ్
అతనికి అధిక సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు
శాపగర్సుత్ డగును గాక; 16 నా తలిల్ నాకు
సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు
గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు గరభ్ములోనే
ననున్ చంపలేదు గనుక 17 యెహోవా
యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన
పటట్ణములవలె ఆ మనుషుయ్డు ఉండును గాక;
ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్
కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు వినును గాక 18

కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు
అవమానముతో గతించిపోవునటుల్ నేనేల
గరభ్ములోనుండి వెడలితిని?

రాజైన సిదిక్యా మలీక్యా
కుమారుడైన పషూ రును యాజకుడగు
మయశేయా కుమారుడైన జెఫనాయ్ను

పిలిపించి 2 బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు
మనమీద యుదధ్ముచేయుచునాన్డు; అతడు
మనయొదద్నుండి వెళిల్ పోవునటుల్
యెహోవా తన అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని
చూపి మనకు తోడైయుండునో లేదో దయచేసి
మా నిమితత్ము యెహోవా చేత నీవు
విచారించుమని చెపుప్టకు
యిరీమ్యాయొదద్కు వారిని పంపగా
యెహోవాయొదద్నుండి యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మైన వాకుక్. 3 యిరీమ్యా
వారితో ఇటల్నెనుమీరు సిదిక్యాతో ఈ మాట
చెపుప్డి 4 ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుబబులోను
రాజుమీదను, మిముమ్ను ముటట్డివేయు
కలీద్యులమీదను, మీరుపయో గించుచునన్
యుదాద్యుధములను పార్కారముల బయట నుండి
తీసికొని యీ పటట్ణము లోపలికి వాటిని పోగు
చేయించెదను. 5 కోపమును రౌదర్మును

అతుయ్గర్తయు కలిగినవాడనై,
బాహుబలముతోను, చాచిన చేతితోను నేనే మీతో
యుదధ్ము చేసెదను. 6 మనుషుయ్లనేమి
పశువులనేమి యీ పటట్ణపు నివాసులనందరిని
హతము చేసెదను; గొపప్ తెగులుచేత వారు
చచెచ్దరు. 7 అటు తరువాత నేను యూదాదేశపు
రాజైన సిదిక్యాను, అతని ఉదోయ్గసుథ్లను,
తెగులును ఖడగ్మును కాష్మమును
తపిప్ంచుకొని శేషించిన పర్జలను,
బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి, వారి
పార్ణములను తీయజూచువారి శతుర్వులచేతికి
అపప్గించెదను. అతడు వారియందు
అనుగర్హముంచకయు, వారిని కరుణింపకయు, వారి
యెడల జాలిపడకయు వారిని కతిత్వాత
హతముచేయును. 8 ఈ పర్జలతో
నీవిటల్నుముయెహోవా సెలవిచుచ్నదే
మనగాజీవమారగ్మును మరణమారగ్ మును నేను
మీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను. 9 ఈ
పటట్ణములో నిలుచువారు కతిత్వలన గాని
కాష్మమువలనగాని తెగులువలనగాని చచెచ్దరు,
మేలుచేయుటకుకాదు కీడుచేయుటకే నేను ఈ
పటట్ణ మునకు అభిముఖుడనైతిని గనుక బయటకు
వెళిల్ మిముమ్ను ముటట్డి వేయుచునన్
కలీద్యులకు లోబడువారు బర్దుకు దురు;
దోపుడుసొముమ్ దకిక్నటుల్గా వారి
పార్ణము వారికి దకుక్ను. 10 ఈ పటట్ణము
బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు
అగిన్చేత దాని కాలిచ్వేయును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 11 యూదారాజు ఇంటివారలకు
ఆజఞ్ యిదేయెహో వా మాట వినుడి. 12

దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము నాయ్యముగా
తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని
బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి,
ఆలాగు చేయనియెడల మీ
దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము
అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ
మిముమ్ను దహించును. 13 యెహోవా వాకుక్
ఇదేలోయలో నివసించుదానా, మైదానమందలి
బండవంటిదానా, మా మీదికి రాగలవాడెవడు, మా
నివాససథ్లములలో పర్వేశించువాడెవడు?
అనుకొనువార లారా, 14 మీ కిర్యల
ఫలములనుబటిట్ మిముమ్ను దండించె దను, నేను
దాని అరణయ్ములో అగిన్ రగుల బెటెట్దను,
అది దాని చుటుట్నునన్ పార్ంతములనిన్టిని
కాలిచ్వేయును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.

యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డునీవు యూదారాజు
నగరుదిగిపోయి అకక్డ ఈ మాట పర్క

టింపుము 2 దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు
యూదా రాజా, నీవును ఈ గుమమ్ములదావ్రా
పర్వేశించు నీ ఉదోయ్గసుథ్లును నీ జనులును
యెహోవా మాట వినుడని పర్కటింపుము. 3

యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు
నీతి నాయ్యముల ననుసరించి నడుచుకొనుడి,
దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని
చేతిలోనుండి విడి పించుడి, పరదేశులనైనను
తండిర్లేనివారినైనను విధవ రాండర్నైనను
బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయ కుడి,
ఈ సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము
చిందింపకుడి. 4 మీరు నిశచ్యముగా ఈలాగున
చేసినయెడల దావీదు సింహాసనముమీద
కూరుచ్ండు రాజులు రథములను గుఱఱ్ ములను
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ఎకిక్ తిరుగుచు, ఉదోయ్గసుథ్ల సమేతముగాను
జనుల సమేతముగాను ఈ నగరు దావ్రములగుండ
పర్వేశింతురు. 5 మీరు ఈ మాటలు విననియెడల
ఈ నగరుపాడై పోవును, నా తోడని పర్మాణము
చేయుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 6

యూదారాజు వంశసుథ్లనుగూరిచ్ యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా యెనిన్ కలో
నీవు గిలాదువలెనునాన్వు, లెబానోను
శిఖరమువలె ఉనాన్వు; అయినను నిశచ్యముగా
ఎడారిగాను నివాసులు లేని పటట్ణములుగాను
నేను నినున్ చేయుదును. 7 నీమీదికి వచుచ్టకై
యొకొక్కక్డు తన ఆయుధములను పటుట్కొను
సంహారకులను నేను పర్తిషిట్ంచుచునాన్ను,
వారు నీ దేవదారు చెటల్లో
శేర్షఠ్మైనవాటిని నరికి అగిన్లో
పడవేతురు. 8 అనేక జనులు ఈ పటట్ణపు
మారగ్మున పోవుచు యెహోవా
యెందునిమితత్ము ఈ గొపప్పటట్ణమును
ఈలాగు చేసెనని యొకని నొకడు అడుగగా 9

అచచ్టి వారువీరు తమ దేవుడైన యెహోవా
నిబంధనను నిరాక nరించి అనయ్దేవతలను
పూజించి వాటికి నమసాక్రము చేసినందున ఆయన
ఈలాగున చేసియునాన్డని చెపుప్దురు. 10

చనిపోయినవానిగూరిచ్ యేడవవదుద్,
వానిగూరిచ్ అంగ లారచ్వదుద్;
వెళిల్పోవుచునన్వానిగూరిచ్ బహు రోదనము
చేయుడి. వాడు ఇకను తిరిగి రాడు, తన
జనమ్భూమిని చూడడు. 11 తన తండిర్యైన
యోషీయాకు పర్తిగా ఏలిన వాడై యీ
సథ్లములోనుండి వెళిల్పోయిన యూదారాజైన
యోషీయా కుమారుడగు షలూల్మునుగూరిచ్
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు
ఇకక్డికి తిరిగి రాడు; 12 ఈ దేశము నిక చూడక
వారు అతని తీసికొని పోయిన సథ్లమునందే
అతడు చచుచ్ను. 13 నీతి తపిప్ తన నగరును
సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన
మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు, జీతమియయ్క
తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు
చేయించుకొనువానికి శర్మ. 14 వాడు
విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును
కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన
కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి
సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు
నునాన్డే; 15 నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల
గృహ మును కటిట్ంచుకొనుటచేత రాజవగుదువా?
నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి
నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా
ఉండలేదా? 16 అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును
నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను,
ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసి కొనుట కాదా?
యిదే యెహోవా వాకుక్. 17 అయితే నీ
దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్య ముగా
లాభము సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల
రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి.
అందుకొరకే నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు,
అందుకొరకే బలా తాక్రము చేయుచునాన్వు. 18

కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను
యూదారాజునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుజనులు అయోయ్ నా
సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని అతని
గూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా
యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని
అతనికొరకు అంగ లారచ్రు. 19 అతడు

యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి
పారవేయబడి గాడిద పాతిపెటట్బడురీతిగా
పాతిపెటట్బడును. 20 నీ విటకాండుర్
నాశనమైరి. లెబానోనును ఎకిక్ కేకలువేయుము;
బాషానులో బిగగ్రగా అరువుము, అబా రీమునుండి
కేకలువేయుము. 21 నీ కేష్మకాలములలో నీతో
మాటలాడితిని గానినేను విననని నీవంటివి;
నామాట వినకపోవుటే నీ బాలయ్మునుండి నీకు
వాడుక. 22 నీ కాపరు లందరు గాలి పీలుచ్దురు, నీ
విటకాండుర్ చెరలోనికి పోవుదురు, నీ
చెడుతనమంతటినిబటిట్ నీవు అవమానమునొంది
సిగుగ్పడుదువు. 23 లెబానోను నివాసినీ,
దేవదారు వృకష్ ములలో గూడు
కటుట్కొనినదానా, పర్సవించు సీత్ర్కి కలుగు
వేదనవంటి కషట్ము నీకు వచుచ్నపుప్డు నీవు
బహుగా కేకలువేయుదువు గదా! 24 యెహోవా సెల
విచుచ్నదేమనగాయూదా రాజైన
యెహోయాకీము కుమారుడగు కొనాయ్ నా
కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను
దానిమీదనుండియు నినున్ ఊడదీసివేసెదనని
నాతోడని పర్మాణముచేయుచునాన్ను. 25 నీ
పార్ణమును ఎవరు తీయజూచుచునాన్రో
నీవెవరికి భయపడు చునాన్వో వారి చేతికి,
అనగా బబులోనురాజైన నెబు కదెర్జరు చేతికిని
కలీద్యుల చేతికిని నినున్ అపప్గించు
చునాన్ను. 26 నినున్ను నినున్ కనిన నీ తలిల్ని
మీ జనమ్ భూమికాని పరదేశములోనికి
విసరివేసెదను, మీరు అకక్డనే చచెచ్దరు. 27

వారు తిరిగి రావలెనని బహుగా ఆశపడు దేశమునకు
వారు తిరిగి రారు. 28 కొనాయ్ అను ఇతడు
హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన
ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును
విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల
తోర్యబడిరి? 29 దేశమా, దేశమా, దేశమా,
యెహోవా మాట వినుము. 30 యెహోవా ఈలాగు
సెల విచుచ్చునాన్డుసంతానహీనుడనియు, తన
దినములలో వరిధ్లల్నివాడనియు ఈ
మనుషుయ్నిగూరిచ్ వార్యుడి; అతని
సంతానములో ఎవడును వరిధ్లల్డు, వారిలో
ఎవడును దావీదు సింహాసనమందు కూరుచ్ండడు; ఇక
మీదట ఎవడును యూదాలో రాజుగా నుండడు.

యెహోవా వాకుక్ ఇదేనా మందలో
చేరిన... గొఱఱ్లను నశింపజేయుచు
చెదరగొటుట్ కాపరులకు శర్మ. 2

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను
మేపు కాపరులనుగూరిచ్ యీలాగున
సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు నా
గొఱఱ్లనుగూరిచ్ విచారణచేయక, నేను
మేపుచునన్ గొఱఱ్లను చెదరగొటిట్
పారదోలితిరి; ఇదిగో మీ
దుష్ిక్రయలనుబటిట్ మిముమ్ను
శికిష్ంపబోవుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 3 మరియు నేను వాటిని తోలి వేసిన
దేశములనిన్టిలోనుండి నా గొఱఱ్ల శేషమును
సమకూరిచ్ తమ దొడల్కు వాటిని
రపిప్ంచెదను; అవి అభి వృదిధ్పొంది
విసత్రించును. 4 నేను వాటి మీద కాపరులను
నియమించెదను; ఇకమీదట అవి భయపడకుండను
బెదరి పోకుండను వాటిలో ఒకటైనను
తపిప్పోకుండను వీరు నా గొఱఱ్లను మేపెదరు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 5 యెహోవా ఈలాగు
ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డురాబోవు దినములలో
నేను దావీదునకు నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను;
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అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు
వివేకముగా నడుచుకొనుచు కారయ్ము
జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను
జరిగించును. 6 అతని దినములలో యూదా
రకష్ణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా
నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి
పేరు పెటుట్దురు. 7 కాబటిట్ రాబోవు
దినములలో జనులు ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్
దేశములోనుండి రపిప్ంచిన యెహోవా జీవము
తోడని యిక పర్మాణముచేయక 8 ఉతత్ర
దేశములో నుండియు, నేను వారిని
చెదరగొటిట్న దేశములనిన్టిలో నుండియు
వారిని రపిప్ంచిన యెహోవానగు నాతోడని
పర్మాణము చేతురని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు; మరియు వారు తమ
దేశములో నివసింతురు. 9 పర్వకత్లను
గూరిచ్నది. యెహోవాను గూరిచ్యు ఆయన
పరిశుదధ్మైన మాటలను గూరిచ్యు నా గుండె
నాలో పగులుచునన్ది, నా యెముకలనిన్యు కదలు
చునన్వి, నేను మతిత్లిల్నవానివలెను
దార్కాష్రసవశుడైన బలాఢుయ్నివలెను
ఉనాన్ను. 10 దేశము వయ్భిచారులతో
నిండియునన్ది, జనుల నడవడి చెడడ్దాయెను,
వారి శౌరయ్ము అనాయ్యమున
కుపయోగించుచునన్ది గనుక శాపగర్సత్మై
దేశము దుఃఖపడుచునన్ది; అడవిబీళుల్
ఎండిపోయెను. 11 పర్వకత్లేమి యాజకులేమి
అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి
చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 12 వారి దండన సంవతస్రమున వారి
మీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను గనుక
గాఢాంధకార ములో నడుచువానికి జారుడు
నేలవలె వారి మారగ్ ముండును; దానిలో వారు
తరుమబడి పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 13 షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక
కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు పేరట
పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును
తోర్వ తపిప్ంచిరి. 14 యెరూషలేము
పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను
చూచితిని, వారు వయ్భిచారులు అసతయ్
వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక
దురామ్రుగ్ల చేతులను బలపరచుదురు, వారందరు
నా దృషిట్కి సొదొమ వలెనైరి, దాని నివాసులు
గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 15 కావున
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ
పర్వకత్ లనుగూరిచ్
సెలవిచుచ్నదేమనగాయెరూషలేము పర్వకత్ల
అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక
తినుటకు మాచిపతిర్యు తార్గుటకు
చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్ చునాన్ను. 16

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుమీకు పర్చనములు
పర్కటించు పర్వకత్లమాటలను ఆలకింపకుడి,
వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 17 వారు
ననున్ తృణీకరించు వారితోమీకు కేష్మము
కలుగునని యెహోవా సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు
తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా
వానితోమీకు కీడు రాదనియు చెపుప్చు,
యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాట లాడక తమకు
తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 18

యెహోవా మాట విని గర్హించునటుల్ ఆయన
సభలో నిలుచువాడెవడు? నా మాటను
గర్హించునటుల్ దాని లకష్య్ము

చేసినవాడెవడు? 19 ఇదిగో యెహోవాయొకక్
మహోగర్తయను పెనుగాలి
బయలువెళుల్చునన్ది; అది భీకరమైన పెనుగాలి
అది దుషుట్ల తలమీదికి పెళుల్న దిగును. 20 తన
కారయ్మును సఫలపరచువరకును తన హృదయా
లోచనలను నెరవేరుచ్వరకును యెహోవా కోపము
చలాల్రదు; అంతయ్దినములలో ఈ సంగతిని
మీరు బాగుగా గర్హించుదురు. 21 నేను ఈ
పర్వకత్లను పంపకుండినను వారు పరుగెతిత్
వచెచ్దరు, నేను వారితో మాటలాడకుండినను
వారు పర్కటించెదరు. 22 వారు నా సభలో చేరిన
వారైన యెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు
తెలియ జేతురు, దుష్ిక్రయలు చేయక వారు
దురామ్రగ్మును విడిచి పెటుట్నటుల్ వారిని
తిర్పిప్యుందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 23

నేను సమీపముననుండు దేవుడనుమాతర్ మేనా?
దూరముననుండు దేవుడనుకానా? 24 యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ
రహసయ్ సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైనకలడా?
నేను భూమాయ్ కాశముల యందంతట
నునన్వాడను కానా? యిదే యెహోవా వాకుక్.
25 కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా
నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు పర్వకత్లు
పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 26 ఇక
నెపప్టివరకు ఈలాగున జరుగుచుండును? తమ
హృదయకాపటయ్మును బటిట్ అబదధ్ములు
పర్కటించు పర్వకత్లు దీని నాలో చింపరా? 27

బయలును పూజింపవలెనని తమ పితరులు నా
నామమును మరచినటుల్ వీరందరు తమ
పొరుగువారితో చెపుప్ కలలచేత నా జనులు నా
నామమును మరచునటుల్ చేయవలెనని
యోచించుచునాన్రా? 28 కలకనిన పర్వకత్ ఆ
కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో
వాడు సతయ్మునుబటిట్ నా మాట
చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి
సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 29 నా మాట
అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు
సుతెత్వంటిది కాదా? 30 కాబటిట్ తమ
జతవానియొదద్నుండి నా మాటలను దొంగి
లించు పర్వకత్లకు నేను విరోధిని; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 31 సేవ్చఛ్గా నాలుకల
నాడించుకొనుచు దేవో కుత్లను పర్కటించు
పర్వకత్లకు నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 32 మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి
వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను,
మాయాపర్గలభ్త చేతను నా పర్జలను దారి
తొలగించువారికి నేను విరో ధినై యునాన్ను;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు,
వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు
ఏమాతర్మును పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 33 మరియు ఈ జనులలో ఒకడు
పర్వకత్యే గాని యాజకుడే గాని యెహోవా
భారమేమి అని నినన్డుగునపుప్డు నీవు వారితో
ఇటల్నుముమీరే ఆయనకు భారము; మిముమ్ను
ఎతిత్ పారవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.
మరియు 34 పర్వకత్యే గాని యాజ కుడే గాని
సామానుయ్డే గాని యెహోవా భారమను మాట
ఎతుత్వాడెవడైనను, వానిని వాని యింటివారిని
నేను దండించెదను. 35 అయితే యెహోవా
పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా యేమని
చెపుప్చునాన్డు? అని మీరు మీ
పొరుగువారితోను సహోదరులతోను
పర్శంసించవలెను. 36 యెహోవా భారమను మాట
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మీరిక మీదట జాఞ్పకము చేసికొనవదుద్;
జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైనయ్ముల
కధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు
అపారథ్ముచేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే
భారమగును. 37 యెహోవా నీకేమని
పర్తుయ్తత్ర మిచుచ్చునాన్ డనియు,
యెహోవా యేమి చెపుప్చునాన్డనియు మీరు
పర్వకత్ను అడుగవలెను గాని యెహోవా
భారమను మాట మీరెతిత్న యెడల 38

అందునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుమీరు యెహోవా భారమను
మాట యెతత్వదద్ని నేను మీకు ఆజఞ్
ఇచిచ్నను మీరు యెహోవా భారమను మాట
యెతుత్చునే యునాన్రు. 39 కాగా నేను
మిముమ్ను ఎతిత్వేయుచునాన్ను, మీకును మీ
పితరులకును నేనిచిచ్న పటట్ణమును నా
సనిన్ధినుండి పారవేయుచునాన్ను. 40

ఎనన్డును మరువబడని నితాయ్పవాదమును
నితాయ్వమానమును మీమీదికి రపిప్ం చెదను.

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు
యూదారాజైన యెహోయాకీము
కుమారుడగు యెకోనాయ్ను యూదా

పర్ధానులను శిలప్కారులను కంసాలులను
యెరూషలేము నుండి చెరపటుట్కొని
బబులోనునకు తీసికొని పోయిన తరు వాత
యెహోవా నాకు చూపగా యెహోవా మందిరము
ఎదుట ఉంచబడిన రెండు గంపల అంజూరపు పండుల్
నాకు కనబడెను. 2 ఒక గంపలో ముందుగా పకవ్మైన
అంజూరపు పండల్వంటి మికిక్లి మంచి అంజూరపు
పండుల్ండెను. రెండవ గంపలో మికిక్లి
జబెబ్ౖన అంజూరపు పండుల్ండెను; అవి తిన
శకయ్ముకానంతగా జబుబ్వి. 3

యెహోవాయిరీమ్యా, నీకేమి
కనబడుచునన్దని ననన్డు గగా నేను అంజూరపు
పండుల్ కనబడుచునన్వి, మంచివి మికిక్లి
మంచివిగాను జబుబ్వి మికిక్లి జబుబ్విగాను,
తిన శకయ్ముకానంత జబుబ్విగాను
కనబడుచునన్వంటిని. 4 అపుప్డు యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మైయీలాగు
సెలవిచెచ్ను 5 ఇశార్యేలు దేవుడైన
యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగావారికి
మేలుకలుగవలెనని ఈ సథ్లము నుండి నేను
కలీద్యుల దేశమునకు చెరగా పంపు యూదు లను,
ఒకడు ఈ మంచి అంజూరపు పండల్ను
లకష్య్పెటుట్ నటుల్
లకష్య్పెటుట్చునాన్ను. 6 వారికి మేలు
కలుగునటుల్ నేను వారిమీద దృషిట్యుంచుచు, ఈ
దేశమునకు వారిని మరల తీసికొనివచిచ్,
పడగొటట్క వారిని కటెట్దను, పెలల్గింపక
వారిని నాటెదను. 7 వారు పూరణ్హృదయముతో
నా యొదద్కు తిరిగి రాగా వారు నా
జనులగునటుల్ను నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను
నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారి
కిచెచ్దను. 8 మరియు యూదారాజైన
సిదిక్యాను అతని పర్ధానులను దేశములో
శేషించిన వారిని ఐగుపుత్ దేశమున
నివసించువారిని, మికిక్లి జబుబ్వై నందున
తినశకయ్ముకాని ఆ జబుబ్ అంజూరపుపండల్వలె
ఉండజేసెదనని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 9 మరియు వారు యిటు
అటు చెదరగొటట్బడుటకై భూ
రాజయ్ములనిన్టిలోను, నేను వారిని
తోలివేయు సథ్లములనిన్టిలోను, వారిని

భీతికరముగాను నిందాసప్దము గాను సామెతగాను
అపహాసయ్ముగాను శాపాసప్దముగాను
ఉండజేసెదను. 10 నేను వారికిని వారి
పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో ఉండకుండ వారు
పాడైపోవువరకు నేను ఖడగ్మును కాష్మమును
తెగులును వారిలోకి పంపెదను.

యోషీయా కుమారుడును
యూదారాజునైన యెహోయాకీము
నాలుగవ సంవతస్రమున, అనగా బబు

లోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మొదటి
సంవతస్రమున యూదా పర్జలందరినిగూరిచ్
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మైన వాకుక్. 2

పర్వకత్యైన యిరీమ్యా యూదా
పర్జలందరి తోను యెరూషలేము
నివాసులందరితోను ఆ వాకుక్ను పర్కటించెను. 3

ఆమోను కుమారుడును యూదారాజు నైన
యోషీయా పదుమూడవ సంవతస్రము మొదలుకొని
నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు
యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మగుచువచెచ్ను; నేను పెందలకడ
లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను
మీరు వినకపోతిరి. 4 మీ చేతిపనులవలన నాకు
కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ
బాధయు కలుగ జేయకుండునటుల్ను,
అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని
పూజించుటయు, వాటికి నమసాక్రముచేయు టయు
మాని, 5 మీరందరు మీ చెడడ్మారగ్మును మీ
దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్
తిరిగినయెడల, యెహోవా మీకును మీ పితరులకును
నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు
నివసింతురని చెపుప్టకై, 6 యెహోవా
పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకుల
నందరిని మీయొదద్కు పంపుచు వచిచ్నను మీరు
వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి.
7 అయితేమీకు బాధ కలుగుటకై మీ చేతుల
పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచి మీరు నా
మాట ఆలకింపక పోతిరని యెహోవా సెలవిచుచ్
చునాన్డు. 8 సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుమీరు
నా మాటలను ఆలకింపక పోతిరి గనుక నేను
ఉతత్రదేశములోనునన్ సరవ్జనములను, నా
సేవకుడైన నెబుకదెర్జరను బబులోనురాజును
పిలువ నంపించుచునాన్ను; 9 ఈ దేశముమీదికిని
దీని నివాసుల మీదికిని చుటుట్నునన్ యీ
జనులందరి మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను;
ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్
యాసప్దముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను
ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 10

సంతోషనాదమును ఉలాల్స శబద్మును,
పెండిల్కుమారుని సవ్రమును
పెండిల్కుమారెత్ సవ్ర మును తిరుగటిరాళల్
ధవ్నిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండ కుండ
చేసెదను. 11 ఈ దేశమంతయు పాడుగాను
నిరజ్నము గాను ఉండును; ఈ జనులు డెబబ్ది
సంవతస్రములు బబు లోనురాజునకు దాసులుగా
ఉందురు. 12 యెహోవా వాకుక్ ఇదేడెబబ్ది
సంవతస్రములు గడచిన తరువాత వారి
దోషములనుబటిట్ నేను బబులోనురాజును ఆ జను
లను కలీద్యుల దేశమును శికిష్ంతును; ఆ దేశము
ఎపుప్డు పాడుగనుండునటుల్ నియమింతును. 13

నేను ఆ దేశమును గూరిచ్ సెలవిచిచ్న
మాటలనిన్యు యిరీమ్యా ఈ జనము
లనిన్టినిగూరిచ్ పర్కటింపగా, ఈ
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గర్ంథములో వార్య బడినదంతయు ఆ
దేశముమీదికి రపిప్ంచెదను. 14 ఏల యనగా నేను
వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారి చేతి కారయ్
ములనుబటిట్యు వారికి
పర్తికారముచేయునటుల్ అనేక జనములును
మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించు
కొందురు. 15 ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా
నాకీలాగు సెల విచుచ్చునాన్డునీవు ఈ
కోర్ధపు మదయ్పాతర్ను నా చేతిలోనుండి
తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనము
లనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 16 వారు దాని
తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి
పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్
వెఱిఱ్వాండర్గుదురు. 17 అంతట యెహోవా
చేతిలో నుండి నేను ఆ పాతర్ను తీసికొని,
యెహోవా ననున్ పంపిన జనములనిన్టికి దాని
తార్గించితిని. 18 నేటివలెనే పాడు గాను
నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను
శాపాసప్దము గాను చేయుటకు
యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణము లకును
దాని మహారాజులకును దాని అధిపతులకును
తార్గిం చితిని. 19 మరియు ఐగుపుత్రాజైన
ఫరోయును అతని దాసు లును అతని పర్ధానులును
అతని జనులందరును 20 సమసత్ మైన మిశిర్త
జనులును ఊజుదేశపు రాజులందరును ఫిలి షీత్యుల
దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజ యును,
ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 21

ఎదోమీయు లును మోయాబీయులును
అమోమ్నీయులును 22 తూరు రాజులందరును
సీదోను రాజులందరును సముదర్మునకు ఆవలి
దీవ్పపు రాజులును 23 దదానీయులును
తేమానీయు లును బూజీయులును
గడడ్పుపర్కక్లను కతిత్రించుకొనువా
రందరును 24 అరబిదేశపు రాజులందరును
అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల
రాజులందరును 25 జిమీ రాజు లందరును ఏలాము
రాజులందరును మాదీయుల రాజులంద రును 26

సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వా రేమి
ఉతత్రదేశముల రాజులందరును భూమిమీదనునన్
రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు;
షేషకురాజు వారి తరువాత తార్గును. 27 నీవు
వారితో ఈలాగు చెపుప్ముఇశార్యేలు
దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియు నైన
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునేను
మీమీదికి పంపబోవు యుదధ్ముచేత తార్గి
మతిత్లిల్ కకుక్ కొనినవారివలెనే యుండి
మీరు మరల లేవకుండ పడు దురు. 28 మేము
తార్గమని వారు నీ చేతిలోనుండి ఆ పాతర్ను
తీసికొననొలల్ని యెడల నీవు వారితో
ఇటల్నుముమీరు అవశయ్ముగా దాని
తార్గవలెనని సైనయ్ములకధి పతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 29 నా పేరు
పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ
మొదలుపెటట్గా మీకు శికష్లేకుండ పోవునా?
మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక
నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును రపిప్ంచు
చునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా వాకుక్. 30 కాబటిట్ నీవు ఈ
మాటలనిన్టిని వారికి పర్క టించి, ఈలాగు
చెపప్వలెనుఉనన్త సథ్లములోనుండి
యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన
పరిశుదాధ్లయములో నుండి తన సవ్రమును
వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు

సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు,
దార్కష్గానుగను తొర్కుక్వారివలె అరచుచు
ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా
ఆరభ్టించు చునాన్డు. 31 భూమయ్ంతమువరకు
సందడి వినబడును, యెహోవా జనములతో
వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, శరీరు లందరితో
ఆయన వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, ఆయన
దుషుట్ లను ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 32

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డుజనమునుండి జనమునకు కీడు
వాయ్పించు చునన్ది, భూదిగంతములనుండి
గొపప్ తుపాను బయలు వెళుల్చునన్ది. 33 ఆ
దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ
దేశముయొకక్ యీ దిశనుండి ఆ దిశవరకు
కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ్ అంగలారచ్రు,
వారిని సమకూరచ్రు, పాతిపెటట్రు, పెంటవలె
వారి శవములు నేలమీద పడియుండును. 34

మందకాపరులారా, గోలలెతుత్డి,
మొఱఱ్పెటుట్డి; మందలోని పర్ధానులారా,
బూడిద చలుల్కొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై
దిన ములు పూరిత్యాయెను, నేను మిముమ్ను
చెదరగొటెట్దను, రమయ్మైన పాతర్వలె
మీరు పడుదురు. 35 మందకాపరు లకు
ఆశర్యసథ్లము లేకపోవును, మందలోని
శేర్షఠ్ మైన వాటికి రకష్ణ దొరకకపోవును,
36 ఆలకించుడి, మంద కాపరుల మొఱఱ్
వినబడుచునన్ది, మందలోని పర్ధానుల
గోలవినబడుచునన్ది, యెహోవా వారి
మేతభూమినిపాడు చేసియునాన్డు. 37

నెమమ్దిగల మేతసథ్లములు యెహోవా
కోపాగిన్చేత పాడాయెను; 38 కూర్రమైన
ఖడగ్ముచేతను ఆయన కోపాగిన్చేతను వారి
దేశము పాడుకాగా సింహము తన మరుగును
విడిచినటుల్ ఆయన తన మరుగును విడిచెను.

యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునగు
యెహోయాకీము ఏలుబడి ఆరంభములో
యెహోవా యొదద్నుండి వాకుక్

పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 2

యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా, నీవు
యెహోవా మందిరావరణములో నిలిచి, నేను నీ
కాజాఞ్పించు మాట లనిన్టిని యెహోవా
మందిరములో ఆరాధించుటకై వచుచ్ యూదా
పటట్ణసుథ్లందరికి పర్కటింపుము; వాటిలో
ఒక మాటైనను చెపప్క విడవకూడదు. 3 వారి
దురామ్రగ్మును బటిట్ వారికి చేయదలచిన
కీడును చేయక నేను సంతాప పడునటుల్గా వారు
ఆలకించి తన దురామ్రగ్ము విడుచుదు రేమో. 4

నీవు వారితో ఈ మాట చెపప్వలెను. యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా 5 మీరు నా మాటలు విని
నేను మీకు నియమించిన ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరించి నడుచు కొనుడనియు, నేను పెందలకడ
లేచి పంపుచునన్ నా సేవకులగు పర్వకత్ల
మాటలను అంగీకరించుడనియు నేను మీకు ఆజఞ్
ఇయయ్గా మీరు వినకపోతిరి. 6 మీరీలాగున
చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ
మందిరమున కును చేసెదను, ఈ పటట్ణమును
భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు
శాపాసప్దముగా చేసెదను. 7 యిరీమ్యా యీ
మాటలను యెహోవా మందిరములో పలుకుచుండగా
యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును వినిరి. 8

జనుల కందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా
యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన మాటలనిన్టిని
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అతడు పలికి చాలించిన తరు వాత యాజకులును
పర్వకత్లును జనులందరును అతని
పటుట్కొనినీవు మరణశికష్ నొందక తపప్దు. 9

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము
షిలోహువలె నగుననియు, ఈ పటట్ణము
నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్క
టించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా
మంది రములో యిరీమ్యాయొదద్కు
కూడివచిచ్రి. 10 యూదా అధిపతులు ఆ సంగతులు
విని రాజు నగరులో నుండి యెహోవా
మందిరమునకు వచిచ్, యెహోవా మందిరపు
కొర్తత్ గవిని దావ్రమున కూరుచ్ండగా 11

యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను
సమసత్ పర్జల తోను ఈలాగనిరిమీరు చెవులార
వినియునన్ పర్కా రము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ
పటట్ణమునకు విరోధముగా
పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు
పాతుర్డు. 12 అపుప్డు యిరీమ్యా
అధిపతులందరితోను జనులందరితోను ఈ మాట
చెపెప్నుఈ మందిరమునకు విరోధముగాను ఈ
పటట్ణమునకు విరోధముగాను మీరు వినిన
మాటలనిన్టిని పర్కటించుటకు యెహోవాయే
ననున్ పంపియునాన్డు. 13 కాబటిట్ యెహోవా
మీకు చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడునుగూరిచ్
ఆయన సంతాపపడునటుల్ మీరు మీ మారగ్ములను
మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొని మీ దేవుడైన
యెహోవా మాట వినుడి. 14 ఇదిగో నేను మీ
వశములోనునాన్ను, మీ దృషిట్కేది మంచిదో
యేది యుకత్మైనదో అదే నాకు చేయుడి. 15

అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని
చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా మీయొదద్కు
ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్
చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ పటట్
ణముమీదికిని దాని నివాసుల మీదికిని నిరపరాధి
రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని
నిసస్ందేహముగా తెలిసికొనుడి. 16 కాగా
అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను
పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరిఈ మనుషుయ్డు మన
దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ
సమాచారము పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు
మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 17 మరియు
దేశమందలి పెదద్లలో కొందరు లేచి
సమాజముగా కూడిన జనులతో ఈ మాటలు పలికిరి.
18 యూదారాజైన హిజిక్యా దినములలో మోర
షీత్యుడైన మీకా పర్వచించుచుండెను. అతడు
యూదా జనులందరితో ఇటుల్ పర్కటించుచు
వచెచ్నుసైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా
ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుచేనుదునన్బడునటుల్
మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును,
యెరూషలేము రాళల్కుపప్లగును, మందిరమునన్
పరవ్తము అరణయ్ములోని
ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 19 అటుల్ పలికి
నందున యూదారాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా
జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా?
యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న
కీడును చేయక సంతాప పడునటుల్ రాజు
యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా
దయను వేడుకొనెను గదా? మనము ఈ కారయ్ము
చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్
కొందుము అని చెపిప్రి. 20 మరియు
కిరయ్తాయ్రీము వాడైన షెమయా కుమారు డగు
ఊరియాయను ఒకడు యెహోవా నామమునుబటిట్

పర్వచించుచుండెను. అతడు యిరీమ్యా
చెపిప్న మాటల రీతిని యీ పటట్ణమునకు
విరోధముగాను ఈ దేశమునకు విరోధముగాను
పర్వచించెను. 21 రాజైన యెహోయాకీ మును
అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని
మాటలు వినినమీదట రాజు అతని
చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని
భయపడి పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 22

అపుప్డు రాజైన యెహోయాకీము అకోబ్రు
కుమారుడగు ఎలాన్తానును అతనితో కొందరిని
ఐగుపుత్ నకు పంపెను; 23 వారు ఐగుపుత్లోనుండి
ఊరియాను తీసి కొనివచిచ్ రాజైన
యెహోయాకీమునొదద్ చేరచ్గా, ఇతడు
ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల
సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 24

ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము
యిరీమ్యాకు తోడైయునన్ందున అతని
చంపుటకు వారు జనుల చేతికి అతనిని అపప్గింప
లేదు.

యూదారాజైన యోషీయా కుమారుడగు
యెహోయాకీము ఏల
నారంభించినపుప్డు యెహోవా

యొదద్నుండి వాకుక్ యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 2

యెహోవా నాకు ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్ చునాన్డు నీవు
కాడిని పలుపులను చేయించుకొని నీ మెడకు
కటుట్కొనుము. 3 వాటిని యెరూషలేమునకు
యూదారాజైన సిదిక్యాయొదద్కు వచిచ్న
దూతలచేత ఎదోము రాజునొదద్కును మోయాబు
రాజునొదద్కును అమోమ్నీయుల
రాజునొదద్కును తూరు రాజునొదద్కును సీదోను
రాజునొదద్కును పంపుము. 4 మరియు ఆ దూతలు
తమ యజమానులకు తెలియజేయవలెనని యీ
ఆజఞ్ వారితో చెపుప్ముమీరు మీ యజమానులకు
తెలియ జేయవలెనని సైనయ్ములకధిపతియైన
ఇశార్యేలు దేవుడు సెలవిచుచ్నదేమనగా 5

అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని
భూమిమీదనునన్ నరులను జంతువులను నేనే
సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు
తోచునో వారికే యిచుచ్చునాన్ను. 6

ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు
బబులోను రాజైన నెబు కదెర్జరు వశము
చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై
భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను.
7 అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు
సమసత్జనులు అతనికిని అతని కుమారునికిని అతని
కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ
కాలము రాగా బహుజనముల మహారాజులు అతనిచేత
దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 8 ఏ జనము ఏ
రాజయ్ము బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు నకు
దాసయ్ము చేయనొలల్క
బబులోనురాజుయొకక్ కాడిని తన మెడమీద
పెటుట్కొనదో దానిని నేను అతని చేత
బొతిత్గా నాశనముచేయించు వరకు ఆ జనమును
ఖడగ్ముచేతను కాష్మము చేతను తెగులుచేతను
శికిష్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 9

కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి
కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి
మంతర్జుఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు
దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు
వారిని లకష్య్ పెటట్కుడి. 10 మీరు మీ
భూమిని అనుభవింపకుండ మిముమ్ను దూరముగా
తోలివేయునటుల్ను, మిముమ్ను నేను
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వెళల్గొటుట్నటుల్ను, మీరు నశించునటుల్ను
వారు అబదధ్ పర్వచనములు మీకు పర్కటింతురు.
11 అయితే ఏ జనులు బబులోనురాజు కాడి
కిర్ందికి తమ మెడను వంచి అతనికి దాసయ్ము
చేయుదురో ఆ జనులను తమ దేశములో
కాపురముండ నిచెచ్దను. వారు తమ భూమిని
సేదయ్ పరచుకొందురు, నేను వారికి నెమమ్ది
కలుగజేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 12 నేను ఆ
మాటలనుబటిట్ యూదారాజైన సిదిక్యాతో
ఇటల్ంటినిబబులోనురాజుయొకక్ కాడిని మీ
మెడ మీద పెటుట్కొని, అతనికిని అతని
జనులకును దాసులైన యెడల మీరు బర్దుకుదురు
13 బబులోనురాజునకు దాసులుకానొలల్ని
జనులవిషయమై యెహోవా ఆజఞ్ ఇచిచ్నటుల్
ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను
తెగులు చేతనైనను నీవును నీ పర్జలును చావనేల?
14 కావునమీరు బబులోనురాజునకు
దాసులుకాకుందురని మీతో చెపుప్ పర్వకత్లు
అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని
పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 15 నేను మిముమ్ను
తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు
మీ పర్వకత్లును నశించు నటుల్ను, వారు నా
నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వ
చించుచునాన్రు. మరియు యాజకులతోను ఈ పర్జ
లందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 16

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాయెహోవా
మందిరపు ఉపకరణ ములు ఇపుప్డే శీఘర్ముగా
బబులోనునుండి మరల తేబడునని పర్వచింపు మీ
పర్వకత్లు మీతో అబదధ్ములు
చెపుప్చునాన్రు, వారి మాటలకు
చెవియొగగ్కుడి. 17 వారి మాట వినకుడి;
బబులోను రాజునకు దాసులైనయెడల మీరు
బర్దుకుదురు; ఈ పటట్ణము పాడైపోనేల? 18

వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్
వారికి తోడైయుండినయెడల, యెహోవా
మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను
యెరూషలేములోను శేషించియుండు ఉపకరణములు
బబులోనునకు కొనిపో బడకుండునటుల్ వారు
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను
బతిమాలుకొనుట మేలు. 19 బబులోను రాజైన
నెబుకదెర్ జరు యెరూషలేములోనుండి
యెహోయాకీము కుమారు డైన యెకోనాయ్ను
యూదా యెరూషలేముల పర్ధానుల నందరిని
బబులోనునకు చెరగా తీసికొనిపోయినపుప్డు 20

అతడు విడిచిపెటిట్న సత్ంభములనుగూరిచ్యు
సముదర్మును గూరిచ్యు
గడమంచెలనుగూరిచ్యు ఈ పటట్ణములో
మిగిలిన ఉపకరణములనుగూరిచ్యు
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 21 యెహోవా
మందిరములోను యూదారాజు నగరులోను యెరూష
లేములోను శేషించిన ఉపకరణములనుగూరిచ్
ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు
ననే సెలవిచుచ్చునాన్డు 22 అవి బబులోనునకు
తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి
తెపిప్ంచి యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు
కాలము వరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్.

యూదారాజైన సిదిక్యా యేలుబడి
ఆరంభమున నాలగ్వ సంవతస్రము
అయిదవ నెలలో గిబియోనువాడును

పర్వకత్యును అజూజ్రు కుమారుడునైన
హననాయ్ యాజకుల యెదుటను
పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిర ములో
నాతో ఈలాగనెను 2 ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డు నేను బబులోనురాజు
కాడిని విరిచియునాన్ను. 3 రెండు
సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన
నెబుకదెర్జరు ఈ సథ్లములోనుండి
బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా
మందిరపు ఉపకరణము లనిన్టిని ఇచచ్టికి మరల
తెపిప్ంచెదను. 4 బబులోను రాజు కాడిని
విరుగగొటిట్ యెహోయాకీము కుమారుడును
యూదారాజునైన యెకోనాయ్ను, బబులోనునకు
చెరగొని పోయిన యూదులనందిరిని, యీ
సథ్లమునకు తిరిగి రపిప్ంచె దను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 5 అపుప్డు పర్వకత్యైన
యిరీమ్యా యాజకులయెదుటను యెహోవా
మందిర ములో నిలుచుచునన్
పర్జలందరియెదుటను పర్వకత్యైన
హననాయ్తో ఇటల్నెను 6 ఆలాగున జరుగునుగాక,
యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా
మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని,
చెరగొనిపోబడిన వారి నందరిని యెహోవా
బబులోనులోనుండి ఈ సథ్లమునకు తెపిప్ంచి
నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 7

అయినను నేను నీ చెవులలోను ఈ పర్జలందరి
చెవుల లోను చెపుప్చునన్మాటను చితత్గించి
వినుము. 8 నాకును నీకును ముందుగా నునన్
పర్వకత్లు, అనేకదేశములకు
మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు
జరుగు ననియు, కీడు సంభవించు ననియు,
తెగులుకలుగుననియు పూరవ్కాలమందు
పర్కటించుచు వచిచ్రి. 9 అయితే కేష్మము
కలుగునని పర్కటించు పర్వకత్ యునాన్డే,
అతని మాట నెరవేరినయెడల యెహోవా
నిజముగా అతని పంపెనని యొపుప్కొనదగునని
పర్వకత్యైన యిరీమ్యా చెపప్గా 10

పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన
యిరీమ్యా మెడ మీదనుండి ఆ కాడిని తీసి
దాని విరిచి 11 పర్జలందరి యెదుట
ఇటల్నెనుయెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్
చునాన్డురెండు సంవతస్రములలోగా నేను
బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని
సరవ్జనముల మెడమీద నుండి తొలగించి దాని
విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన
యిరీమ్యా వెళిల్పోయెను. 12

పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన
యిరీమ్యా మెడ మీదనునన్ కాడిని
విరిచినతరువాత యెహోవా వాకుక్
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 13 నీవు పోయి హననాయ్తో
ఇటల్నుముయెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డునీవు కొయయ్కాడిని
విరిచితివే, దానికి పర్తిగా ఇనుపకాడిని
చేయించవలెను. 14 ఇశార్ యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఈ జనులందరును బబు లోను
రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసులు కావలెనని
వారి మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచితిని గనుక వారు
అతనికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను
అతనికి అపప్గించియునాన్ను. 15 అంతట
పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పర్వకత్యైన
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హననాయ్తో ఇటల్నెనుహననాయ్ వినుము;
యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పర్జలను
అబదధ్మును ఆశర్యింపజేయుచునాన్వు. 16

కాగా యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డుభూమిమీద నుండి నేను
నినున్ కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా
మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను
పేర్రేపించి తివి గనుక ఈ సంవతస్రము నీవు
మరణమౌదువు అని చెపెప్ను. 17 ఆ
సంవతస్రమే యేడవ నెలలో పర్వకత్యైన
హననాయ్ మృతినొందెను.

రాజైన యెకోనాయ్ తలిల్యగు
రాణియు, రాజ పరివారమును, 2

యూదాలోను యెరూషలేములోనునన్
అధిపతులును, శిలప్కారులును, కంసాలులును
యెరూష లేమును విడిచి వెళిల్న తరువాత
పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పతిర్కలో
లిఖించి, యూదారాజైన సిదిక్యా బబు
లోనులోనునన్ బబులోను రాజైన నెబుక
దెర్జరునొదద్కు పంపిన షాఫాను కుమారుడైన
ఎలాయ్శాచేతను, 3 హిలీక్యా కుమారుడైన
గెమరాయ్చేతను, యెరూషలేములోనుండి చెర
పటట్బడిపోయినవారి పెదద్లలో
శేషించినవారికిని యాజ కులకును పర్వకత్లకును
యెరూషలేమునుండి బబులోనునకు అతడు
చెరగొనిపోయిన జనులకందరికిని పంపించిన
మాటలు ఇవె 4 ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ముల కధి పతి యునగు యెహోవా తన
పేర్రేపణచేత బబులోనునకు చెరతీసికొని
పోబడినవారికందరికి ఈలాగు ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్డు 5 ఇండుల్ కటిట్ంచుకొని
వాటిలో నివ సించుడి, తోటలు నాటి వాటి
ఫలములను అనుభవించుడి, 6 పెండిల్ండుల్
చేసికొని కుమారులను కుమారెత్లను కనుడి,
అకక్డ ఏమియు మీకు తకుక్వలేకుండ
అభివృదిధ్పొందు టకై వారు కుమారులను
కుమారెత్లను కనునటుల్ మీ కుమా రులకు
పెండిల్ండుల్ చేయుడి, మీ కుమారెత్లకు
పురుషులను సంపాదించుడి. 7 నేను మిముమ్ను
చెరగొనిపోయిన పటట్ ణముయొకక్
కేష్మముకోరి దానికొరకు యెహోవాను
పార్రథ్న చేయుడి, దాని కేష్మము మీ
కేష్మమునకు కారణమగును. 8 ఇశార్యేలు
దేవుడును సైనయ్ముల కధి పతియునగు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుమీ
మధయ్నునన్ పర్వకత్లచేతనై నను
మంతర్జుఞ్లచేతనైనను మీరు మోసపోకుడి,
మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 9 వారు నా
నామ మునుబటిట్ అబదధ్ పర్వచనము లను మీతో
చెపుప్దురు, నేను వారిని పంపలేదు; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 10 యెహోవా ఈ ఆజఞ్
ఇచుచ్ చునాన్డుబబులోను రాజయ్మునకు
డెబబ్ది సంవతస్ర ములు గతించిన తరువాతనే
మిముమ్నుగూరిచ్ నేను పలికిన శుభవారత్
నెరవేరిచ్ యీ సథ్లమునకు మిముమ్ను తిరిగి
రపిప్ంచు నటుల్ నేను మిముమ్ను దరిశ్ంతును.
11 నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన
సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు కాల మందు
మీకు నిరీకష్ణకలుగునటుల్గా అవి సమాధానకర
మైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి కావు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 12 మీరు నాకు
మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు
పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ మనవి

ఆలకింతును. 13 మీరు ననున్ వెదకిన యెడల,
పూరణ్మనసుస్తో ననున్ గూరిచ్ విచారణ
చేయునెడల మీరు ననున్ కను గొందురు, 14 ననున్
నేను మీకు కనుపరచుకొందును; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. నేను మిముమ్ను చెరలోనుండి
రపిప్ంచె దను; నేను మిముమ్ను చెరపటిట్
యే జనులలోనికి ఏ సథ్లముల లోనికి మిముమ్ను
తోలివేసితినో ఆ జనులందరిలోనుండియు ఆ
సథ్లములనిన్టిలోనుండియు మిముమ్ను
సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. ఎచచ్టనుండి మిముమ్ను
చెరకుపంపితినో అచచ్టికే మిముమ్ను మరల
రపిప్ంతును. 15 బబులోనులో మీకు యెహోవా
పర్వకత్ లను నియమించియునాన్డని మీరు
చెపుప్కొంటిరే, 16 సరే, దావీదు
సింహాసనమందు కూరుచ్నియునన్ రాజును
గూరిచ్యు, మీతోకూడ చెరలోనికిపోక యీ
పటట్ణ ములో నివసించు పర్జలనుగూరిచ్యు,
మీ సహో దరులనుగూరిచ్యు, యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్ చునాన్డు 17

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డునేను వారిమీదికి
ఖడగ్మును కాష్మమును తెగులును
పంపుచునాన్ను; కుళిల్ కేవలము చెడిపోయి
తినశకయ్ముకాని ఆ అంజూరపు పండల్ను ఒకడు
పారవేయునటుల్ నేనువారిని
అపప్గించుచునాన్ను; 18 యెహోవా వాకుక్
ఇదే. వారు విననొలల్నివారై, నేను పెందలకడ
లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకుల
చేతవారియొదద్కు పంపిన నా మాటలను
ఆలకింపక పోయిరి. 19 గనుక నేను ఖడగ్ముచేతను
కాష్మముచేతను తెగులుచేతను వారిని
హింసించుచు భూరాజయ్ములనిన్టిలో వారిని
ఇటు అటు చెదరగొటుట్దును; నేను వారిని
తోలివేయు జనులందరిలో శాపాసప్దముగాను
విసమ్యకారణముగాను అపహాసాయ్
సప్దముగాను నిందాసప్దముగాను ఉండునటుల్
వారిని అపప్గించుచునాన్నని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 20 నేను
యెరూషలేములోనుండి బబులోనునకు చెరగొని
పోయిన వారలారా, మీరందరు యెహోవా ఆజఞ్ను
ఆల కించుడి. 21 నా నామమునుబటిట్ మీకు
అబదధ్పర్వచనములు పర్క టించు కోలాయా
కుమారుడైన అహాబును గూరిచ్యు, మయశేయా
కుమారుడైన సిదిక్యాను గూరిచ్యు,
ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ముల
కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు 22 ఆలకించుడి, వారు
ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రగ్ము
జరిగించుచు, తమ పొరుగువారి భారయ్లతో
వయ్భిచరించుచు, నేను వారి కాజాఞ్పింపని
అబదధ్పు మాటలను నా నామమునుబటిట్
పర్కటించుచువచిచ్రి, నేనే యీ సంగతిని
తెలిసికొనిన వాడనై సాకిష్గానునాన్ను. కాగా
బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి వారిని
అపప్గించుచునాన్ను, మీరు చూచుచుండగా అతడు
వారిని హతముచేయును; 23 చెర పటట్బడి
బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబు
లోనురాజు అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను
అహాబు వలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని
చెపుప్చు వారి పేళల్ను శాపవచనముగా
వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 24
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తెలియ జేయుము 25 ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియు నగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు 26 వెఱిఱ్ వారై
తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా
ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత
బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా,
యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా
యెహోవా మందిర విషయములలో పై
విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా
నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో నునన్
పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా
కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని
నీవు నీ పేరటనే పతిర్క లను పంపితివే. 27

అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల
గదిద్ంపకపోతివి? 28 అతడు తనున్ తాను మీకు
పర్వకత్ నుగా చేసికొనెనుగదా
అదియుగాకదీరఘ్కాలము మీరు కాపురముందురు,
నివసించుటకై యిండుల్ కటిట్ంచుకొనుడి,
ఫలములు తినుటకై తోటలు నాటుడి, అని
బబులోనులో నునన్ మాకు అతడు వరత్మానము
పంపియునాన్డు, 29 అపుప్డు యాజకుడైన
జెఫనాయ్ పర్వకత్ యైన యిరీమ్యా
వినుచుండగా ఆ పతిర్కను చదివి వినిపించెను 30

అంతట యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 31

చెరలోనునన్ వారికందరికి నీవు పంపవలసిన
వరత్మానమేమనగా యెహోవా నెహెలా
మీయుడైన షెమయానుగూరిచ్ యీలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డునేను అతని పంపకపోయినను
షెమయా మీకు పర్వచింపుచు అబదధ్పు మాటలను
నముమ్నటుల్ చేసెను గనుక యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 32 నెహెలా మీయుడైన
షెమయా యెహోవామీద తిరుగుబాటు
చేయుదమని చాటించెను గనుక అతనిని అతని
సంతానమును నేను శికిష్ంచుచునాన్ను; ఈ
జనులలో కాపురముండువా డొకడును అతనికి
మిగిలియుండడు, నా పర్జలకు నేను చేయు
మేలును అతడు చూడడు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.

యెహోవాయొదద్నుండి వచిచ్
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్ మైన
వాకుక్. 2 ఇశార్యేలు దేవుడగు

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 3

రాబోవు దినములలో నేను ఇశార్యేలువారును
యూదావారునగు నా పర్జ లను చెరలోనుండి
విడిపించి, వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశమును
వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వారిని తిరిగి
రపిప్ంచెదనని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున నేను నీతో
చెపిప్న మాటలనిన్టిని ఒక పుసత్కములో
వార్సియుంచుకొనుము. 4 యెహోవా
ఇశార్యేలువారినిగూరిచ్యు యూదా
వారినిగూరిచ్యు సెలవిచిచ్నమాటలివి. 5

యెహోవా
యిటల్నెనుసమాధానములేనికాలమున
భీతిచేతను దిగులు చేతను జనులు కేకవేయగా
వినుచునాన్ము. 6 మీరు విచా రించి
తెలిసికొనుడి; పురుషులు పర్సూతి వేదనతో
పిలల్లను కందురా? పర్సవవేదనపడు
సీత్ర్లవలె పురుషులందరును నడుముమీద
చేతులుంచుకొనుటయు, వారి ముఖములు
తెలల్బారుటయు నాకు కనబడుచునన్దేమి? 7

అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్
దినము మరియొకటి రాదు; అది యాకోబు

సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు
దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 8

సెనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డునీకునన్ కాడి నీ మెడ
నుండకుండ ఆ దిన మున నేను దాని విరిచి నీ
కటల్ను తెంపెదను; ఇకను అనుయ్లు యాకోబు
సంతతివారిచేత దాసయ్ము చేయించు కొనరు
గాని 9 వారు తమ దేవుడైన యెహోవా నగు నేను
వారిమీద రాజుగా నియమించు దావీదును సేవించు
దురు. 10 మరియు యెహోవా సెలవిచుచ్నదే
మనగానా సేవకుడవైన యాకోబూ, భయపడకుము;
ఇశార్యేలూ, విసమ్యమొందకుము,నేను
దూరముననుండు నినున్ను, చెర లోనికి పోయిన
దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని
రకిష్ంచుచునాన్ను; బెదరించువాడు లేకుండ
యాకోబు సంతతి తిరిగి వచిచ్ నిమమ్ళించి
నెమమ్ది పొందును. 11 యెహోవా వాకుక్
ఇదేనినున్ రకిష్ంచుటకు నేను నీకు
తోడైయునాన్ను, నినున్ చెదరగొటిట్న
జనములనిన్టిని నేను సమూలనాశనము చేసెదను
గాని నినున్ సమూల నాశనము చేయను, అయితే
ఏమాతర్మును నిరోద్షినిగా ఎంచకుండనే
నినున్ మితముగా శికిష్ంచుదును. 12 యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునీ వాయ్ధి
ఘోరమైనది, నీ గాయము బాధకరమైనది; 13 నీ
పాప ములు విసత్రింపగా శతుర్వు
కొటిట్నటుల్ నీ గొపప్ దోషమును బటిట్
నేను నీకు కఠినశికష్చేసి నినున్
గాయపరచియునాన్ను; కాగా నీ పకష్మున
వాయ్జెయ్మాడువాడెవడును లేడు, నీ
గాయములకు చికితస్ చేయదగిన మందు నీకు లేదు.
14 నీ సేన్హితులందరు నినున్ మరచియునాన్రు,
వారు నినున్ గూరిచ్ విచారింపరు. 15 నీ
గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన
నొపిప్ నివారణ కాదు; నీ పాపములు విసత్
రించినందున నీ దోషములనుబటిట్ నేను నినున్
ఈలాగు చేయుచునాన్ను. 16 నినున్
మింగువారందరు మింగి వేయబడుదురు, నినున్
బాధించువారందరు ఎవడును తపప్ కుండ
చెరలోనికి పోవుదురు, నినున్ దోచుకొనువారు
దోపుడు సొమమ్గుదురు, నినున్
అపహరించువారినందరిని దోపుడు సొముమ్గా
అపప్గించెదను. 17 వారుఎవరును
లకష్య్పెటట్ని సీయోననియు
వెలివేయబడినదనియు నీకు
పేరుపెటుట్చునాన్రు; అయితే నేను నీకు
ఆరోగయ్ము కలుగజేసెదను నీ గాయములను
మానెప్దను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 18

యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డుయాకోబు
నివాససథ్లములను కరుణించి వాని గుడారము లను
నేను చెరలోనుండి రపిప్ంతును; అపుప్డు
పటట్ణము దాని కొండమీద కటట్బడును,
నగరియు యథాపర్కారము నివాసులు గలదగును. 19

వాటిలో కృతజఞ్తాసోత్తర్ములను సంభర్మ
పడువారి సవ్రమును వినబడును, జనులు తకుక్వ
మంది కాకుండ నేను వారిని విసత్రింపజేసెదను,
అలుప్లు కాకుండ నేను వారిని ఘనులుగా
జేసెదను. 20 వారి కుమా రులు
మునుపటివలెనుందురు, వారి సమాజము నా
యెదుట సాథ్పింపబడును, వారిని బాధపరచువారి
నందరిని శికిష్ంచె దను. 21 వారిలో
పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి
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మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు వారి నేలును, నా
సమీప మునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము
తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి
వచుచ్నటుల్గా నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 22 అపుప్డు మీరు నాకు
పర్జలై యుందురు నేను మీకు దేవుడనై
యుందును. 23 ఇదిగో యెహోవా మహోగర్తయను
పెనుగాలి బయలుదేరుచునన్ది, అది గిరగిర తిరుగు
సుడిగాలి, అది దుషుట్లమీద పెళుల్న దిగును. 24

తన కారయ్ము ముగించు వరకు తన
హృదయాలోచనలను నెరవేరుచ్వరకు యెహోవా
కోపాగిన్ చలాల్రదు, అంతయ్దినములలో మీరీ
సంగతిని గర్హింతురు.

యెహోవా వాకుక్ ఇదేఆ కాలమున నేను
ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకందరికి
దేవుడనై యుందును, వారు నాకు

పర్జలై యుందురు. 2 యెహోవా ఈలాగు సెల
విచుచ్చునాన్డుఖడగ్మును
తపిప్ంచుకొనినవారై జనులు అరణయ్ములో
దయనొందిరి గనుక ఇశార్యేలు విశార్ంతి
నొందునటుల్ నేను వెళుల్దుననుచునాన్డు. 3

చాలకాలము కిర్ందట యెహోవా నాకు
పర్తయ్కష్మై యిటల్ నెను శాశవ్తమైన
పేర్మతో నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను
గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచునాన్ను. 4

ఇశార్ యేలు కనయ్కా, నీవు కటట్బడునటుల్
నేనికమీదట నినున్ కటిట్ంతును; నీవు మరల
తంబురలను వాయింతువు, సంభర్మ పడువారి
నాటయ్ములలో కలిసెదవు. 5 నీవు షోమోర్ను
కొండలమీద దార్కాష్వలుల్లను మరల
నాటెదవు, నాటు వారు వాటి ఫలములను
అనుభవించెదరు. 6 ఎఫార్యిము పరవ్తములమీద
కావలివారు కేకవేసిసీయోనునకు మన దేవుడైన
యెహోవాయొదద్కు పోవుదము రండని చెపుప్
దినము నిరణ్యమాయెను. 7 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డుయాకోబునుబటిట్
సంతోషముగా పాడుడి, రాజయ్ములకు శిరసస్గు
జనమునుబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి,
పర్కటించుడి సుత్తిచేయుడియెహోవా,
ఇశార్ యేలులో శేషించిన నీ పర్జను
రకిష్ంపుమీ అని బతిమాలుడి. 8

ఉతత్రదేశములోనుండియు నేను వారిని
రపిప్ంచు చునాన్ను, గుర్డిడ్వారినేమి
కుంటివారినేమి గరిభ్ణుల నేమి పర్సవించు
సీత్ర్లనేమి భూదిగంతములనుండి అంద రిని
సమకూరుచ్చునాన్ను, మహాసంఘమై
వారికక్డికి తిరిగి వచెచ్దరు 9 వారు ఏడుచ్చు
వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా
నేను వారిని నడిపించుదును, వారు
తొటిర్లల్కుండ చకక్గా పోవు బాటను నీళల్
కాలువల యొదద్ వారిని నడిపింతును.
ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా?
ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా?
10 జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన
దీవ్పములలోనివారికి దాని
పర్కటింపుడిఇశార్యేలును
చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్,
గొఱఱ్లకాపరి తన మందను కాపాడునటుల్
కాపాడునని తెలియజేయుడి. 11 యెహోవా
యాకోబు వంశసుథ్లను విమోచించు చునాన్డు,
వారికంటె బలవంతుడైన వాని చేతిలోనుండి
వారిని విడిపించుచునాన్డు 12 వారు వచిచ్
సీయోను కొండ మీద ఉతాస్హధవ్ని చేతురు;

యెహోవా చేయు ఉప కారమునుబటిట్యు
గోధుమలనుబటిట్యు దార్కాష్రసమును
బటిట్యు తైలమునుబటిట్యు, గొఱఱ్లకును
పశువులకును పుటుట్ పిలల్లనుబటిట్యు
సమూహములుగా వచెచ్దరు; వారిక నెనన్టికిని
కృశింపక నీళుల్పారు తోటవలె నుందురు. 13 వారి
దుఃఖమునకు పర్తిగా సంతోషమిచిచ్ వారిని ఆద
రించెదను, విచారము కొటిట్వేసి నేను వారికి
ఆనందము కలుగజేతును గనుక కనయ్కలును ¸°వనులును
వృదుధ్లును కూడి నాటయ్మందు
సంతోషించెదరు. 14 కొర్వువ్తో యాజకులను
సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకార ములను
తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 15 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఆల కించుడి, రామాలో
అంగలారుప్ను మహా రోదనధవ్నియు
వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లను గూరిచ్
యేడుచ్ చునన్ది; ఆమె పిలల్లు
లేకపోయినందున ఆమె వారిని గూరిచ్ ఓదారుప్
పొందనొలల్కునన్ది. 16 యెహోవా ఈ ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్డుఏడువక ఊరకొనుము, కనీన్ళుల్
విడుచుట మానుము; నీ కిర్యసఫలమై, జనులు
శతుర్వుని దేశములోనుండి తిరిగి వచెచ్దరు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 17 రాబోవు కాలమునందు
నీకు మేలు కలుగునను నమి◌్మక యునన్ది, నీ
పిలల్లు తిరిగి తమ సవ్దేశమునకు వచెచ్దరు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 18 నీవు ననున్
శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె
దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా నేను శికష్కు
లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన
యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్న
యెడల నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము
అంగలారుచ్ చుండగా నేను ఇపుప్డే
వినుచునాన్ను. 19 నేను తిరిగిన తరువాత
పశాచ్తాత్పపడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని
తొడ చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు
కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది
సిగుగ్పడితిని. 20 ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన
కుమారుడా? నాకు ముదుద్ బిడాడ్? నేనతనికి
విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని
జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్
నా కడుపులో చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క
నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 21

ఇశార్యేలు కుమారీ, సరిహదుద్రాళల్ను
పాతించుము, దోవచూపు సత్ంభములను
నిలువబెటుట్ము, నీవు వెళిల్న
రాజమారగ్ముతటుట్ నీ మనసుస్
నిలుపుకొనుము, తిరుగుము; ఈ నీ పటట్ణములకు
తిరిగి రముమ్. 22 నీవు ఎనాన్ళుల్ ఇటు అటు
తిరుగులాడుదువు? విశావ్సఘాతకురాలా,
యెహోవా నీ దేశములో నూతనమైన కారయ్ము
జరిగించు చునాన్డు, సీత్ర్ పురుషుని
ఆవరించును. 23 ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు--చెరలో నుండి నేను
వారిని తిరిగి రపిప్ంచిన తరువాత యూదాదేశము
లోను దాని పటట్ణములలోను
జనులునీతికేష్తర్మా, పర్తిషిఠ్త
పరవ్తమా, యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును
గాక అను మాట ఇకను వాడుకొందురు. 24

అలసియునన్ వారి ఆశను
తృపిత్పరచుదును,కృశించిన వారినందరిని నింపు
దును. 25 కావున సేదయ్ము చేయువారేమి,
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మందలతో తిరుగులాడువారేమి, యూదా
వారందరును పటట్ణసుథ్ లందరును వారి
దేశములో కాపురముందురు. 26 అంతలో నేను
మేలుకొని ఆలోచింపగా నా నిదర్ బహు వినోద
మాయెను. 27 యెహోవా వాకుక్
ఇదేఇశార్యేలు కేష్తర్ములోను యూదా
కేష్తర్ములోను నరబీజమును మృగబీజమును నేను
చలుల్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 28 వారిని
పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును
పడదోర్యుట కును నాశనము చేయుటకును
హింసించుటకును నేనేలాగు కనిపెటిట్
యుంటినో ఆలాగే వారిని సాథ్పించుటకును
నాటుటకును కనిపెటిట్యుందును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 29 ఆ దినములలోతండుర్లు
దార్కష్కాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్
పులిసెనను మాట వాడుకొనరు. 30 పర్తి వాడు తన
దోషముచేతనే మృతినొందును; ఎవడు
దార్కష్కాయలు తినునో వాని పళేల్
పులియును. 31 ఇదిగో నేను
ఇశార్యేలువారితోను యూదావారి తోను
కొర్తత్ నిబంధన చేయు దినములు
వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 32 అది
ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను
వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున, వారి
పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు;
నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ నిబంధనను
భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్.
33 ఈ దినములైన తరువాత నేను
ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను
చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో
నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద
దాని వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 34

నేను వారికి దేవుడనై యుందును వారు నాకు
జనులగుదురు; వారు మరి ఎనన్
డునుయెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని
తమ పొరుగువారికిగాని తమ సహోదరులకుగాని
ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను
కష్మించి వారి పాప ములను ఇక నెనన్డును
జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్ లేమి
ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు;
ఇదేయెహోవా వాకుక్. 35 పగటి వెలుగుకై
సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్
నకష్తర్ములను నియమించువాడును, దాని తరంగ
ములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును
రేపువాడునగు యెహోవా ఆ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ముల కధిపతియగు
యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 36 ఆ నియమములు
నా సనిన్ధి నుండకుండ పోయినయెడల
ఇశార్యేలు సంతతివారు నా సనిన్ధిని
ఎనన్డును జన ముగా ఉండకుండపోవును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 37 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా పైనునన్ ఆకాశ
వైశాలయ్మును కొలుచుటయు కిర్ందనునన్
భూమి పునా దులను పరిశోధించుటయు
శకయ్మైనయెడల, ఇశార్యేలు సంతానము
చేసిన సమసత్మునుబటిట్ నేను వారినందరిని
తోసి వేతును; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 38

యెహోవా ఈలాగు సెల
విచుచ్చునాన్డురాబోవు దినములలో
హననేయ్లు గోపురము మొదలుకొని
మూలగుమమ్మువరకు పటట్ణము యెహోవా
పేరట కటట్బడును. 39 కొలనూలు దాని కెదు
రుగా గారేబుకొండవరకు పోవుచు గోయావరకు

తిరిగి సాగును. 40 శవములును బూడిదయు వేయబడు
లోయ అంతయు కిదోర్ను వాగువరకును
గుఱఱ్ముల గవినివరకును తూరుప్దిశనునన్
పొలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తి
షిఠ్తములగును. అది మరి ఎనన్డును
పెలల్గింపబడదు, పడదోర్యబడదు.

యూదారాజైన సిదిక్యా యేలుబడి
పదియవ... సంవతస్రమున, అనగా
నెబుకదెర్జరు ఏలుబడి పదు నెనిమి దవ

సంవతస్రమున యెహోవాయొదద్నుండి
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మైన వాకుక్. 2 ఆ
కాలమున బబులోనురాజు దండు యెరూషలేమునకు
ముటట్డి వేయుచుండగా సిదిక్యా
యిరీమ్యాతో చెపిప్నదేమనగాయెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుఆలోచించుడి, ఈ
పటట్ణ మును బబులోనురాజు చేతికి నేను
అపప్గించుచునాన్ను, అతడు దాని
పటుట్కొనును, 3 యూదారాజైన సిదిక్యా
కలీద్యుల చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనక
బబులోనురాజు చేతికి నిశచ్యముగా
అపప్గింపబడును, సిదిక్యా అతనితో
ముఖాముఖిగా మాటలాడును, కనున్లార
అతనిచూచును, 4 అతడు సిదిక్యాను బబులోనునకు
కొనిపోవును, నేను అతని దరిశ్ంచువరకు
అతడకక్డనే యుండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్;
5 మీరు కలీద్యులతో యుదధ్ము చేసినను మీరు
జయము నొందరు, అను మాటలు నీవేల
పర్కటించుచునాన్వని యిరీమ్యాతో చెపిప్
అతనిని చెరలో వేయించి యుండెను; కాగా
పర్వకత్యైన యిరీమ్యా యూదా రాజు
మందిరములోనునన్ చెరసాల పార్కార ములో
ఉంచబడియుండెను. 6 అంతట యిరీమ్యా
ఇటల్నెనుయెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 7 నీ
తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు
హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్
అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు
విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని
కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 8 కావున నా తండిర్
తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హన మేలు
యెహోవా మాటచొపుప్న చెరసాల పార్కార
ములోనునన్ నాయొదద్కు వచిచ్బెనాయ్మీను
దేశమందలి అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని
దయచేసి కొనుము, దానికి వారసుడవు నీవే, దాని
విమోచనము నీవలననే జరుగవలెను, దాని
కొనుకొక్నుమని నాతో అనగా, అది యెహోవా
వాకుక్ అని నేను తెలిసికొని 9 నా తండిర్
తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు
పొలమును కొని, పదియేడు తులముల వెండి తూచి
ఆతనికిచిచ్తిని. 10 నేను కర్య పతర్ము
వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి
తార్సుతో ఆ వెండి తూచి 11 కర్యపతర్మును,
అనగా ముదర్గల విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను
ముదర్లేని విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను
తీసికొంటిని. 12 అపుప్డు నా తండిర్
తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు ఎదు
టను, ఆ కర్యపతర్ములో చేవార్లు చేసిన
సాకుష్ల యెదుటను, చెరసాల పార్కారములో
కూరుచ్నన్ యూదు లందరియెదుటను, నేను మహ
సేయా కుమారుడగు నేరీయా కుమారుడైన
బారూకునకు ఆ కర్యపతర్మును అపప్గించి వారి
కనున్ల యెదుట బారూకునకు ఈలాగు
ఆజాఞ్పించి తిని. 13 ఇశార్యేలు దేవుడును
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సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా 14 ఈ పతర్ములను, అనగా
ముదర్గల యీ కర్యపతర్మును ముదర్లేని
కర్యపతర్మును, నీవు తీసికొని అవి బహు
దినములుండు నటుల్ మంటికుండలో వాటిని
దాచిపెటుట్ము. 15 ఇశార్ యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఇండుల్ను పొలములును
దార్కష్తోటలును ఇంక ఈ దేశములో
కొనబడును. 16 నేరీయా కుమారుడైన
బారూకుచేతికి ఆ కర్య పతర్మును
నేనపప్గించిన తరువాత యెహోవాకు ఈలా గున
పార్రథ్న చేసితిని 17 యెహోవా, పర్భువా
సైనయ్ ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు
వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ
యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను
భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు
అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 18 నీవు
వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును
వారి తరువాత వారి పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు.
19 ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు,
కిర్యలు జరిగించు విషయములో శకిత్
సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు
వారి కిర్యాఫలమును బటిట్యు అందరికి
పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల
మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార
చూచుచునాన్వు. 20 నీవు ఐగుపుత్దేశములో
చేసినటుట్ నేటివరకు ఇశార్యేలు వారి
మధయ్ను ఇతర మనుషుయ్ల మధయ్ను సూచక
కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుచు నేటి
వలె నీకు కీరిత్ తెచుచ్కొనుచునాన్వు. 21

సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను
జరిగించుచు మహా బలముకలిగి, చాపిన చేతులు
గలవాడవై మహాభయము పుటిట్ంచి, ఐగుపుత్
దేశములోనుండి నీ పర్జలను రపిప్ంచి 22 మీ
కిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి,
పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ దేశమును వారి
కిచిచ్తివి. 23 వారు పర్వేశించి దాని
సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి గాని నీ మాట
వినకపోయిరి, నీ ధరమ్శాసత్ర్ము
ననుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవలె నని
నీవాజాఞ్పించినవాటిలో దేనిని
చేయకపోయిరి గనుక ఈ కీడంతయు వారిమీదికి
రపిప్ంచియునాన్వు. 24 ముటట్డి దిబబ్లను
చూడుము, పటట్ణమును పటుట్కొనుటకు అవి
దానికి సమీపించుచునన్వి, ఖడగ్ము కాష్మము
తెగులు వచుచ్టవలన దానిమీద
యుదధ్ముచేయుచుండు కలీద్యుల చేతికి ఈ
పటట్ణము అపప్గింపబడును; నీవు
సెలవిచిచ్నది సంభవించెను, నీవే దాని
చూచుచునాన్వు గదా? 25 యెహోవా
పర్భువాధనమిచిచ్ యీ పొలమును కొను కొక్ని
సాకుష్లను పిలుచుకొనుమని నీవే నాతో సెల
విచిచ్తివి, అయితే ఈ పటట్ణము కలీద్యుల
చేతికి అపప్గింప బడుచునన్ది. 26 అంతట
యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 27

నేను యెహోవాను, సరవ్శరీ రులకు దేవుడను,
నాకు అసాధయ్మైనదేదైన నుండునా? 28 కావున
యెహోవా ఈమాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో
నేను ఈ పటట్ణమును కలీద్యుల చేతికిని బబు
లోను రాజైన నెబుకదెర్జరు చేతికిని
అపప్గింపబోవు చునాన్ను; అతడు దాని

పటుట్కొనగా 29 ఈ పటట్ణము మీద
యుదధ్ముచేయు కలీద్యులు వచిచ్, యీ
పటట్ణము నకు అగిన్ ముటిట్ంచి, యే
మిదెద్లమీద జనులు బయలునకు ధూపారప్ణచేసి
అనయ్దేవతలకు పానారప్ణములనరిప్ంచి నాకు
కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మిదెద్లనిన్టిని
కాలిచ్వేసె దరు. 30 ఏలయనగా
ఇశార్యేలువారును యూదావారును తమ
బాలయ్ము మొదలుకొని నాయెదుట చెడుతనమే
చేయుచు వచుచ్చునాన్రు, తమ చేతుల
కిర్యవలన వారు నాకు కోపమే పుటిట్ంచువారు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 31 నా కోపము రేపుటకు
ఇశార్యేలువారును యూదా వారును వారి
రాజులును వారి పర్ధానులును వారి యాజకులును
వారి పర్వకత్లును యూదా జనులును
యెరూషలేము నివాసులును చూపిన
దుష్ప్రవరత్న అంత టినిబటిట్, 32 నా
యెదుటనుండి వారి దుష్ప్రవరత్నను నేను
నివారణచేయ ఉదేద్శించునటుల్, వారు ఈ
పటట్ణమును కటిట్న దినము మొదలుకొని
ఇదివరకును అది నాకు కోపము పుటిట్ంచుటకు
కారణమాయెను. 33 నేను పెందలకడ లేచి వారికి
బోధించినను వారు నా బోధ నంగీకరింపక పోయిరి,
వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే
తిర్పుప్కొనిరి. 34 మరియు నా పేరు
పెటట్బడిన మందిరమును అప వితర్పరచుటకు
దానిలో హేయమైనవాటిని పెటిట్రి. 35 వారు
తమ కుమారులను కుమారెత్లను
పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన్ హినోన్ము
లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠము లను
కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి
కాజాఞ్పింప లేదు, యూదావారు పాపములో పడి,
యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు
చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును తోచలేదు.
36 కావున ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈ
పటట్ణ మునుగూరిచ్ యీ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డు అది ఖడగ్ముచేతను
కాష్మముచేతను తెగులుచేతను పీడింపబడినదై
బబులోనురాజు చేతికి అపప్గింపబడునని మీరీ
పటట్ణమును గూరిచ్ చెపుప్చునాన్రు గదా. 37

ఇదిగో నాకు కలిగిన కోపోదేర్కముచేతను మహా
రౌదర్ముచేతను నేను వారిని వెళల్గొటిట్న
దేశములనిన్టిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ యీ
సథ్లమునకు తిరిగి రపిప్ంచి వారిని
నిరభ్యముగా నివసింపజేసెదను. 38 వారు నాకు
పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనై
యుందును. 39 మరియు వారికిని వారి
కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము
నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును
ఏక మారగ్ మును దయచేయుదును. 40 నేను వారికి
మేలు చేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన
నిబంధనను వారితో చేయు చునాన్ను; వారు
ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయ ములలో
నా యెడల భయభకుత్లు పుటిట్ంచెదను. 41

వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు
ఆనందించుచునాన్ను, నా పూరణ్హృదయముతోను
నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో
నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 42 యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునేెెను ఈ
పర్జలమీదికి ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచిన
రీతినే నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న మేలంత
టిని వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 43

ఇది పాడై పోయెను, దానిలో నరులు లేరు,

యిరీమ్యా 32:43

585



33

పశువులు లేవు, ఇది కలీద్యులచేతికి
ఇయయ్బడియునన్దని మీరు చెపుప్చునన్ ఈ
దేశమున పొలములు వికర్యింపబడును. 44 నేను
వారిలో చెరపోయినవారిని
రపిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక బెనాయ్ మీను
దేశములోను యెరూషలేము పార్ంతములలోను
యూదా పటట్ణములలోను మనయ్ములోని
పటట్ణములలోను దకిష్ణదేశపు
పటట్ణములలోను మనుషుయ్లు కర్యమిచిచ్
పొలములు కొందురు, కర్యపతర్ములు
వార్యించుకొందురు, ముదర్వేయుదురు,
సాకుష్లను పెటుట్దురు; ఇదే యెహోవా
వాకుక్.

మరియు యిరీమ్యా చెరసాల
పార్కారములలో ఇంక ఉంచబడియుండగా
యెహోవా వాకుక్ రెండవసారి అతనికి

పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 2

మాట నెరవేరుచ్ యెహోవా, సిథ్రపరచవలెనని
దాని నిరిమ్ంచు యెహోవా, యెహోవా అను
నామము వహించినవాడే ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు 3 నాకు
మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు
ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్
సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు
తెలియజేతును. 4 ముటట్డిదిబబ్ల
దెబబ్కును ఖడగ్మునకును పటట్ణములోని
యిండల్నిన్యు యూదారాజుల నగరులును
శిథిలమై పోయెనుగదా. వాటినిగూరిచ్
ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా 5 కలీద్యులతో
యుదధ్ము చేసి, వారి చెడుతనమునుబటిట్ ఈ
పటట్ణమునకు విముఖుడ నైన నా
మహాకోపముచేత హతులై, తమ కళేబరములతో
కలీద్యులకు సంతృపిత్కలిగించుటకై వారు
వచుచ్చుండగా 6 నేను దానికి ఆరోగయ్మును
సవ్సథ్తను మరల రపిప్ంచు చునాన్ను, వారిని
సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్
సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 7

చెరలో నుండిన యూదావారిని
ఇశార్యేలువారిని నేను రపిప్ంచు చునాన్ను,
మొదట నుండినటుల్ వారిని సాథ్పించు
చునాన్ను. 8 వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప
దోషము నిలువకుండ వారిని పవితర్పరతును, వారు
నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములనిన్టిని
తిరుగుబాటులనిన్టిని కష్మించెదను. 9

భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన
పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను
ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు
సకల ఉపకారములను గూరిచ్న వరత్మానమును
జనులువిని నేను వారికి కలుగజేయు
సమసత్కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన
మేలును బటిట్యు భయపడుచు దిగులు
నొందుదురు. 10 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఇది పాడైపోయెను,
దీనిలో నరులు లేరు నివాసులు లేరు, జంతువులు
లేవు అని మీరు చెపుప్ ఈ సథ్లములోనే,
మనుషుయ్లైనను నివాసులైనను జంతువులైనను
లేక పాడైపోయిన యూదా పటట్ణములలోనే,
యెరూషలేము వీధులలోనే, 11 సంతోష
సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని
సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్ర
మునుయెహోవా మంచివాడు, ఆయన కృప నిరంతర
ముండును, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను

సుత్తిం చుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల
వినబడును; యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి
యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును
మరల వినబడును; మునుపటివలె ఉండుటకై
చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచు
చునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు 12

సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లైనను
జంతువులైనను లేక పాడైయునన్ యీ
సథ్లములోను దాని పటట్ణములనిన్టిలోను
గొఱఱ్ల మంద లను మేపుచు పరుండబెటుట్
కాపరులుందురు. 13 మనెన్పు పటట్ణములలోను
మైదానపు పటట్ణములలోను దకిష్ణదేశపు
పటట్ణములలోను బెనాయ్మీను దేశములోను
యెరూష లేము పార్ంత సథ్లములలోను యూదా
పటట్ణములలోను మందలు లెకక్
పెటుట్వారిచేత లెకిక్ంపబడునని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 14 యెహోవా వాకుక్
ఇదేఇశార్యేలు వంశసుథ్లను గూరిచ్యు
యూదా వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న
మంచి మాట నెరవేరుచ్ దినములు
వచుచ్చునన్వి. 15 ఆ దినములలో ఆ కాలమందే
నేను దావీదునకు నీతిచిగురును మొలిపించెదను;
అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి
జరిగించును. 16 ఆ దినములలో యూదావారు
రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు
సురకిష్త ముగా నివసింతురు, యెహోవాయే
మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు
పేరుపెటట్బడును. 17 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఇశార్యేలువారి సింహా
సనముమీద కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక
మానడు. 18 ఎడతెగక దహనబలులను
అరిప్ంచుటకును నైవేదయ్ముల నరిప్ంచుటకును
బలులను అరిప్ంచుటకును నా సనిన్ధిని
యాజకులైన లేవీయులలో ఒకడుండక మానడు. 19

మరియు యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 20

యెహోవా ఆజఞ్
ఇచుచ్నదేమనగాదివారాతర్ములు వాటి
సమయము లలో ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి
చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను
మీరు భంగము చేయకలిగిన యెడల 21 నా
సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి
రాజయ్పరిపాలనచేయు కుమారుడు అతనికి ఉండక
మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్
మగును; మరియు నా పరిచారకులైన లేవీయులగు
యాజ కులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన
వయ్రథ్మగును. 22 ఆకాశ నకష్తర్ములు
లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు
ఇసుకరేణువుల నెంచుట
అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన
దావీదు సంతానమును, నాకు పరిచరయ్చేయు
లేవీయులను లెకిక్ంప లేనంతగా నేను
విసత్రింపజేయుదును. 23 మరియు
యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్
కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 24 తాను
ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా
విసరిజ్ంచెననియు, నా పర్జలు ఇకమీదట తమ
యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని
తృణీకరించుచు ఈ జనులు చెపుప్కొను మాట నీకు
వినబడుచునన్ది గదా. 25 యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్ చునాన్డుపగటినిగూరిచ్యు
రాతిర్నిగూరిచ్యు నేను చేసిన నిబంధన
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నిలకడగా ఉండని యెడల 26 భూమాయ్
కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను
నేను కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు
యాకోబుల సంతాన మును ఏలుటకు అతని సంతాన
సంబంధియైన యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను
యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు
సంతానమును విసరిజ్ంతును. నిశచ్య ముగా నేను
వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని
రపిప్ంచెదను.

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరును
అతని సమసత్ సేనయు అతని
అధికారముకిర్ందనునన్

భూరాజయ్ములనిన్యు జనములనిన్యు కూడి
యెరూషలేముమీదను దాని పురము లనిన్టిమీదను
యుదధ్ము చేయుచుండగా యెహోవా
యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు దరశ్నమైన
వాకుక్. 2 ఇశార్ యేలు దేవుడగు యెహోవా
ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్ చునాన్డునీవు వెళిల్
యూదారాజైన సిదిక్యాతో ఈలాగు
చెపుప్ముయెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా
నేను ఈ పటట్ణమును బబులోను రాజుచేతికి
అపప్గించు చునాన్ను, అతడు మంటపెటిట్ దాని
కాలిచ్వేయును. 3 నీవు అతని చేతిలోనుండి
తపిప్ంచుకొనజాలక నిశచ్య ముగా పటట్బడి
అతనిచేతి కపప్గింపబడెదవు. బబులోను రాజును
నీవు కనున్లార చూచెదవు, అతడు నీతో ముఖా
ముఖిగా మాటలాడును, నీవు బబులోనునకు
పోవుదువు. 4 యూదా రాజవైన సిదిక్యా,
యెహోవా మాట వినుము నినున్గూరిచ్
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు
ఖడగ్మువలన మృతిబొందక నెమమ్దిగానే మృతి
బొందెదవు. 5 నీకంటె ముందుగానుండిన
పూరవ్రాజులైన నీ పితరులకొరకు
ధూపదర్వయ్ములు కాలిచ్నటుల్ -- అయోయ్
నా యేలినవాడా, అని నినున్ గూరిచ్
అంగలారుచ్చు జనులు నీకొరకును
ధూపదర్వయ్ము కాలుచ్దురు; ఆలాగు కావలెనని
ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే అని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 6 యూదా
పటట్ణములలో లాకీషును అజేకాయును
పార్కారములుగల పటట్ణములుగా మిగిలి
యునన్వి, 7 బబులోనురాజు దండు
యెరూషలేముమీదను మిగిలిన యూదా
పటట్ణములనిన్టిమీదను యుదధ్ము
చేయుచుండగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా
యెరూషలేములో యూదా రాజైన సిదిక్యాకు
ఈ మాట లనిన్టిని పర్క టించుచు వచెచ్ను. 8

యూదులచేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక
తమ దాసయ్ములోనునన్ హెబీర్యులనుగాని
హెబీర్యు రాండర్నుగాని అందరిని
విడిపించునటుల్ విడుదలచాటింప 9 వలెనని
రాజైనసిదిక్యా యెరూషలేములోనునన్
సమసత్ పర్జలతో నిబంధన చేసిన తరువాత
యెహోవాయొదద్ నుండి యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మైన వాకుక్ 10 ఆ నిబంధ
ననుబటిట్ అందరును తమకు దాస దాసీజనముగా
నునన్ వారిని విడిపించుదుమనియు, ఇకమీదట
ఎవరును వారిచేత కొలువు చేయించుకొనమనియు,
ఒపుప్కొని, ఆ నిబంధనలో చేరిన
పర్ధానులందరును పర్జలందరును విధేయులై
వారిని విడిపించిరి. 11 అయితే పిమమ్ట వారు
మనసుస్ మారుచ్కొని, తాము సవ్తంతుర్లుగా
పోనిచిచ్న దాస దాసీజనులను మరల దాసులుగాను

దాసీలుగాను లోపరచు కొనిరి. 12 కావున
యెహోవాయొదద్నుండి వాకుక్ యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 13

ఇశార్ యేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజఞ్
ఇచుచ్నదేమనగా దాసుల గృహమైన
ఐగుపుత్దేశములోనుండి నేను మీ పితరులను
రపిప్ంచిన దినమున వారితో ఈ నిబంధన చేసి
తిని. 14 నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు
కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ సహోదరులను
ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు
విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు తమ
చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపక పోయిరి. 15

మీరైతే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కొని
యొకొక్కక్డు తన పొరుగు వానికి విడుదల
చాటింతమని చెపిప్, నా పేరు పెటట్బడిన యీ
మందిరమందు నా సనిన్ధిని నిబంధన చేసితిరి,
నా దృషిట్కి యుకత్మైనది చేసితిరి. 16

పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా
నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి
ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని
సవ్తంతుర్ లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును
తమ దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు
దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని
లోపరచుకొంటిరి 17 కాబటిట్ యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుఒకొక్కక్డు తన
సహో దరులకును తన పొరుగువారికిని విడుదల
పర్కటింపవలెనని నేను చెపిప్న మాట మీరు
వినకపోతిరే; ఆలోచించుడి, విడుదల కావలెనని
నేనే చాటించుచునాన్ను, అది ఖడగ్
కాష్మసంకటముల పాలగుటకైన విడుదలయే;
భూరాజయ్ము లనిన్టిలోను ఇటు అటు
చెదరగొటుట్టకు మిముమ్
నపప్గించుచునాన్ను. 18 మరియు నా సనిన్ధిని
తాము చేసిన నిబంధన మాటలు నెరవేరచ్క దాని
నతికర్మించువారిని, తాము రెండు భాగములుగా
కోసి వాటిమధయ్ నడిచిన దూడతో సమానులుగా
చేయుచునాన్ను; 19 అనగా యూదా అధిపతులను
యెరూషలేము అధిపతులను రాజ పరివారములోని
వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ
దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్
నడచినవారినంద రిని ఆ దూడతో సమానులుగా
చేయుచునాన్ను. 20 వారి శతుర్వుల చేతికిని
వారి పార్ణము తీయజూచువారి చేతి కిని వారి
నపప్గించుచునాన్ను, వారి కళేబరములు ఆకాశ
పకుష్లకును భూమృగములకును ఆహారముగా
నుండును. 21 యూదారాజైన సిదిక్యాను అతని
అధిపతులను వారి శతుర్వులచేతికిని వారి
పార్ణము తీయజూచువారిచేతికిని
మీయొదద్నుండి వెళిళ్పోయిన బబులోనురాజు
దండు చేతికిని అపప్గించుచునాన్ను. 22

యెహోవా వాకుక్ ఇదేనేను ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ
పటట్ణమునకు వారిని మరల రపిప్ంచు
చునాన్ను, వారు దానిమీద యుదధ్ముచేసి దాని
పటుట్ కొని మంటపెటిట్ దాని
కాలిచ్వేసెదరు; మరియు యూదా పటట్ణములను
పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయు దును.

యోషీయా కుమారుడును
యూదారాజునైన యెహోయాకీము
దినములలో యెహోవా యొదద్నుండి

యిరీమ్యాకు వాకుక్ పర్తయ్కష్మై 2 నీవు
రేకాబీయుల యొదద్కు పోయి వారితో
మాటలాడి, యెహోవా మంది రములోని గదులలో
ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొని వచిచ్,
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తార్గుటకు వారికి దార్కాష్రసమిమమ్ని
సెలవియయ్గా 3 నేను, యిరీమ్యా
కుమారుడును యజనాయ్ మనుమడునైన
హబజిజ్నాయ్ను అతని సహోదరులను అతని
కుమారుల నందరిని, అనగా రేకాబీయుల
కుటుంబికులనందరిని, తోడుకొని వచిచ్తిని. 4

యెహోవా మందిరములో దైవ జనుడగు
యిగద్లాయ్ కుమారుడైన హానాను కుమారుల
గదిలోనికి వారిని తీసికొని వచిచ్తిని. అది
రాజుల గదికి సమీపమున దావ్రపాలకుడును
షలూల్ము కుమారుడునైన మయశేయా గదికి పైగా
ఉండెను. 5 నేను రేకాబీయుల యెదుట
దార్కాష్రసముతో నిండిన పాతర్లను
గినెన్లను పెటిట్దార్కాష్రసము
తార్గుడని వారితో చెపప్గా 6 వారుమా
పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనా
దాబుమీరైనను మీ సంతతివారైనను ఎపుప్డును
దార్కాష్ రసము తార్గకూడదని
మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము
దార్కాష్రసము తార్గము. 7 మరియు మీరు
ఇలుల్ కటుట్ కొనవదుద్, వితత్నములు
వితత్వదుద్, దార్కష్తోట నాటవదుద్, అది
మీకుండనేకూడదు; మీరు పరవాసముచేయు
దేశములో దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ
దినములనిన్యు గుడారములలోనే మీరు
నివసింపవలెనని అతడు మాకాజాఞ్ పించెను. 8

కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు
యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన సమసత్
విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని
మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా
కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము
తార్గుటలేదు. 9 మా తండిర్యైన
యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన
సమసత్మునుబటిట్ మేము విధేయులమగు
నటుల్గా కాపురమునకు ఇండుల్
కటుట్కొనుటలేదు, దార్కాష్ వనములుగాని
పొలములుగాని సంపాదించుటలేదు,
వితత్నమైనను చలుల్టలేదు 10

గుడారములలోనే నివసించు చునాన్ము. 11

అయితే బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ
దేశములో పర్వేశింపగా కలీద్యుల దండునకును
సిరి యనుల దండునకును భయపడి, మనము
యెరూషలేమునకు పోదము రండని మేము
చెపుప్కొంటిమి గనుక మేము యెరూషలేములో
కాపురమునాన్మని చెపిప్రి. 12 అంతట
యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్
కష్మై యిలాగు సెలవిచెచ్నుఇశార్యేలు
దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 13

నీవు వెళిల్ యూదావారికిని యెరూషలేము
నివాసులకును ఈ మాట పర్కటింపుముయెహోవా
వాకుక్ ఇదేమీరు శికష్కు లోబడి నా మాటలను
ఆలంకిపరా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 14

దార్కాష్రసము తార్గవదద్ని రేకాబు
కుమారుడైన యెహోనాదాబు తన కుమారుల
కాజాఞ్పించిన మాటలు సిథ్రముగా ఉనన్వి,
నేటివరకు తమ పితరుని ఆజఞ్కు విధేయులై వారు
దార్కాష్రసము తార్గకునాన్రు; అయితే నేను
పెందలకడ లేచి మీతో బహుశర్దధ్గా
మాటలాడి నను మీరు నా మాట వినకునాన్రు. 15

మరియు పెందల కడ లేచి పర్వకత్లైన నా
సేవకులనందరిని మీయొదద్కు పంపుచు
పర్తివాడును తన దురామ్రగ్తను విడిచి మీ
కిర్యలను చకక్పరచుకొనినయెడలను,

అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని
పూజింపకయు నుండినయెడలను, నేను మీకును మీ
పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో మీరు నివసింతురని
నేను పర్కటిం చితిని గాని మీరు చెవియొగగ్క
నా మాట వినకపోతిరి 16 రేకాబు కుమారుడైన
యెహోనా దాబు కుమారులు తమ తండిర్
తమకిచిచ్న ఆజఞ్ను నెరవేరిచ్రి గాని యీ
పర్జలు నా మాట వినకయునాన్రు. 17 కాబటిట్
ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డునేను వారితో
మాటలాడితిని గాని వారు వినకపోయిరి, నేను
వారిని పిలిచితిని గాని వారు
పర్తుయ్తత్రమియయ్కపోయిరి గనుక
యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము
నివాసులందరి మీది కిని రపిప్ంచెదనని నేను
చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికి
రపిప్ంచుచునాన్ను. 18 మరియు యిరీమ్యా
రేకాబీయులను చూచి యిటల్నెనుఇశార్యేలు
దేవుడును సైనయ్ములకధి పతియునగు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుమీరు మీ
తండిర్యైన యెహోనాదాబు ఆజఞ్కు
విధేయులై అతని విధులనిన్టిని గైకొని అతడు
మికాజాఞ్పించిన సమసత్మును
అనుసరించుచునాన్రు. 19 కాబటిట్ ఇశార్యేలు
దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానా సనిన్ధిలో నిలుచు టకు
రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబునకు
సంతతివాడు ఎనన్డునుండక మానడు.

యూదారాజైన యోషీయా కుమారుడగు
యెహో యాకీము నాలుగవ
సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్

యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నీవు పుసత్కపుచుటట్
తీసికొని నేను నీతో మాటలాడిన దినము
మొదలుకొని, అనగా యోషీయా కాలము
మొదలుకొని నేటివరకు
ఇశార్యేలువారినిగూరిచ్యు యూదావారిని
గూరిచ్యు సమసత్ జనములను గూరిచ్యు నేను
నీతో పలికిన మాటలనిన్టిని దానిలో
వార్యుము. 3 నేను యూదా వారికి
చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని
నేను వారి దోషమును వారి పాపమును
కష్మించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి
పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 4 యిరీమ్యా
నేరీయా కుమారుడైన బారూకును పిలువనంపగా
అతడు యెహోవా యిరీమ్యాతో చెపిప్న
మాటలనిన్టిని యిరీమ్యా
నోటిమాటలనుబటిట్ ఆ పుసత్కములో
వార్సెను. 5 యిరీమ్యా బారూకునకు ఈలాగు
ఆజఞ్ ఇచెచ్నునేను యెహోవా
మందిరములోనికి రాకుండ నిరబ్ంధింపబడితిని. 6

కాబటిట్ నీవు వెళిల్ ఉపవాసదినమున
యెహోవా మందిరములో పర్జలకు వినబడునటుల్
నేను చెపప్గా నీవు పుసత్కములో వార్సిన
యెహోవా మాటలను చదివి వినిపించుము, తమ
పటట్ణములనుండి వచుచ్ యూదా జనులందరికిని
వినబడు నటుల్గా వాటిని చదివి వినిపింపవలెను.
7 ఒకవేళ వారి వినన్పములు యెహోవా
దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో, ఒక వేళ వారు తమ
చెడుమారగ్ము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ
పర్జలమీదికి ఉగర్తయు మహా కోపమును
వచుచ్నని యెహోవా పర్కటించియునాన్డు. 8
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పర్వకత్యైన యిరీమ్యా తనకు ఆజఞ్
ఇచిచ్నటుట్ నేరీయా కుమారుడైన బారూకు
గర్ంథము చేతపటుట్కొని యెహోవా
మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో చదివి
వినిపించెను. 9 యూదారాజైన యోషీయా
కుమారుడగు యెహో యాకీము ఏలుబడియందు
అయిదవ సంవతస్రము తొమి◌్మదవ నెలను
యెరూషలేములోనునన్ పర్జలందరును యూదా
పటట్ణములలోనుండి యెరూషలేమునకు వచిచ్న
పర్జలందరును యెహోవాపేరట ఉపవాసము
చాటింపగా 10 బారూకు యెహోవా మందిరములో
లేఖికుడైన షాఫాను కుమారుడైన గెమరాయ్
గదికి పైగానునన్ శాలలో యెహోవా మందిరపు
కొర్తత్ దావ్రపు పర్వేశమున పర్జలందరు
వినునటుల్ యిరీమ్యా చెపిప్న మాటలను
గర్ంథములోనుండి చదివి వినిపించెను. 11

షాఫాను కుమారు డైన గెమరాయ్ కుమారుడగు
మీకాయా ఆ గర్ంథములోని యెహోవా
మాటలనిన్టిని విని 12 రాజనగరులోనునన్
లేఖికుని గదిలోనికి వెళల్గా పర్ధానులందరును
లేఖికుడైన ఎలీషామా షెమాయా కుమారుడైన
దెలాయాయ్ అకోబ్రు కుమారుడైన
ఎలాన్తాను షాఫాను కుమారుడైన గెమరాయ్
హననాయ్ కుమారుడైన సిదిక్యా అనువారును
పర్ధాను లందరును అకక్డ కూరుచ్ండి యుండిరి.
13 బారూకు పర్జలందరికి వినబడునటుల్ ఆ
పుసత్కములోనుండి చదివి వినిపించిన
మాటలనిన్టిని మీకాయా వారికి తెలియ
జెపప్గా 14 పర్ధానులందరు కూషీకి
ఇనుమనుమడును షెలె మాయ్కు మనుమడును
నెతనాయ్కు కుమారుడునైన యెహూ దిని
బారూకు నొదద్కు పంపినీవు పర్జల వినికిడిలో
చది విన పుసత్కమును చేత పటుట్కొని రమమ్ని
ఆజఞ్ నియయ్గా నేరీయా కుమారుడగు బారూకు
ఆ గర్ంథమును చేత పటుట్కొని వచెచ్ను. 15

అతడు రాగా వారునీవు కూరుచ్ండి మాకు
వినిపింపుమనగా బారూకు దాని చదివి
వినిపించెను. 16 వారు ఆ మాటలనిన్టిని
వినన్పుప్డు భయపడి యొకరి నొకరు
చూచుకొనిమేము నిశచ్యముగా ఈ మాట
లనిన్టిని రాజునకు తెలియజెపెప్దమని
బారూకుతో ననిరి. 17 మరియుఈ మాటలనిన్టిని
అతడు చెపుప్ చుండగా నీవు ఎటుల్ వార్సితివి?
అది మాకు తెలియజెపుప్ మని వారడుగగా 18

బారూకు అతడు నోటనుండియే యీ
మాటలనిన్టిని పలుకగా నేను పుసత్కములో
వాటిని సిరాతో వార్సితినని వారితో
ఉతత్రమిచెచ్ను. 19 నీవును యిరీమ్యాయును
పోయి దాగియుండుడి, మీరునన్చోటు ఎవరికిని
తెలియజేయవదద్ని ఆ పర్ధానులు చెపిప్ 20

శాలలో నునన్ రాజునొదద్కు తామే వెళిల్ ఆ
మాటలనిన్టిని రాజు చెవులలో వినిపించిరి
గాని ఆ పుసత్కపుచుటట్ను లేఖికుడైన
ఎలీషామా గదిలో దాచిపెటిట్రి. 21 ఆ
గర్ంథమును తెచుచ్ టకు రాజు యెహూదిని
పంపగా అతడు లేఖికుడైన ఎలీ షామా గదిలోనుండి
దాని తీసికొని వచిచ్ రాజు వినికిడి లోను
రాజనొదద్కు నిలిచియునన్ అధిపతులందరి
వినికిడి లోను దాని చదివెను. 22 తొమి◌్మదవ
మాసమున రాజు శీత కాలపు నగరులో
కూరుచ్ండియుండగా అతని ముందర కుంపటిలో
అగిన్ రగులుచుండెను. 23 యెహూది మూడు
నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో

దాని కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో
నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను
గాని 24 రాజైనను ఈ మాట లనిన్టిని వినిన
యతని సేవకులలో ఎవరైనను భయపడ లేదు, తమ
బటట్లు చింపుకొనలేదు. 25 గర్ంథమును
కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తానును
దెలాయాయ్యును గెమరాయ్ యును రాజుతో
మనవిచేయగా అతడు వారి విజాఞ్పనము
వినకపోయెను. 26 లేఖికుడైన బారూకును
పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను
పటుట్కొనవలెనని రాజవంశసుథ్డగు
యెరహెమ్ యేలునకును అజీర్యేలు
కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్ యేలు
కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు
ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని
దాచెను. 27 యిరీమ్యా నోటిమాటనుబటిట్
బారూకు వార్సిన గర్ంథ మును రాజు కాలిచ్న
తరువాత యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 28

నీవు మరియొక గర్ంథము తీసికొని
యూదారాజైన యెహో యాకీము కాలిచ్న
మొదటి గర్ంథములో వార్యబడిన
మాటలనిన్టిని దానిలో వార్యుము. 29

మరియు యూదా రాజైన
యెహోయాకీమునుగూరిచ్ నీవీమాట
చెపప్వలెనుయెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాబబులోనురాజు నిశచ్
యముగా వచిచ్ యీ దేశమును పాడుచేసి అందులో
మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను ఉండకుండ
చేయునని ఇందులో నీవేల వార్సితివని చెపిప్
నీవు ఈ గర్ంథమును కాలిచ్వేసితివే; 30

అందుచేతను యూదారాజైన యెహో
యాకీమునుగూరిచ్ యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్ చునాన్డుదావీదుయొకక్
సింహాసనముమీద ఆసీనుడగుటకు అతనికి ఎవడును
లేకపోవును, అతని శవము పగలు ఎండపాలు రాతిర్
మంచుపాలునగును. 31 నేను వారి దోషమునుబటిట్
అతనిని అతని సంతతిని అతని సేవకు లను
శికిష్ంచుచునాన్ను. నేను వారినిగూరిచ్
చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికిని యెరూషలేము
నివాసులమీదికిని యూదా జనులమీదికిని
రపిప్ంచుచునాన్ను; అయినను వారు
వినినవారుకారు. 32 యిరీమ్యా యింకొక
గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా
కుమారుడైన బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు
యిరీమ్యా నోటిమాటలను బటిట్
యూదారాజైన యెహోయాకీము అగిన్లో
కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను;
మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు
అతడు వాటితో కూరెచ్ను.

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు
యూదా దేశములో రాజుగా నియమించిన
యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా

యెహోయాకీము కుమారుడైన కొనాయ్కు
పర్తిగా రాజయ్ముచేయుచుండెను. 2

అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను
యెహోవా పర్వకత్యైన యిరీమ్యాచేత
సెలవిచిచ్న మాటలను లకష్య్పెటట్లేదు. 3

రాజైన సిదిక్యా షెలెమాయ్ కుమారుడైన
యెహు కలును యాజకుడైన మయశేయా
కుమారుడగు జెఫనాయ్ను పర్వకత్యైన
యిరీమ్యాయొదద్కు పంపిదయచేసి మన దేవు
డైన యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుమని
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మనవిచేసెను. 4 అపప్టికి వారు యిరీమ్యాను
చెరసాలలో నుంచియుండ లేదు; అతడు
పర్జలమధయ్ సంచరించుచుండెను. 5 ఫరో దండు
ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరగా యెరూషలేమును
ముటట్డివేయుచునన్ కలీద్యులు సమాచారము
విని యెరూష లేము దగగ్రనుండి బయలుదేరిరి. 6

అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ పర్వకత్యైన
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 7 ఇశార్యేలు దేవుడగు
యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగానాయొదద్
విచారించుడని నినున్ నా యొదద్కు పంపిన
యూదారాజుతో నీ వీలాగు చెపప్వలెనుమీకు
సహాయము చేయుటకై బయలుదేరి వచుచ్ చునన్
ఫరోదండు తమ సవ్దేశమైన ఐగుపుత్లోనికి
తిరిగి వెళుల్ను. 8 కలీద్యులు తిరిగి వచిచ్
యీ పటట్ణముమీద యుదధ్ముచేసి దాని
పటుట్కొని అగిన్ చేత కాలిచ్ వేయుదురు. 9

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డుకలీద్
యులు నిశచ్యముగా మాయొదద్నుండి
వెళెల్దరనుకొని మిముమ్ను మీరు
మోసపుచుచ్కొనకుడి, వారు వెళల్నే వెళల్రు.
10 మీతో యుదధ్ముచేయు కలీద్యుల
దండువారినందరిని మీరు హతముచేసి వారిలో
గాయపడిన వారిని మాతర్మే మిగిలించినను
వారే తమ గుడారములలోనుండి వచిచ్ యీ
పటట్ణమును అగిన్తో కాలిచ్వేయుదురు. 11

ఫరో దండునకు భయపడి కలీద్యుల దండు యెరూష
లేము ఎదుటనుండి వెళిల్పోగా 12 యిరీమ్యా
బెనాయ్మీను దేశములో తనవారియొదద్
భాగము తీసికొనుటకై యెరూష లేమునుండి
బయలుదేరి అకక్డికి పోయెను. అతడు
బెనాయ్మీను గుమమ్మునొదద్కు రాగా 13

ఇరీయా అను కావలివారి అధిపతి అకక్డ నుండెను.
అతడు హననాయ్ కుమారుడైన షెలెమాయ్
కుమారుడు. అతడు పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను
పటుట్కొనినీవు కలీద్యులలో చేరబోవు
చునాన్వని చెపప్గా 14 యిరీమ్యా అది
అబదద్ము, నేను కలీద్యులలో
చేరబోవుటలేదనెను. అయితే అతడు
యిరీమ్యామాట నమమ్నందున ఇరీయా
యిరీమ్యాను పటుట్ కొని
అధిపతులయొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను. 15

అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని
కొటిట్, తాము బందీగృహ ముగా చేసియునన్
లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని
వేయించిరి. 16 యిరీమ్యా చెరసాల గోతిలో
వేయబడి అకక్డ అనేక దినములు ఉండెను;
పిమమ్ట రాజైన సిదిక్యా అతని
రపిప్ంచుటకు వరత్మానము పంపి, 17 అతని తన
యింటికి పిలిపించియెహోవాయొదద్నుండి ఏ
మాటై నను వచెచ్నా అని యడుగగా
యిరీమ్యా--నీవు బబులోను రాజుచేతికి
అపప్గింపబడెదవను మాటవచెచ్ననెను. 18

మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో
ఇటల్నెనునేను నీకైనను నీ సేవకులకైనను ఈ
పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్
చెరసాలలో వేసితివి? 19 బబులోను రాజు
మీమీది కైనను ఈ దేశముమీదికైనను రాడని మీకు
పర్కటించిన మీ పర్వకత్లు ఎకక్డనునాన్రు?
20 రాజా, నా యేలిన వాడా, చితత్గించి వినుము,
చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ ధికి రానిముమ్,
నేను అకక్డ చని పోకుండునటుల్ లేఖికుడైన
యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 21

కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా
బంటులు బందీగృహ శాలలో యిరీమ్యాను వేసి,
పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు
రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి
అనుదినము ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి;
ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో
నివసించెను.

యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఈ పటట్ణములో
నిలిచియునన్వారు ఖడగ్ముచేతనైనను

కాష్మము చేతనైనను తెగులుచేతనైనను
చతుత్రు గాని కలీద్యులయొదద్కు బయలు
వెళుల్వారు బర్దుకుదురు,
దోపుడుసొముమ్దకిక్ంచు కొనునటుల్ తమ
పార్ణము దకిక్ంచుకొని వారు బర్దుకు దురు. 2

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుఈ
పటట్ణము నిశచ్యముగా బబులోనురాజు
దండుచేతికి అపప్ గింపబడును, అతడు దాని
పటుట్కొనును అని యిరీమ్యా పర్జల కందరికి
పర్కటింపగా 3 మతాత్ను కుమారుడైన
షెఫటయ్ యును పషూరు కుమారుడైన
గెదలాయ్యును షెలెమాయ్ కుమారుడైన
యూకలును మలీక్యా కుమారుడైన పషూ రును
వినిరి గనుక ఆ పర్ధానులు రాజుతో మనవి చేసిన
దేమనగాఈ మనుషుయ్డు ఈ పర్జలకు నషట్ము
కోరు వాడేగాని కేష్మము కోరువాడుకాడు. 4

ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన
చేయుటవలన ఈ పటట్ణ ములో నిలిచియునన్
యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను
బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి
మరణశికష్ విధింపుము. 5 అందుకు రాజైన
సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు
అడడ్ము రాజాలడనగా 6 వారు యిరీమ్యాను
పటుట్కొని కారా గృహములోనునన్
రాజకుమారుడగు మలీక్యా గోతి లోనికి దింపిరి.
అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో
దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ లేవు,
బురదమాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో
యిరీమ్యా దిగబడెను. 7 రాజు బెనాయ్మీను
దావ్రమున కూరుచ్నియుండగా రాజు ఇంటి లోని
కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకను షండుడు, 8 వారు
యిరీమ్ యాను గోతిలో వేసిరను సంగతి విని,
రాజు నగరులో నుండి బయలువెళిల్ రాజుతో
ఈలాగు మనవి చేసెను 9 రాజా, నా యేలినవాడా,
ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను
పర్వకత్యెడల ఈ మనుషుయ్లు చేసినది
యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను
అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, పటట్ణములోనైనను
ఇంకను రొటెట్ లేమియు లేవు. 10 అందుకు
రాజునీవు ఇకక్డనుండి ముపప్దిమంది
మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొనిపోయి,
పర్వకత్ యైన యిరీమ్యా చావకమునుపు ఆ
గోతిలోనుండి అతని తీయించుమని కూషీయుడగు
ఎబెదెమ్లెకునకు సెలవియయ్గా 11

ఎబెదెమ్లెకు ఆ మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్
కొని రాజనగరులో ఖజానా కిర్ంది గదిలోనికి
వచిచ్, 12 అచచ్టనుండి పాతవైన
చింకిబటట్లను చిరిగి చీరాకులైన
గుడడ్పాతలను తీసికొని పోయి, ఆ
గోతిలోనునన్ యిరీమ్యా
పటుట్కొనునటుల్గా తార్ళల్చేత
వాటినిదింపిపాతవై చిరిగి చీరాకులైన యీ
బటట్లను తార్ళల్మీద నీ చంకలకిర్ంద
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పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపెప్ను. 13

యిరీమ్యా ఆలాగు చేయగా వారు
యిరీమ్యాను తార్ళల్తో చేదుకొని ఆ
గోతిలోనుండి వెలుపలికి తీసిరి; అపుప్డు
యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను. 14

తరువాత రాజైన సిదిక్యా యెహోవా
మందిరములో నునన్ మూడవ దావ్రములోనికి
పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పిలువనంపించి
అతనితో ఇటల్నెనునేను ఒకమాట
నినన్డుగుచునాన్ను, నీవు ఏ సంగతిని నాకు మరుగు
చేయక దాని చెపుప్మనగా 15 యిరీమ్యా నేను
ఆ సంగతి నీకు తెలియజెపిప్నయెడల
నిశచ్యముగా నీవు నాకు మరణ శికష్ విధింతువు,
నేను నీకు ఆలోచన చెపిప్నను నీవు నా మాట
వినవు. 16 కావున రాజైన సిదిక్యాజీవాతమ్ను
మన కను గర్హించు యెహోవాతోడు నేను నీకు
మరణము విధింపను, నీ పార్ణము తీయ
జూచుచునన్ యీ మనుషుయ్ల చేతికి నినున్
అపప్గింపను అని యిరీమ్యాతో రహ
సయ్ముగా పర్మాణము చేసెను. 17 అపుప్డు
యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇటల్నెనుదేవుడు,
ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డునీవు బబులోనురాజు
అధిపతులయొదద్కు వెళిల్న యెడల నీవు
బర్దికెదవు, ఈపటట్ణము అగిన్చేత
కాలచ్బడదు, నీవును నీ యింటివారును
బర్దుకుదురు. 18 అయితే నీవు బబులోను
అధిపతుల యొదద్కు వెళల్నియెడల ఈ
పటట్ణము కలీద్యుల చేతికి అపప్గింపబడును,
వారు అగిన్ చేత దాని కాలిచ్వేసెదరు, మరియు
నీవు వారి చేతిలో నుండి తపిప్ంచుకొనజాలవు.
19 అందుకు రాజైన సిదిక్యా యిరీమ్యాతో
ఇటల్నెనుకలీద్యుల పకష్ముగా ఉండు
యూదులకు భయపడుచునాన్ను; ఒకవేళ కలీద్యులు
ననున్ వారి చేతికి అపప్గించినయెడల వారు
ననున్ అపహ సించెదరు. 20 అందుకు
యిరీమ్యావారు నినన్పప్గింపరు, నీవు
బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ నేను నీతో
చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా
సెలవిచుచ్ మాటను చితత్ గించి ఆలకించుము. 21

నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్క పోయినయెడల
యెహోవా ఈ మాట నాకు తెలియజేసెను. 22

యూదా రాజు నగరులో శేషించియునన్
సీత్ర్లందరు బబులోను అధిపతులయొదద్కు
కొనిపోబడెదరు, ఆలాగు జరుగగా ఆ సీత్ర్లు
నినున్ చూచినీ పిర్యసేన్హితులు నినున్
మోస పుచిచ్ నీ పైని విజయము
పొందియునాన్రు, నీ పాదములు బురదలో
దిగబడియుండగా వారు వెనుకతీసిరని యందురు. 23

నీ భారయ్లందరును నీ పిలల్లును
కలీద్యులయొదద్కు కొనిపో బడుదురు, నీవు
వారి చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలక
బబులోను రాజుచేత పటట్బడెదవు గనుక ఈ
పటట్ణమును అగిన్చేత కాలుచ్టకు నీవే
కారణమగుదువు. 24 అందుకు సిదిక్యా
యిరీమ్యాతో ఇటల్నెనునీవు మరణశికష్
నొంద కుండునటుల్ ఈ సంగతులను ఎవనికిని
తెలియనియయ్కుము. 25 నేను నీతో మాటలాడిన
సంగతి అధిపతులు వినినయెడల వారు నీయొదద్కు
వచిచ్మేము నినున్ చంపకుండునటుల్ రాజుతో
నీవు చెపిప్న సంగతిని రాజు నీతో చెపిప్న
సంగతిని మరుగుచేయక మాకిపుప్డే

తెలియజెపుప్మనగా 26 నీవుయోనాతాను
ఇంటిలో నేను చనిపోకుండ అకక్డికి ననున్
తిరిగి వెళల్నంపవదద్ని రాజు ఎదుట నేను మనవి
చేసికొనబోతినని వారితో చెపుప్మని రాజు
యిరీమ్యాతో అనెను. 27 అంతట అధిపతులందరు
యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ యడుగగా అతడు
రాజు సెలవిచిచ్న మాటల పర్కార ముగా
వారికుతత్రమిచిచ్ ఆ సంగతి వారికి
తెలియజేయ నందున వారు అతనితో మాటలాడుట
మానిరి. 28 యెరూష లేము పటట్బడువరకు
యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో ఉండెను.

యూదారాజైన సిదిక్యా
యేలుబడియందు తొమి◌్మదవ
సంవతస్రము పదియవ నెలలో బబులోను

రాజైన నెబుకదెర్జరు తన సమసత్
సైనయ్ముతో యెరూష లేము మీదికివచిచ్దాని
ముటట్డివేయగా 2 సిదిక్యా యేలు
బడియందు పదకొండవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల
తొమి◌్మదవ దినమున పటట్ణ పార్కారములు
పడగొటట్బడెను. 3 యెరూషలేము పటట్బడగా
అధిపతులందరు, నేరగ్ల్షరేజరు సవుగ్రెన్బో
షండుల కధిపతియగు శరెస్కీము, జాఞ్నులకధిపతి
యగు నేరగ్ల్షరేజరు మొదలైన బబులోనురాజు
అధిపతు లందరు లోపలికి వచిచ్
మధయ్గుమమ్ములో కూరుచ్ండిరి. 4

యూదులరాజైన సిదిక్యాయు అతని
యోధులందరును వారినిచూచి పారిపోయి, రాజు
తోటమారగ్మున రెండు గోడల మధయ్నునన్
గుమమ్పుమారగ్మున పోయిరి గాని రాజు
మైదానపు మారగ్మున వెళిల్పోయెను. 5

అయితే కలీద్యుల సేన వారిని తరిమి యెరికో
దగగ్రనునన్ మైదానములలో సిదిక్యాను
కలిసికొని పటుట్కొని, రాజు అతనికి శికష్
విధింపవలెనని హమాతు దేశములో రిబాల్
పటట్ణము దగగ్ర నునన్ బబులోనురాజైన
నెబుకదెర్జరునొదద్కు వారు సిదిక్ యాను
తీసికొనిపోయిరి 6 బబులోనురాజు రిబాల్
పటట్ణ ములో సిదిక్యా కుమారులను అతని
కనున్లయెదుట చంపించెను, మరియు
బబులోనురాజు యూదా పర్ధాను లందరిని
చంపించెను. 7 అంతట అతడు సిదిక్యా కనున్లు
ఊడదీయించి అతని బబులోనునకు
తీసికొనిపోవుటకై సంకెళల్తో బంధించెను. 8

కలీద్యులు రాజనగరును పర్జల యిండల్ను
అగిన్చేత కాలిచ్వేసి యెరూషలేము పార్కార
ములను పడగొటిట్రి. 9 అపుప్డు రాజదేహ
సంరకష్కుల కధిపతియగు నెబూజరదాను శేషించి
పటట్ణములో నిలిచి యునన్ పర్జలను,
దోర్హులై తమ రాజును విడిచి తనతో
చేరినవారిని, శేషించిన పర్జలనందరిని
బబులోనునకు కొనిపోయెను. 10 అయితే
రాజదేహసంరకష్కుల కధిపతి యైన నెబూజరదాను
లేమిగల దరిదుర్లను యూదాదేశ ములో
నుండనిచిచ్, వారికి దార్కష్తోటలను
పొలములను నియమించెను. 11 మరియు
యిరీమ్యాను గూరిచ్ బబులోను రాజైన
నెబుకదెర్జరు రాజదేహ సంరకష్కులకు
అధిపతియగు నెబూజరదానునకు 12 ఈ ఆజఞ్
ఇచెచ్నునీవు ఇతనికి హాని చేయక
దగగ్రనుంచుకొని పరామరిశ్ంచి, ఇతడు నీతో
చెపుప్నటుల్ చేయవలెను. 13 కావున
రాజదేహసంరకష్కులకు అధిపతియైన
నెబూజరదానును షండులకు అధిపతియగు
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నెబూషజాబ్నును జాఞ్నులకు అధిపతియగు
నేరగ్ల్షరేజరును బబులోనురాజు
పర్ధానులందరును దూతలను పంపి 14

బందీగృహశాలలోనుండి యిరీమ్యాను
తెపిప్ంచి, అతనిని యింటికి
తోడుకొనిపోవుటకు షాఫాను కుమారు డైన
అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్కు అతని
నపప్గించిరి, అపుప్డతడు పర్జలమధయ్
నివాసముచేసెను. 15 యిరీమ్యా
బందీగృహశాలలోనుండగా యెహోవా మాట అతనికి
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 16

నీవు వెళిల్ కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకుతో
ఇటల్నుముఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ముల
కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుమేలు చేయుటకైకాక
కీడుచేయు టకై నేను ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్
చెపిప్న మాటలు నెర వేరుచ్చునాన్ను; నీవు
చూచుచుండగా ఆ మాటలు ఆ దిన మున నెరవేరును.
17 ఆ దినమున నేను నినున్ విడిపించెదను, నీవు
భయపడు మనుషుయ్లచేతికి నీవు
అపప్గింపబడవని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 18 నీవు ననున్ నముమ్
కొంటివి గనుక నిశచ్యముగా నేను నినున్
తపిప్ంచెదను, నీవు ఖడగ్ముచేత పడవు,
దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొను నటుల్ నీ
పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొందువు;
ఇదేయెహోవా వాకుక్.

రాజదేహసంరకష్కులకధిపతియైన
నెబూజరదాను
యెరూషలేములోనుండియు

యూదాలోనుండియు బబు లోనునకు చెరగా
కొనిపోబడిన బందీ జనులందరిలోనుండి,
సంకెళల్చేత కటట్బడియునన్ యిరీమ్యాను
తీసికొని రామాలో నుండి పంపివేయగా,
యెహోవా యొదద్నుండి అతనికి
పర్తయ్కష్మైన వాకుక్. 2

రాజదేహసంరకష్కుల కధిపతి యిరీమ్యాను
అవతలికి తీసికొపోయి అతనితో ఈలాగు
మాటలాడెనుఈ సథ్లమునకు నేను ఈ కీడు
చేసెదనని నీ దేవుడగు యెహోవా పర్కటించెను
గదా. 3 తాను చెపిప్న పర్కారము యెహోవా
దాని రపిప్ంచి చేయించెను, మీరు యెహోవాకు
విరోధముగా పాపముచేసి ఆయన మాటలు వినక
పోతిరి గనుక మీకీగతి పటిట్నది. 4 ఆలకించుము,
ఈ దినమున నేను నీ చేతుల సంకెళల్ను తీసి
నినున్ విడిపించు చునాన్ను, నాతోకూడ
బబులోనునకు వచుచ్ట మంచిదని నీకు
తోచినయెడల రముమ్, నేను నినున్ భదర్ముగా
కాపాడెదను; అయితే బబులోనునకు నాతోకూడ
వచుచ్ట మంచిదికాదని నీకు తోచినయెడల
రావదుద్, దేశమంతట నీకేమియు అడడ్ములేదు,
ఎకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అను కూలమో,
యెకక్డికి వెళుల్ట మంచిదని నీకు తోచునో
అకక్డికి వెళుల్ము. 5 ఇంకను అతడు తిరిగి
వెళల్క తడవు చేయగా రాజదేహసంరకష్కుల
కధిపతి అతనితో ఈలాగు చెపెప్నుబబులోను
రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీ కాము కుమారుడగు
గెద లాయ్ను యూదాపటట్ణములమీద
నియమించి యునాన్డు, అతని యొదద్కు
వెళుల్ము; అతని యొదద్ నివసించి
పర్జలమధయ్ను కాపురముండుము, లేదా
యెకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో
అకక్డికే వెళుల్ము. మరియు

రాజదేహసంరకష్కుల కధిపతి అతనికి బతెత్మును
బహుమానము ఇచిచ్ అతని సాగనంపగా 6

యిరీమ్యా మిసాప్లోనుండు అహీకాము
కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వెళిల్
అతనితో కూడ దేశములో మిగిలిన పర్జలమధయ్
కాపురముండెను. 7 అయితే అచచ్టచచ్టనుండు
సేనల యధిపతులందరును వారి పటాలపువారును,
బబులోనురాజు అహీకాము కుమారుడైన
గెదలాయ్ను దేశముమీద అధికారిగా నియమించి,
బబులోనునకు చెరగొని పోబడక నిలిచినవారిలో
సీత్ర్లను పురుషులను పిలల్లను, దేశములోని
అతినీరసులైన దరిదుర్లను అతనికి
అపప్గించెనని వినిరి. 8 కాగా నెతనాయ్
కుమారుడైన ఇషామ్యేలును కారేహ
కుమారులైన యోహా నాను యోనాతానులును
తనుహ్మెతు కుమారుడైన శెరాయా యును
నెటోపాతీయుడైన ఏపయి కుమారులును మాయ
కాతీయుడైనవాని కుమారుడగు యెజనాయ్యును
వారి పటాలపువారును మిసాప్లో నుండిన
గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్రి. 9 అపుప్డు
షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు
గెదలాయ్ పర్మాణముచేసి వారితోను వారి
పటాలపువారితోను ఈలాగు చెపెప్నుమీరు
కలీద్యులను సేవించుటకు భయపడకుడి,
దేశములో కాపురముండి బబులోనురాజును
సేవించినయెడల మీకు మేలు కలుగును. 10

నేనైతేనో నాయొదద్కు వచుచ్ కలీద్యుల
యెదుట నిలుచు టకై మిసాప్లో కాపురముందును
గాని మీరు దార్కాష్రసమును వేసవికాల
ఫలములను తైలమును సమకూరుచ్కొని, మీ
పాతర్లలో వాటిని పోసికొని మీరు
సావ్ధీనపరచుకొనిన పటట్ణములలో
కాపురముండుడి. 11 మోయాబులో నేమి
అమోమ్నీయుల మధయ్నేమి ఎదోములో నేమి
యేయే పర్దేశములలోనేమి యునన్
యూదులందరు బబు లోనురాజు యూదాలో
జనశేషమును విడిచెననియు, షాఫాను కుమారుడైన
అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను వారిమీద
నియమించెననియు వినినపుప్డు 12 అందరును
తాము తోలివేయబడిన సథ్లములనిన్టిని
విడిచి మిసాప్కు గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్
బహు విసాత్రము దార్కాష్రసమును
వేసవికాలపు పండల్ను సమకూరుచ్కొనిరి. 13

మరియు కారేహ కుమారుడైన యోహానానును,
అచచ్ టచచ్టనునన్ సేనల యధిపతులందరును
మిసాప్ లోనునన్ గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్
14 నినున్ చంపుటకు అమోమ్నీయుల రాజైన
బయలీను నెతనాయ్ కుమారుడైన
ఇషామ్యేలును పంపెనని నీకు తెలియదా అని
చెపిప్రి. అయితే అహీకాము కుమారుడైన
గెదలాయ్ వారి మాట నమమ్లేదు. 15 కారేహ
కుమారుడగు యోహానాను మిసాప్లో
గెదలాయ్తో రహసయ్ముగా
ఇటల్నెనునీయొదద్కు కూడివచిచ్న యూదు
లందరు చెదరిపోవునటుల్ను, యూదా జనశేషము
నశించు నటుల్ను నెతనాయ్ కుమారుడైన
ఇషామ్యేలు నినున్ చంపనేల?దయచేసి ననున్
వెళల్నిముమ్,ఎవనికి తెలియకుండ నేను వానిని
చంపెదను. 16 అందుకు అహీకాము కుమారుడైన
గెదలాయ్ కారేహ కుమారుడైన
యోహానానుతోఇషామ్ యేలునుగూరిచ్ నీవు
అబదధ్మాడుచునాన్వు, నీవాకారయ్ము
చేయకూడదనెను.
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ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును
నెతనాయ్ కుమారుడును
రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్

పర్ధాను లలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును,
అతనితో పది మంది మనుషుయ్లును,
మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారు డైన
గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ
అతనితోకూడ మిసాప్లో భోజనముచేసిరి. 2

అపుప్డు నెతనాయ్ కుమారు డైన ఇషామ్యేలు
అతనితో కూడనునన్ ఆ పదిమంది మనుషుయ్లును
లేచి షాఫాను మనుమడును అహీకాము కుమారుడైన
గెదలాయ్ను ఖడగ్ముచేత హతముచేసిరి; బబు
లోనురాజు ఆ దేశముమీద అతని అధికారినిగా
నియ మించినందున అతని చంపిరి. 3 మరియు
మిసాప్లో గెదలాయ్ యొదద్ ఉండిన యూదుల
నందరిని, అకక్డ దొరికిన యోధులగు
కలీద్యులను ఇషామ్యేలు చంపెను. 4 అతడు
గెదలాయ్ను చంపిన రెండవనాడు అది ఎవరికిని
తెలియబడక మునుపు 5 గడడ్ములు కౌష్రము
చేయించుకొని వసత్ర్ములు చింపుకొని
దేహములు గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది
పురుషులు యెహోవా మందిరము నకు తీసికొని
పోవుటకై నైవేదయ్ములను
ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెము
నుండియు షిలోహు నుండియు
షోమోర్నునుండియు రాగా 6 నెతనాయ్
కుమారుడైన ఇషామ్యేలు దారి పొడుగున
ఏడుచ్చు, వారిని ఎదురొక్నుటకు
మిసాప్లోనుండి బయలు వెళిల్ వారిని
కలిసికొని వారితో-- అహీకాము కుమారుడైన
గెదలాయ్ యొదద్కు రండనెను. 7 అయితే
వారు ఆ పటట్ణము మధయ్ను
పర్వేశించినపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన
ఇషామ్ యేలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును
వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి. 8 అయితే
వారిలో పదిమంది మను షుయ్లు
ఇషామ్యేలుతోపొలములలో దాచబడిన గోధు
మలు యవలు తైలము తేనె మొదలైన
దర్వయ్ములు మాకు కలవు, మముమ్ను చంపకుమని
చెపుప్కొనగా అతడు వారి సహోదరులతో కూడ
వారిని చంపక మానెను. 9 ఇషామ్ యేలు
గెదలాయ్తోకూడ చంపిన మనుషుయ్ల
శవములనిన్ టిని పడవేసిన గోయి రాజైన ఆసా
ఇశార్యేలు రాజైన బయషాకు భయపడి
తర్వివ్ంచిన గొయియ్యే; నెతనాయ్
కుమారుడైన ఇషామ్యేలు చంపబడినవారి
శవములతో దాని నింపెను. 10 అపుప్డు
ఇషామ్యేలు మిసాప్లోనునన్ జనశేష
మంతటిని రాజ కుమారెత్లనందరిని అనగా
రాజదేహసంరకష్ కుల కధిపతియైన నెబూజరదాను
అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్కు
అపప్గించిన జనులందరిని,
చెరతీసికొనిపోయెను. నెతనాయ్ కుమారుడైన
ఇషామ్యేలు వారిని చెరతీసికొనిపోయి
అమోమ్నీయులయొదద్కు చేరవలెనని
పర్యతన్పడుచుండగా 11 కారేహ కుమారుడైన
యోహానానును అతనితోకూడనునన్
సేనాధిపతులందరును నెతనాయ్ కుమారుడైన
ఇషామ్యేలు చేసిన సమసత్
దుషాక్రయ్ములను గూరిచ్న వారత్ విని 12

పురుషులనందరిని పిలుచుకొని, నెతనాయ్
కుమారుడైన ఇషామ్ యేలుతో యుదధ్ము
చేయబోయి, గిబియోనులోనునన్ మహా జలముల

దగగ్ర అతని కలిసికొనిరి. 13 ఇషామ్యేలుతో
కూడనునన్ పర్జలందరు కారేహ కుమారుడైన
యోహా నానును, అతనితో కూడనునన్
సేనాధిపతులనందరిని చూచినపుప్డు వారు
సంతోషించి 14 ఇషామ్యేలు మిసాప్లో నుండి
చెరగొనిపోయిన పర్జలందరు అతని విడిచి
కారేహ కుమారుడైన యెహానానుతో కలిసిరి. 15

అయినను, నెతనాయ్ కుమారుడైన
ఇషామ్యేలును ఎనమండుగురు మనుషుయ్లును
యోహానాను చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని
అమోమ్నీయుల యొదద్కు పారి పోయిరి. 16

అపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు
అహీకాము కుమారుడైన గెద లాయ్ను చంపిన
తరువాత, 17 కారేహ కుమారుడైన యోహా నానును
అతనితో కూడనునన్ సేనల యధిపతులందరును
మిసాప్దగగ్రనుండి ఇషామ్యేలు
నొదద్నుండి జనశేషమంతటిని, అనగా గిబియోను
దగగ్రనుండి ఇషామ్యేలు కొనిపోయిన
యోధులను సీత్ర్లను పిలల్లను,
రాజపరివారమును మరల రపిప్ంచిరి; 18 అయితే
వారు బబులోనురాజు దేశముమీద అధికారినిగా
నియమించిన అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ను
నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్ యేలు
చంపినందున వారు కలీద్యులకు భయపడి
ఐగుపుత్నకు వెళుల్దమనుకొని
బేతెల్హేముదగగ్రనునన్ గెరూతు
కింహాములో దిగిరి.

అంతలో సేనాధిపతులందరును కారేహ
కుమారుడైన యోహానానును హోషేయా
కుమారుడైన యెజనాయ్యును,

అలుప్లేమి ఘనులేమి పర్జలందరును
పర్వకత్యైన యిరీమ్యా యొదద్కు వచిచ్
అతనితో ఈలాగు మనవి చేసిరి 2 మేము ఎంత
కొంచెము మంది మిగిలియునాన్మో నీవు చూచు
చునాన్వు గదా? చితత్గించి మా వినన్పమును నీ
సనిన్ధికి రానిచిచ్, శేషించియునన్ మా
యందరి నిమితత్ము నీ దేవుడైన యెహోవాకు
పార్రథ్నచేయుము. 3 మేము నడవవలసిన
మారగ్మును చేయవలసిన కారయ్మును నీ
దేవుడగు యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక.
4 కాగా పర్వకత్ యైన యిరీమ్యా
వారికుతత్రమిచిచ్నదేమనగామీరు చేసిన మనవి
నేనంగీకరించుచునాన్ను, మీ మాటలనుబటిట్
మన దేవుడైన యెహోవాను నేను
పార్రిథ్ంచుదును, ఏమియు మీకు మరుగుచేయక
యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెల
విచుచ్నదంతయు మీకు తెలియజేతును. 5

అపుప్డు వారు యిరీమ్యాతో
ఇటల్నిరినినున్ మా యొదద్కు పంపి, నీ దేవు
డగు యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆ మాటలనుబటిట్
మరుమాట లేకుండ మేము జరిగించని యెడల
యెహోవా మామీద నమమ్కమైన
సతయ్సాకిష్గా ఉండును గాక. 6 మాకు మేలు
కలుగునటుల్ మేము మన దేవుడైన యెహోవా
మాట విను వారమై, అది మేలేగాని కీడేగాని
మేము ఆయనయొదద్కు నినున్
పంపువిషయములో మన దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచుచ్ మాటకు విధేయుల మగుదుము. 7 పది
దినములైన తరువాత యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్
యాకు పర్తయ్కష్మాయెను గనుక 8 అతడు
కారేహ కుమారుడైన యోహానానును అతనితో
కూడనునన్ సేనల యదిఫతులనందరిని,
అలుప్లనేమి ఘనుల నేమి పర్జలనందరిని
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పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను 9 ఇశార్యేలు
దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మనవి
చేయుటకై మీరు ననున్ పంపితిరి గదా? ఆయన
సెలవిచుచ్నదేమనగా 10 నేను మీకు చేసిన
కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొందియునాన్ను, మీరు
తొందరపడక యీ దేశములో కాపురమునన్ యెడల,
పడగొటట్క నేను మిముమ్ను సాథ్పింతును,
పెలల్గింపక నాటెదను. 11 మీరు
బబులోనురాజునకు భయపడు చునాన్రే; అతనికి
భయపడకుడి, అతని చేతిలోనుండి మిముమ్ను
తపిప్ంచి మిముమ్ను రకిష్ంచుటకు నేను మీకు
తోడై యునాన్ను, అతనికి భయపడకుడి, 12

మరియు అతడు మీయెడల జాలిపడి మీ
సవ్దేశమునకు మిముమ్ను పంపు నటుల్
మీయెడల నేనతనికి జాలి పుటిట్ంచెదను. 13

అయితే మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మాట
విననివారై యీ దేశమందు కాపురముండకమనము
ఐగుపుత్ దేశమునకు వెళుల్దము, 14 అకక్డ
యుదధ్ము చూడకయు బూరధవ్ని వినకయు
ఆహారపు లేమిచేత ఆకలిగొనకయు నుందుము గనుక
అకక్డనే కాపురముందమని మీరనుకొనిన యెడల
15 యూదావారిలో శేషించిన వారలారా,
యెహోవా మాట ఆలకించుడి; ఇశార్యేలు
దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియు నగు యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుఐగుపుత్నకు
వెళల్వలెనని నిశచ్యించుకొని అకక్డనే
కాపురముండు టకు మీరు వెళిల్నయెడల 16 మీరు
భయపడుచునన్ ఖడగ్ము అకక్డను ఐగుపుత్
దేశముననే మిముమ్ను తరిమి పటుట్ కొనును;
మీకు భయము కలుగజేయు కాష్మము
ఐగుపుత్లోనే మిముమ్ను తరిమి కలిసికొనును,
అకక్డనే మీరు చతుత్రు, 17 నేను వారిమీదికి
రపిప్ంచు కీడునుండి వారిలో శేషించువాడైనను
తపిప్ంచుకొనువాడైనను ఉండడు, ఐగుపుత్లో
నివసింపవలెనని అకక్డికి వెళల్
నిశచ్యించుకొను మనుషుయ్లందరు
ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులు చేతను
నిశేశ్షముగా చతుత్రు. 18 ఇశార్యేలు
దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డునా కోప మును నా
ఉగర్తయు యెరూషలేము నివాసుల మీదికి
వచిచ్నటుల్, మీరు ఐగుపుత్నకు వెళిల్నయెడల
నా ఉగర్త మీమీదికిని వచుచ్ను, మీరు
శాపాసప్దముగాను భీతి పుటిట్ంచువారుగాను
దూషణాసప్దముగాను తిరసక్రింప బడువారుగాను
ఉందురు, ఈ సథ్లమును మరి యెపుప్డును
చూడరు. 19 యూదా శేషులారా, ఐగుపుత్నకు
వెళల్కూడదని యెహోవా
మీకాజఞ్నిచిచ్నటుట్ నేడు నేను మీకు
సాకష్య్ మిచిచ్తినని మీరే నిశచ్యముగా
తెలిసికొనుచునాన్రు. 20 మన దేవుడైన
యెహోవాకు మా నిమితత్ము పార్రథ్నచేసి
మన దేవుడైన యెహోవా చెపుప్నదంతయు మాకు
తెలియ జెపిప్నయెడల మేమాలాగు
చేయుదుమని చెపుప్చు మిముమ్ను మీరే
మోసపుచుచ్కొనుచునాన్రు. 21 నేడు నేను మీకు
దాని తెలియజెపుప్చునాన్ను గాని మీ
దేవుడైన యెహోవా మీయొదద్కు నాచేత
పంపిన వరత్మానమును మీరు ఆలకింపకపోతిరి. 22

కాబటిట్ కాపురముండవలెనని మీరు కోరు
సథ్లములోనే మీరు ఖడగ్ముచేతను కాష్మము
చేతను తెగులుచేతను చతుత్రని నిశచ్యముగా
తెలిసికొనుడి.

అతడు పర్జలకందరికి పర్కటింపవలెనని
దేవుడైన... యెహోవా పంపిన
పర్కారము యిరీమ్యా వారి దేవుడగు

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిని వారికి
పర్కటించి చాలింపగా 2 హోషేయా కుమారుడైన
అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన
యోహానానును గరివ్షుఠ్లందరును
యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరినీవు అబదధ్ము
పలుకుచునాన్వుఐగుపుత్లో కాపురముండుటకు
మీరు అకక్డికి వెళల్కూడ దని పర్కటించుటకై
మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ పంపలేదు. 3

మముమ్ను చంపుటకును, బబులోనునకు చెర
పటుట్కొని పోవుటకును, కలీద్యులచేతికి
మముమ్ను అపప్గింప వలెనని నేరీయా
కుమారుడైన బారూకు మాకు విరోధముగా
రేపుచునాన్డు. (అని చెపిప్రి) 4 కాగా కారేహ
కుమారుడైన యోహానానును
సేనలయధిపతులందరును పర్జ లందురును
యూదాదేశములో కాపురముండవలెననన్
యెహోవా మాట వినకపోయిరి. 5 మరియు
కారేహ కుమారుడైన యోహానానును సేనల
యధిపతులందరును యెహోవా మాట విననివారై,
యూదాదేశములో నివ సించుటకు తాము తరిమి
వేయబడిన ఆయా పర్దేశములనుండి తిరిగి
వచిచ్న యూదుల శేషమును, 6 అనగా రాజ
దేహసంరకష్కులకధిపతియగు నెబూజరదాను
షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు
గెదలాయ్కు అపప్ గించిన పురుషులను
సీత్ర్లను పిలల్లను రాజకుమారెత్లను
పర్వకత్యగు యిరీమ్యాను నేరీయా
కుమారుడగు బారూకును తోడుకొనిపోయి 7

ఐగుపుత్దేశములో పర్వేశించిరి. వారు
తహపనేసుకు రాగా 8 యెహోవా వాకుక్
తహపనేసులో యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మై
యిలాగు సెల విచెచ్ను 9 నీవు పెదద్ రాళల్ను
చేత పటుట్కొని, యూదా మనుషుయ్లు
చూచుచుండగా తహపనేసులో నునన్ ఫరో నగరు
దావ్రముననునన్ శిలావరణములోని సునన్ములో
వాటిని పాతిపెటిట్ జనులకీమాట
పర్కటింపుము 10 ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఇదిగో నా దాసుడగు
బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును నేను
పిలువనంపించి తీసికొనివచిచ్, నేను
పాతిపెటిట్న యీ రాళల్మీద అతని
సింహాసనము ఉంచెదను, అతడు రతన్కంబళిని
వాటిమీదనే వేయిం చును. 11 అతడువచిచ్
తెగులునకు నిరణ్యమైన వారిని తెగు లునకును,
చెరకు నిరణ్యమైనవారిని చెరకును,
ఖడగ్మునకు నిరణ్యమైనవారిని ఖడగ్మునకును
అపప్గించుచు ఐగుపీత్ యులను హతముచేయును.
12 ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్లో నేను అగిన్ రాజ
బెటుట్చునాన్ను, వాటిని నెబుకదెర్జరు
కాలిచ్ వేయును, ఆ దేవతలను చెరగొనిపోవును,
గొఱఱ్లకాపరి తన వసత్ర్మును
చుటుట్కొనునటుల్ అతడు ఐగుపుత్దేశమును
తనకు చుటుట్కొని నిరాటంకముగా అకక్డనుండి
సాగి పోవును. 13 అతడు ఐగుపుత్లోనునన్
సూరయ్దేవతాపటట్ణము లోని
సూరయ్పర్తిమలను విరుగగొటిట్ ఐగుపుత్
దేవతల గుళల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేయును.
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మిగోద్లులోగాని తహపనేసులోగాని
నొపులోగాని పతోర్సులోగాని
ఐగుపుత్దేశవాసముచేయుచునన్

యూదులనందరినిగూరిచ్ ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్
యిరీమ్ యాకు పర్తయ్ కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నేను యెరూషలేము మీదికిని
యూదా పటట్ణములనిన్టి మీదికిని రపిప్ంచిన
కీడంతయు మీరు చూచుచునే యునాన్రు. 3

మీరైనను మీ పితరులైనను ఎరుగని
అనయ్దేవతలను అనుసరించుచు పూజించుచు
వాటికి ధూపము వేయుచు వచుచ్టవలన వాటి
నివాసులు తాము చేసికొనిన దోషముచేత నాకు
కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక నేడు
నివాసులులేకుండ అవి పాడుపడి యునన్వి గదా. 4

మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా
సేవకులందరిని మీయొదద్కు పంపుచు,
నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు
చేయ కుండుడి అని నేను చెపుప్చువచిచ్తిని
గాని 5 వారు అల కింపక పోయిరి, అనయ్దేవతలకు
ధూపారప్ణముచేయుట మానకపోయిరి, తమ
దురామ్రగ్తను విడువకపోయిరి చెవి
యొగగ్కపోయిరి. 6 కావున నా ఉగర్తయు నా
కోపమును కుమమ్రింపబడి, యూదా
పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను
రగులుకొనెను, గనుక నేడునన్టుల్గా అవి పాడై
యెడారి ఆయెను. 7 కాబటిట్ ఇశార్యేలు
దేవుడును సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా
ఈలాగు అజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డుఏమియు
శేషములేకుండ సీత్ర్ పురుషు లును శిశువులును
చంటి బిడడ్లును యూదా మధయ్ నుండ కుండ
నిరూమ్లము చేయబడునటుల్గా మీరేల ఈ
గొపప్ తపిప్దమును మీకు విరోధముగా
చేసికొనుచునాన్రు? 8 మీకుమీరే
సమూలనాశనము తెచుచ్కొనునటుల్ను, భూమి
మీదనునన్ జనములనిన్టిలో మీరు దూషణపాలై
తిరసక్ రింపబడునటుల్ను, మీరు కాపురముండుటకు
పోయిన ఐగుపుత్లో అనయ్దేవతలకు
ధూపారప్ణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున
చేయుచు మీ చేతికిర్యలచేత నాకు కోపము
పుటిట్ంచుచునాన్రు? 9 వారు
యూదాదేశములోను యెరూషలేము వీధుల లోను
జరిగించిన కిర్యలను అనగా మీ పితరులు చేసిన
చెడుతనమును యూదా రాజులు చేసిన
చెడుతనమును వారి భారయ్లు చేసిన
చెడుతనమును, మీమటుట్కు మీరు చేసిన
చెడుతనమును మీ భారయ్లు చేసిన చెడుతనమును
మరచి పోతిరా? 10 నేటివరకు వారు దీనమనసుస్
ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, నేను
మీకును మీ పితరులకును నియమించిన
ధరమ్శాసత్ర్ము నైనను కటట్డలనైనను
అనుసరింపకయే యునాన్రు. 11 కాబటిట్
ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుమీకు
కీడు చేయునటుల్, 12 అనగా యూదావారినందరిని
నిరూమ్లము చేయునటుల్, నేను మీకు
అభిముఖుడనగుదును; ఐగుపుత్ దేశములో
కాపురముందుమని అచచ్టికి వెళల్
నిశచ్యించు కొను యూదాశేషులను నేను
తోడుకొని పోవుదును, వారందరు ఐగుపుత్
దేశములోనే నశించెదరు; అలుప్లేమి ఘనులేమి
వారందరు కూలుదురు, ఖడగ్ముచేతనైనను
కాష్మముచేతనైనను నశింతురు,

ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మము చేతనైనను వారు
చతుత్రు, శాపాసప్దమును భీతి పుటిట్ంచు
వారుగాను దూషణపాలుగాను తిరసాక్రము నొందిన
వారుగాను ఉందురు. 13 యెరూషలేము నివాసులను
నేనే లాగు శికిష్ంచితినో ఆలాగే
ఐగుపుత్దేశములో నివసించు వీరిని
ఖడగ్ముచేతగాని కాష్మముచేతగాని
తెగులుచేతగాని శికిష్ంచెదను. 14 కావున తాము
మరలి వచిచ్ యూదాదేశములో
కాపురముండవలెననన్ మకుక్వచేత ఐగుపుత్లో
ఆగుటకై అకక్డికి వెళుల్ యూదా వారిలోని
శేషము ఎవరును తపిప్ంచుకొనరు, శేషమేమియు
ఉండదు, పారి పోవువారు గాక మరి ఎవరును
తిరిగిరారు. 15 అపుప్డు తమ భారయ్లు
అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని
యెరిగియునన్ పురుషులందరును, అకక్డ
నిలిచియునన్ సీత్ర్లును, 16 మహా సమాజముగా
కూడిన వారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో
కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు
పర్తుయ్తత్ర మిచిచ్రి యెహోవా
నామమునుబటిట్ నీవు మాకు పర్కటించు ఈ
మాటను మేమంగీకరింపము, 17 మేము నీతో
చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా
నెరవేరచ్ బోవుచునాన్ము; మేమును మా
పితరులును మా రాజులును మా యధిపతు లును
యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధుల
లోను చేసినటేల్ ఆకాశరాణికి ధూపము
వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు
అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు
చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా
దొరికెను, మేము కేష్మముగానే యుంటిమి,
యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 18 మేము
ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు
పానారప్ణములు అరిప్ంపకయు
మానినపప్టినుండి సమసత్ము మాకు
తకుక్వైనది, మేము ఖడగ్ముచేతను
కాష్మముచేతను కీష్ణించుచునాన్ము. 19

మేము ఆకాశ రాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు
పానారప్ణములు అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల
సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండి వంటలు
చేయుచునాన్మా? ఆమెకు పానారప్ణములు
పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 20

యిరీమ్యా ఆ సీత్ర్ పురుషులందరితో, అనగా
తనకు అటుల్ పర్తుయ్తత్ర మిచిచ్న
పర్జలందరితో ఇటల్నెను 21

యూదాపటట్ణముల లోను యెరూషలేము
వీధులలోను మీరును మీ పితరులును మీ రాజులును
మీ యధిపతులును దేశపర్జలును ధూపము వేసిన
సంగతి యెహోవా జాఞ్పకముచేసికొనలేదా?
అదే గదా ఆయన మనసుస్నకు వచెచ్ను. 22

యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు
చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి యికను
సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ
దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను శాపాసప్దముగాను
నిరజ్నము గాను ఆయన చేసెను. 23 యెహోవా
మాట వినక, ఆయన
ధరమ్శాసత్ర్మునుబటిట్యు
కటట్డలనుబటిట్యు ఆయన తనకు
సాకాష్య్రథ్ముగా ఇచిచ్న
ఆజఞ్నుబటిట్యు నడువక, మీరు ధూపమువేయుచు
యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసితిరి
గనుకనే నేడునన్టుల్గా ఈ కీడు మీకు
సంభవించెను. 24 మరియు యిరీమ్యా
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పర్జలనందరిని సీత్ర్లనందరిని చూచి వారితో
ఇటల్నెనుఐగుపుత్లోనునన్ సమసత్మైన
యూదులారా, యెహోవా మాట వినుడి. 25

ఇశార్యేలు దేవు డును,
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆకాశరాణికి ధూపము
వేయుదు మనియు, ఆమెకు పానారప్ణములు
అరిప్ంతుమనియు, మేము మొర్కుక్కొనిన
మొర్కుక్బళల్ను నిశచ్యముగా
నెరవేరుచ్దుమనియు మీరును మీ భారయ్లును
మీ నోటితో పలికి మీ చేతులతో
నెరవేరుచ్చునాన్రే; నిజముగానే మీ
మొర్కుక్బళల్ను మీరు మొర్కుక్దురు,
నిజముగానే మీ మొర్కుక్లను మీరు
నెరవేరుత్రు. 26 కాబటిట్ ఐగుపుత్లో
నివసించు సమసత్మైన యూదులారా,
యెహోవామాటవినుడియెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా పర్భువగు యెహోవా అను
నేను నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచు,
ఐగుపుత్లో నివసించు యూదు లలో ఎవరును
ఇకమీదట నా నామము నోట పలకరని నా ఘనమైన
నామముతోడు నేను పర్మాణము చేయు
చునాన్ను. 27 మేలు చేయుటకు కాక
కీడుచేయుటకే నేను వారిని
కనిపెటుట్చునాన్ను; వారు ఖడగ్ముచేతనైనను
కాష్మముచేతనైనను కీష్ణించిపోవుచు,
ఐగుపుత్దేశములోనునన్ యూదావారందరు
శేషములేకుండ చతుత్రు. 28 ఖడగ్ము
తపిప్ంచుకొనువారు కొదిద్మందియై
ఐగుపుత్దేశములో నుండి యూదాదేశమునకు
తిరిగి వచెచ్దరు, అపప్డు ఐగుపుత్దేశములో
కాపురముండుటకు వెళిల్న యూదా వారిలో
శేషము ఎవరి మాట నిలకడగా నుండునో, నాదో
తమదో అది తెలిసికొందురు. 29 మీకు కీడు
సంభవించు నటుల్గా నా మాటలు నిశచ్యముగా
నిలుచునని మీకు తెలియబడుటకును, నేను ఈ
సథ్లమందు మిముమ్ను శికిష్ంచు
చునన్ందుకును ఇది మీకు సూచనగా నుండును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 30 అతనికి శతుర్వై అతని
పార్ణ మును తీయ జూచుచుండిన నెబుకదెర్జరను
బబులోను రాజుచేతికి నేను యూదారాజైన
సిదిక్యాను అపప్గించి నటుల్
ఐగుపుత్రాజైన ఫరోహొఫర్ను అతని
శతుర్వులై అతని పార్ణమును తీయజూచువారి
చేతికి అపప్గించెదను.

యూదారాజును యోషీయా
కుమారుడునైన యెహోయాకీము
ఏలుబడియందు నాలుగవ సంవతస్రమున

యిరీమ్యా నోటిమాటనుబటిట్ నేరీయా
కుమారుడగు బారూకు గర్ంథములో ఈ మాటలు
వార్యుచునన్పుప్డు పర్వకత్ యైన
యిరీమ్యా అతనితో చెపిప్నది 2 బారూకూ,
ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నినున్
గూరిచ్ ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 3 కటకటా,
నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన
నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు దుఃఖమును
కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసి
యునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని
నీవనుకొను చునాన్వు. 4 నీవు అతనికి ఈ మాట
తెలియజేయుమని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డునేను కటిట్నదానినే నేను
పడగొటుట్చునాన్ను, నేను నాటినదానినే
పెలల్గించు చునాన్ను; సరవ్భూమినిగూరిచ్యు

ఈ మాట చెపుప్ చునాన్ను. 5 నీ నిమితత్ము
నీవు గొపప్వాటిని వెదకు చునాన్వా?
వెదకవదుద్; నేను సరవ్శరీరులమీదికి కీడు
రపిప్ంచుచునాన్ను, అయితే నీవు వెళుల్
సథ్లములనిన్టిలో దోపుడుసొముమ్
దొరికినటుట్గా నీ పార్ణమును నీకిచుచ్
చునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.

అనయ్జనులనుగూరిచ్ పర్వకత్యైన
యిరీమ్యాకు... పర్తయ్కష్మైన
యెహోవా వాకుక్ 2

ఐగుపుత్నుగూరిచ్న మాట, అనగా యోషీయా
కుమారు డును యూదారాజునైన యెహోయాకీము
ఏలుబడియందు నాలుగవ సంవతస్రమున
నెబుకదెర్జరు కరెక్మీషులో
యూఫర్టీసునదిదగగ్ర ఓడించిన ఫరోనెకో
దండును గూరిచ్న మాట. 3 డాలును కేడెమును
సిథ్రపరచుకొనుడి యుదధ్మునకు రండి 4

గుఱఱ్ములను కటుట్డి, రౌతులారా, కవచము
తొడిగి ఎకుక్డి శిరసాత్ర్ణములను
ధరించుకొనుడి ఈటెలకు పదును పెటుట్డి
కవచములు వేసికొనుడి. 5 నాకేమి
కనబడుచునన్ది? వారు ఓడిపోవుచునాన్రు
వెనుకతీయుచునాన్రు వారి బలాఢుయ్లు
అపజయము నొందుచునాన్రు తిరిగిచూడక
వేగిరముగా పారిపోవుచునాన్రు ఎటుచూచిన
భయమే; యెహోవా మాట యిదే. 6 తవ్రగ
పరుగెతుత్వారు పారిపోజాలకునాన్రు
బలాఢుయ్లు తపిప్ంచుకొనజాలకునాన్రు
ఉతత్రదికుక్న యూఫర్టీసు నదీతీరమందు వారు
తొటిర్లిల్పడుచునాన్రు. 7

నైలునదీపర్వాహమువలె వచుచ్ నితడెవడు?
ఇతని జలములు నదులవలె పర్వహించుచునన్వి 8

ఐగుపీత్యుల దండు నైలునదివలె
పర్వహించుచునన్ది. దాని జలములు
తొణకునటుల్గా అది వచుచ్చునన్ది.నేనెకిక్
భూమిని కపెప్దనుపటట్ణమును దాని
నివాసులను నాశనము చేసెదను. 9

గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి
బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడిడాళుల్
పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును
విలుకాండెర్ౖన లూదీయులును బయలుదేరవలెను.
10 ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహో వాకు పగతీరుచ్ దినము. ఆయన తన
శతుర్వులకు పర్తిదండనచేయును ఖడగ్ము
కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము
తార్గును. ఉతత్ర దేశములో
యూఫర్టీసునదియొదద్ పర్భువును
సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా బలి జరి
గింప బోవుచునాన్డు. 11 ఐగుపుత్కుమారీ,
కనయ్కా, గిలాదునకు వెళిల్ గుగిగ్లము
తెచుచ్కొనుము విసాత్రమైన ఔషధములు
తెచుచ్కొనుట వయ్రథ్మే నీకు చికితస్
కలుగదు 12 నీకు సిగుగ్కలిగిన సంగతి జనములకు
వినబడెను నీ రోదనధవ్ని దేశమందంతట
వినబడుచునన్ది బలాఢుయ్లు బలాఢుయ్లను
తగిలి కూలుచునాన్రు ఒకనిమీద ఒకడు పడి అందరు
కూలుదురు. 13 బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు
బయలుదేరి వచిచ్ ఐగుపీత్యులను
హతముచేయుటను గూరిచ్ యిరీమ్యాకు
పర్తయ్కష్మైన యెహోవా వాకుక్. 14

ఐగుపుత్లో తెలియజేయుడి మిగోద్లులో
పర్కటింపుడి నొపులోను తహపనేసులోను
పర్కటనచేయుడి ఏమనగాఖడగ్ము నీ
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చుటుట్నునన్ పర్దేశములను
మింగివేయుచునన్ది మీరు లేచి ధైరయ్ము
తెచుచ్కొనుడి. 15 నీలో బలవంతులైన వారేల
తుడుపు పెటట్బడు చునాన్రు? యెహోవా
వారిని తోలివేయుచునాన్డు గనుకనే వారు
నిలువకునాన్రు. 16 ఆయన అనేకులను
తొటిర్లల్ జేయుచునాన్డు వారొకనిమీద
ఒకడు కూలుచు లెండి, కూర్రమైన ఖడగ్మును
తపిప్ంచుకొందము రండి మన
సవ్జనులయొదద్కు మన జనమ్భూమికి
వెళుల్దము రండి అని వారు చెపుప్కొందురు. 17

ఐగుపుత్రాజగు ఫరో యుకత్సమయము
పోగొటుట్కొను వాడనియు వటిట్ధవ్ని
మాతర్మేయని వారచచ్ట చాటించిరి. 18

పరవ్తములలో తాబోరు ఎటిట్దో
సముదర్పార్ంతములలో కరెమ్లు ఎటిట్దో
నా జీవముతోడు అతడు అటిట్వాడై వచుచ్ను
రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా
వాకుక్ ఇదే. 19 ఐగుపుత్ నివాసులారా, నొపు
పాడైపోవును అది నిరజ్నమై కాలచ్బడును
పర్యాణమునకు కావలసినవాటిని
సిదధ్పరచుకొనుడి. 20 ఐగుపుత్ అందమైన
పెయయ్ ఉతత్రదికుక్ననుండి జోరీగ
వచుచ్చునన్ది వచేచ్ యునన్ది. 21

పరదేశులైన ఆమె కూలి సిఫాయిలు పెంపుడు
దూడల వలె ఉనాన్రు వారేగదా వెనుకతటుట్
తిరిగిరి యొకడును నిలువకుండ పారిపోయిరి
వారికి ఆపదిద్నము వచిచ్యునన్ది
శికాష్దినము వారికాసనన్మాయెను. 22

శతుర్వులు దండెతిత్ వచుచ్చునాన్రు
మార్నులు నరుకువారివలె గొడడ్ండుల్
పటుట్కొని దాని మీదికి వచుచ్చునాన్రు
ఆలకించుడి ఆమె ధవ్ని పార్కిపోవు పాము
చపుప్డు వలె వినబడుచునన్ది యెహోవా
వాకుక్ ఇదే 23 లెకక్లేనివారై మిడతలకనన్
విసత్రింతురు చొర శకయ్ముకాని ఆమె
అరణయ్మును నరికివేయు దురు. 24 ఐగుపుత్
కూమారి అవమానపరచబడును ఉతత్రదేశసుథ్లకు
ఆమె అపప్గింపబడును 25 ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు నోలోనుండు ఆమోను
దేవతను ఫరోను ఐగుపుత్ను దాని దేవతలను దాని
రాజులను ఫరోను అతని నాశర్యించువారిని నేను
దండించు చునాన్ను. 26 వారి పార్ణము
తీయజూచు బబులోనురాజైన నెబు
కదెర్జరుచేతికిని అతని సేవకులచేతికిని
వారిని అపప్గించుచునాన్ను ఆ తరువాత అది
మునుపటివలెనే నివాససథ్లమగును ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 27 నా సేవకుడవైన
యాకోబూ, భయపడకుము ఇశార్యేలూ,
జడియకుము దూరములోనుండి నినున్
రకిష్ంచుచునాన్ను వారునన్ చెరలోనుండి నీ
సంతతివారిని రకిష్ంచు చునాన్ను ఎవరి
భయమును లేకుండ యాకోబు తిరిగివచుచ్ను అతడు
నిమమ్ళించి నెమమ్దినొందును. 28 నా
సేవకుడవైన యాకోబు, నేను నీకు తోడై
యునాన్ను భయపడకుము నేనెకక్డికి నినున్
చెదరగొటిట్తినో ఆ సమసత్ దేశపర్జలను
సమూల నాశనముచేసెదను అయితే నినున్ సమూల
నాశనముచేయను నినున్ శికిష్ంపక విడువను గాని
నాయ్యమునుబటిట్ నినున్ శికిష్ంచెదను
ఇదే యెహోవా వాకుక్.

ఫరో గాజాను కొటట్కమునుపు
ఫిలిషీత్యులనుగూరిచ్
పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు

పర్తయ్కష్మైన యెహోవా వాకుక్ 2

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ వరదలై
మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను
దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను,
దేశముమీదను అందునన్ సమసత్ముమీదను
పటట్ణము మీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను
పర్వహించును. 3 వారి బలమైన గుఱఱ్ముల
డెకక్లు నేలతనున్ శబద్మునకును, అతని రథముల
వేగమునకును, అతని చకర్ముల ఉరుము వంటి
ధవ్నికిని తండుర్లు భయపడి బలహీనులై తమ
పిలల్ల తటుట్ తిరిగి చూడరు. 4

ఫిలిషీత్యులనందరిని లయపరచుట కును, తూరు
సీదోనులకు సహాయకుడొకడైనను నిలువకుండ
అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకును దినము
వచుచ్చునన్ది. యెహోవా కఫోత్రు
దీవ్పశేషులైన ఫిలిషీత్యులను నాశనము
చేయును, 5 గాజా బోడియాయెను,
మైదానములో శేషించిన ఆషెక్లోను
నాశనమాయెను. ఎనాన్ళల్వరకు నినున్ నీవే
గాయపరచుకొందువు? 6 యెహోవా ఖడగ్మా,
యెంత వరకు విశర్మింపక యుందువు? నీ
వరలోనికి దూరి విశర్ మించి ఊరకుండుము. 7

అషెక్లోనుమీదికిని సముదర్ తీరముమీదికిని
పొమమ్ని యెహోవా నీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్
యునాన్డు గదా; నీవేలాగు విశర్మించుదువు?
అచచ్ టికే పొమమ్ని ఆయన ఖడగ్మునకు ఆజఞ్
ఇచిచ్యునాన్డు.

మోయాబునుగూరిచ్నది. ఇశార్యేలు
దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డు. నెబోకు శర్మ,

అది పాడైపోవుచునన్ది. కిరయ్తాయిము
పటట్బడినదై అవమానము నొందుచునన్ది
ఎతత్యిన కోట పడగొటట్బడినదై అవమానము
నొందుచునన్దిఇకను మోయాబునకు
పర్సిదిధ్యుండదు. 2 హెషోబ్నులో వారు అది
ఇకను జనము కాకపోవు నటుల్ దాని
కొటిట్వేయుదము రండని చెపుప్కొనుచు
దానికి కీడు చేయ నుదేద్శించుచునాన్రు
మదేమ్నా, నీవును ఏమియు చేయలేకపోతివి.
ఖడగ్ము నినున్ తరుముచునన్ది. 3 ఆలకించుడి,
హొరొనయీమునుండి రోదనధవ్ని విన
బడుచునన్ది దోపుడు జరుగుచునన్ది
మహాపజయము సంభవించు చునన్ది. 4 మోయాబు
రాజయ్ము లయమై పోయెను దాని బిడడ్ల
రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 5 హొరొనయీము
దిగుదలలో పరాజితుల రోదనధవ్ని
వినబడుచునన్ది జనులు లూహీతు నెకుక్చు
ఏడుచ్చునాన్రు ఏడుచ్చు ఎకుక్చునాన్రు. 6

పారిపోవుడి మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొనుడి
అరణయ్ములోని అరుహవృకష్మువలె ఉండుడి. 7

నీవు నీ కిర్యలను ఆశర్యించితివి నీ నిధులను
నముమ్ కొంటివి నీవును పటుట్కొనబడెదవు,
కెమోషుదేవత చెరలోనికి పోవును ఒకడు
తపప్కుండ వాని యాజకులును అధిపతులును
చెరలోనికి పోవుదురు. 8 యెహోవా
సెలవిచుచ్నటుల్ సంహారకుడు పర్తి
పటట్ణముమీదికి వచుచ్ను ఏ పటట్ణమును
తపిప్ంచుకొనజాలదు లోయకూడ నశించును
మైదానము పాడైపోవును. 9 మోయాబునకు
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రెకక్లు పెటుట్డి అది వేగిరముగా బయలుదేరి
పోవలెను. నివాసి యెవడును లేకుండ దాని
పటట్ణములు పాడగును. 10 యెహోవా
కారయ్మును అశర్దధ్గా చేయువాడు
శాపగర్సుత్ డగును గాక రకత్ము ఓడచ్కుండ
ఖడడ్ము దూయువాడు శాపగర్సుత్ డగును గాక.
11 మోయాబు తన బాలయ్మునుండి నెమమ్ది
నొందెను ఈ కుండలోనుండి ఆ కుండలోనికి
కుమమ్రింపబడకుండ అది మడిడ్మీద నిలిచెను
అదెనన్డును చెరలోనికి పోయినది కాదు
అందుచేత దాని సారము దానిలో
నిలిచియునన్దిదాని వాసన ఎపప్టివలెనే
నిలుచుచునన్ది. 12 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగల దినములలో నేను
దానియొదద్కు కుమమ్రించు వారిని పంపెదను.
వారు దాని కుమమ్రించి దాని పాతర్లను
వెలితిచేసివారి జాడీలను పగులగొటెట్దరు. 13

ఇశార్యేలువారు తామాశర్యించిన
బేతేలునుబటిట్ సిగుగ్పడినటుల్
మోయాబీయులును కెమోషునుబటిట్
సిగుగ్పడుచునాన్రు 14 మేము
బలాఢుయ్లమనియు యుదధ్శూరులమనియు
మీరెటుల్ చెపుప్కొందురు? 15 మోయాబు
పాడైపోవుచునన్ది శతుర్వులు దాని
పటట్ణములలో చొరబడుచునాన్రు వారి
¸°వనులలో శేర్షుఠ్లు వధకు పోవుచునాన్రు
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరుగల
రాజు సెలవిచిచ్నమాట యిదే. 16 మోయాబునకు
సమూలనాశనము సమీపించుచునన్ది దానికి
సంభవించు దుఃఖము తవ్రపడి వచుచ్చునన్ది. 17

దానిచుటుట్నునన్ మీరందరు దానినిగూరిచ్
అంగలారుచ్డి దాని కీరిత్నిగూరిచ్
విననివారలారా, అంగలారుచ్డి బలమైన
రాజదండము పర్భావముగల రాజదండము
విరిగిపోయెనే యని చెపుప్కొనుడి. 18

దేబోనులో ఆసీనురాలై యుండుదానా,
మోయాబును పాడుచేసినవాడు నీ మీదికి వచుచ్
చునాన్డు. నీ కోటలను నశింపజేయుచునాన్డు.నీ
గొపప్తనము విడిచి దిగిరముమ్ఎండినదేశములో
కూరుచ్ండుము. 19 ఆరోయేరు నివాసీ,
తోర్వలో నిలిచి కనిపెటుట్ము
పారిపోవుచునన్ వారియొదద్ విచారించుము
తపిప్ంచుకొనిపోవుచునన్వారిని అడుగుము ఏమి
జరిగినదో వారివలన తెలిసికొనుము. 20

మోయాబు పడగొటట్బడినదై అవమానము
నొంది యునన్ది గోలయెతిత్ కేకలువేయుము
మోయాబు అపజయము నొందెను. అరోన్నులో ఈ
సంగతి తెలియజెపుప్డి 21 మైదానములోని
దేశమునకు శికష్ విధింపబడియునన్ది
హోలోనునకును యాహసునకును మేఫాతునకును
దీబోనుకును 22 నెబోకును
బేత్ిదబాల్తయీమునకును కిరయ్తాయిమున
కును బేతాగ్మూలునకును 23

బేతెమ్యోనునకును కెరీయోతునకును
బొసార్కును దూరమైనటిట్యు
సమీపమైనటిట్యు 24 మోయాబుదేశ
పురములనిన్టికిని శికష్ విధింపబడి యునన్ది.
25 మోయాబు శృంగము నరికివేయబడియునన్ది
దాని బాహువు విరువబడియునన్ది యెహోవా
వాకుక్ ఇదే. 26 మోయాబు యెహోవాకు
విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను
దాని మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన
వమనములో పొరుల్చునన్ది అది

అపహాసయ్మునొందును. 27 ఇశార్యేలును నీవు
అపహాసాయ్సప్దముగా ఎంచలేదా? అతడు
దొంగలకు జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్
పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి 28

మోయాబు నివాసులారా, పటట్ణములు విడువుడి
కొండపేటు సందులలో గూడు కటుట్కొను
గువవ్లవలె కొండలో కాపురముండుడి. 29

మోయోబీయుల గరవ్మునుగూరిచ్ వింటిమి,
వారు బహు గరవ్పోతులు వారి
అతిశయమునుగూరిచ్యు గరవ్మునుగూరిచ్యు 30

అహంకారమునుగూరిచ్యు పొగరునుగూరిచ్యు
మాకు సమాచారము వచెచ్ను వారి తామసమును
వచించరాని వారి పర్గలభ్ము లును నాకు
తెలిసేయునన్వి చేయదగని కిర్యలు వారు
బహుగా చేయుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్
31 కాబటిట్ మోయాబు నిమితత్ము నేను
అంగలారుచ్ చునాన్ను మోయాబు అంతటిని
చూచి కేకలు వేయుచునాన్ను వారు కీరహ్రెశు
జనులు లేకపోయిరని మొఱఱ్పెటుట్
చునాన్రు. 32 సిబామ్ దార్కష్వలీల్,
యాజెరునుగూరిచ్న యేడుప్ను మించునటుల్
నేను నినున్గూరిచ్ యేడుచ్చునాన్ను నీ
తీగెలు ఈ సముదర్మును దాటి వాయ్పించెను
అవి యాజెరుసముదర్మువరకు వాయ్పించెను నీ
వేసవికాల ఫలములమీదను దార్కష్గెలలమీదను
పాడుచేయువాడు పడెను. 33 ఫలభరితమైన
పొలములోనుండియు మోయాబు
దేశములోనుండియు ఆనందమును సంతోషమును
తొలగిపోయెను దార్కష్గానుగలలో
దార్కాష్రసమును లేకుండ చేయు చునాన్ను
జనులు సంతోషించుచు తొర్కక్రు సంతోషము
నిసస్ంతోషమాయెను. 34 నిమీములో నీళుల్
సహితము ఎండిపోయెను హెషోబ్ను
మొదలుకొని ఏలాలేవరకును యాహసు వరకును
సోయరు మొదలుకొని హొరొనయీమువరకును
ఎగాల్తాష్లిషావరకును జనులు
కేకలువేయుచునాన్రు. 35 ఉనన్తసథ్లమున
బలులు అరిప్ంచువారిని దేవతలకు
ధూపమువేయువారిని మోయాబులో
లేకుండజేసెను ఇదే యెహోవా వాకుక్. 36 వారు
సంపాదించినదానిలో శేషించినది నశించి
పోయెను మోయాబునుగూరిచ్ నా గుండె
పిలల్నగోర్వివలె నాదము చేయుచునన్ది
కీరహ్రెశువారినిగూరిచ్ నా గుండె
పిలల్నగోర్వివలె వాగు చునన్ది. 37

నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి
గడడ్ము గొరిగింపబడెను చేతులనిన్టిమీద
నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.
38 మోయాబు ఇంటి పైకపుప్లనిన్టిమీదను
దాని వీధులలోను అంగలారుప్ వినబడుచునన్ది
ఒకడు పనికిమాలిన ఘటమును పగులగొటుట్నటుల్
నేను మోయాబును పగులగొటుట్చునాన్ను ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 39 అంగలారుచ్డి మోయాబు
సమూలధవ్ంసమాయెను మోయాబూ, నీవు వెనుకకు
తిరిగితివే, సిగుగ్పడుము. మోయాబు తన
చుటుట్నునన్ వారికందరికి
అపహాసాయ్సప్దముగాను భయకారణముగాను
ఉండును. 40 యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా
పకిష్రాజు ఎగురునటుల్ ఎగిరి అది మోయాబు
మీద తన రెకక్లను చాపుచునన్ది. 41 కోటలు
పడగొటట్బడియునన్వి దురగ్ములు పటట్బడి
యునన్వి. ఆ దినమున మోయాబు శూరుల
హృదయము పర్సవించు సీత్ర్ హృదయమువలె
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ఉండును. 42 మోయాబు యెహోవాకంటె
గొపప్వాడనని అతిశయ పడగా అది జనము కాకుండ
నిరూమ్లమాయెను. 43 మోయాబు నివాసీ,
భయమును గుంటయు ఉరియు నీమీదికి
వచిచ్యునన్వి 44 ఇదే యెహోవా వాకుక్.
భయము తపిప్ంచుకొనుటకై పారిపోవువారు
గుంటలో పడుదురు గుంటలోనుండి
తపిప్ంచుకొనువారు ఉరిలో చికుక్ కొందురు
మోయాబుమీదికి విమరశ్ సంవతస్రమును నేను
రపిప్ంచుచునాన్నుఇదే యెహోవా వాకుక్.దేశ
పరితాయ్గులగువారు బలహీనులై
హెషోబ్నునీడలో నిలిచియునాన్రు. 45

హెషోబ్నులోనుండి అగిన్యు సీహోను
మధయ్నుండి జావ్లలును బయలుదేరి 46

మోయాబు శిరసుస్ను, సందడిచేయువారి
నడినెతిత్ని కాలిచ్వేయుచునన్వి.
మోయాబూ, నీకు శర్మ కెమోషుజనులు
నశించియునాన్రు నీ కుమారులు చెరపటట్బడిరి
చెరపటట్బడినవారిలో నీ కుమారెత్లునాన్రు.
47 అయితే అంతయ్దినములలో చెరపటట్బడిన
మోయాబు వారిని నేను తిరిగి రపిప్ంచెదను
ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఇంతటితో
మోయాబునుగూరిచ్న శికాష్విధి ముగిసెను.

అమోమ్నీయులనుగూరిచ్ యెహోవా
ఈలాగు సెల...
విచుచ్చునాన్డుఇశార్యేలునకు

కుమారులు లేరా? అతనికి వారసుడు
లేకపోయెనా? మలోక్ము గాదును ఎందుకు
సవ్తంతిర్ంచుకొనును? అతని పర్జలు దాని
పటట్ణములలో ఎందుకు నివసింతురు? 2

కాగాయెహోవా ఈలాగున
సెలవిచుచ్చునాన్డురాగల దినములలో నేను
అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్ మీదికి
వచుచ్ యుదధ్ము యొకక్ ధవ్ని
వినబడజేసెదను; అది పాడుదిబబ్యగును, దాని
ఉపపురములు అగిన్చేత కాలచ్బడును, దాని
వారసులకు ఇశార్యేలీయులు వారసులగుదురని
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 3

హెషోబ్నూ, అంగ లారుచ్ము, హాయి
పాడాయెను, మలోక్మును అతని యాజకులును
అతని యధిపతులును చెరలోనికి పోవు చునాన్రు;
రబాబ్ నివాసినులారా, కేకలువేయుడి,
గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి, మీరు అంగలారిచ్
కంచెలలో ఇటు అటు తిరుగులాడుడి. 4

విశావ్సఘాతకురాలానా యొదద్కు ఎవడును
రాలేడని నీ ధనమునే ఆశర్యముగా
చేసికొనన్దానా, 5 నీ లోయలో జలములు
పర్వహించు చునన్వని, నీవేల నీ
లోయలనుగూరిచ్ యతిశయించు చునాన్వు?
పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 6 నేను
నీ చుటుట్నునన్ వారందరివలన నీకు భయము
పుటిట్ంచు చునాన్ను; మీరందరు శతుర్వుని
కెదురుగా తరుమబడు దురు, పారిపోవువారిని
సమకూరుచ్ వాడొకడును లేక పోవును,
అటుతరువాత చెరలోనునన్ అమోమ్నీయులను
నేను రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 7

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా?
వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి
జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 8 ఏశావును
విమరిశ్ంచుచు నేనతనికి కషట్కాలము

రపిప్ంచుచునాన్ను; దదానీయు లారా,
పారిపోవుడి వెనుకకు మళుల్డి బహులోతున దాగు
కొనుడి. 9 దార్కష్పండుల్ ఏరువారు
నీయొదద్కు వచిచ్న యెడల వారు పరిగెలను
విడువరా? రాతిర్ దొంగలు వచిచ్నయెడల తమకు
చాలునంత దొరుకువరకు నషట్ము చేయుదురు గదా?
10 నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయు చునాన్ను,
అతడు దాగియుండకుండునటుల్ నేనతని మరుగు
సథ్లమును బయలుపరచుచునాన్ను, అతని
సంతానమును అతని సవ్జాతివారును అతని
పొరుగువారును నాశన మగు చునాన్రు, అతడును
లేకపోవును. 11 అనాధులగు నీ పిలల్లను
విడువుము, నేను వారిని సంరకిష్ంచెదను, నీ విధవ
రాండుర్ ననున్ ఆశర్యింపవలెను. 12

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
నాయ్యముచేత ఆ పాతర్లోనిది తార్గను
రానివారు నిశచ్యముగా దానిలోనిది తార్గు
చునాన్రే, నీవుమాతర్ము బొతిత్గా శికష్
నొందకపోవుదువా? శికష్ తపిప్ంచుకొనక నీవు
నిశచ్యముగా తార్గుదువు. 13 బొసార్
పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారి
గాను శాపవచనముగాను ఉండుననియు, దాని
పటట్ణము లనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి
పాడుగానుండుననియు నా తోడని పర్మాణము
చేసియునాన్నని యెహోవా సెల
విచుచ్చునాన్డు. 14 యెహోవా యొదద్నుండి
నాకు వరత్ మానము వచెచ్ను; జనముల
యొదద్కు దూత పంపబడి యునాన్డు, కూడికొని
ఆమెమీదికి రండి యుదధ్మునకు లేచి రండి. 15

జనములలో అలుప్నిగాను మనుషుయ్లలో
నీచునిగాను నేను నినున్ చేయుచునాన్ను. 16

నీవు భీకరు డవు; కొండసందులలో నివసించువాడా,
పరవ్త శిఖర మును సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ
హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు
పకిష్రాజువలె నీ గూటిని ఉనన్త సథ్లములో
కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద
పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 17

ఎదోము పాడైపోవును, దాని మారగ్మున
నడుచువారు ఆశచ్రయ్పడి దాని
యిడుమలనిన్యు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు.
18 సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప
పటట్ణములును పడగొటట్బడిన తరువాత
వాటిలో ఎవడును కాపురముండక పోయినటుల్ ఏ
మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ నరుడును
దానిలో బసచేయడు. 19 చిరకాలము నిలుచు
నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్ వులు
యొరాద్ను పర్వాహములో నుండి సింహమువలె
వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని
దాని యొదద్నుండి తోలివేయుదును, నేనెవని
నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను;
ననున్ పోలియునన్ వాడై నాకు ఆకేష్పణ
కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింప గల
కాపరియేడి? 20 ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా
చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను
నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని
వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన
వారిని శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి
నివాస సథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును.
21 వారు పడిపోగా అఖండమైన ధవ్ని పుటెట్ను;
భూమి దానికి దదద్రిలుల్చునన్ది, అంగలారుప్
ఘోషయు ఎఱఱ్సముదర్ము దనుక వినబడెను. 22

శతుర్వు పకిష్రాజువలె లేచి యెగిరి
బొసార్మీద పడవలె నని తన రెకక్లు
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విపుప్కొనుచునాన్డు; ఆ దినమున ఎదోము
బలాఢుయ్ల హృదయములు పర్సవించు సీత్ర్
హృదయమువలె ఉండును. 23 దమసుక్ను గూరిచ్న
వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని
సిగుగ్ పడు చునన్వి అవి పరవశములాయెను
సముదర్ముమీద విచారము కలదుదానికి
నెమమ్దిలేదు. 24 దమసుక్ బలహీనమాయెను.
పారిపోవలెనని అది వెనుకతీయుచునన్ది వణకు
దానిని పటెట్ను పర్సవించు సీత్ర్ని
పటుట్నటుల్ పర్యాసవేదనలు దానిని
పటెట్ను. 25 పర్సిదిధ్గల పటట్ణము
బొతిత్గా విడువబడెను నాకు ఆనందమునిచుచ్
పటట్ణము బొతిత్గా విడువ బడెను. 26 ఆమె
¸°వనులు ఆమె వీధులలో కూలుదురు ఆ దినమున
యోధులందరు మౌనులైయుందురు ఇదే
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 27

నేను దమసుక్ పార్కారములో అగిన్
రాజబెటెట్దను అది బెనహ్దదు నగరులను
కాలిచ్వేయును. 28 బబులోనురాజైన
నెబుకదెర్జరు కొటిట్న కేదారును గూరిచ్యు
హాసోరు రాజయ్ములనుగూరిచ్యు యెహోవా
సెల విచిచ్నమాట లేచి కేదారునకు వెళుల్డి
తూరుప్దేశసుథ్లను దోచు కొనుడి. 29 వారి
గుడారములను గొఱఱ్ల మందలను శతుర్వులు
కొనిపోవుదురు తెరలను ఉపకరణములను ఒంటెలను
వారు పటుట్ కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు
దానిమీద చాటింతురు 30 హాసోరు నివాసులారా,
బబులోనురాజైన నెబు కదెర్జరు మీమీదికి
రావలెనని ఆలోచన చేయు చునాన్డు మీమీద
పడవలెనను ఉదేద్శముతో ఉనాన్డు యెహోవా
వాకుక్ ఇదే పారిపోవుడి బహులోతున వెళుల్డి
అగాధసథ్లములలో దాగుడి 31 మీరు లేచి
ఒంటరిగా నివసించుచు గుమమ్ములు పెటట్కయు
గడియలు అమరచ్కయు నిశిచ్ంతగాను
కేష్మముగాను నివసించు జనముమీద పడుడి. 32

వారి ఒంటెలు దోపుడుసొముమ్గా ఉండును వారి
పశువులమందలు కొలల్సొముమ్గా ఉండును
గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొనువారిని
నఖముఖాల చెదరగొటుట్చునాన్ను
నలుదికుక్లనుండి ఉపదర్వమును వారిమీదికి
రపిప్ంచు చునాన్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్, 33

హాసోరు చిరకాలము పాడై నకక్లకు నివాస సథ్ల
ముగా ఉండును అకక్డ ఏ మనుషుయ్డును
కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు. 34

యూదారాజైన సిదిక్యా యేలుబడి
ఆరంభములో యెహోవా వాకుక్ పర్వకత్యైన
యిరీమ్యాకు పర్తయ్కష్మై
ఏలామునుగూరిచ్ 35 ఈలాగు
సెలవిచెచ్నుసైనయ్ములకధిపతి యగు
యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగానేను ఏలాము
యొకక్ బలమునకు ముఖాయ్ధారమైన వింటిని
విరుచు చునాన్ను. 36 నలుదిశలనుండి నాలుగు
వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి,
నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయు వులవెంట
వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన
ఏలాము వారు పర్వేశింపని దేశమేదియు
నుండదు. 37 మరియు వారి శతుర్వులయెదుటను
వారి పార్ణము తీయజూచు వారియెదుటను
ఏలామును భయపడ జేయుదును, నా కోపాగిన్చేత
కీడును వారి మీదికి నేను రపిప్ంచుదును, వారిని
నిరూమ్లము చేయువరకు వారివెంట ఖడగ్ము
పంపు చునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 38 నా
సింహాసన మును అచచ్టనే సాథ్పించి

ఏలాములో నుండి రాజును అధిపతులను
నాశనముచేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 39

అయితే కాలాంతమున చెరపటట్బడిన ఏలాము
వారిని నేను మరల రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా
వాకుక్.

బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల
దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన
యిరీమ్యాదావ్రా యెహోవా

సెలవిచిచ్న వాకుక్ 2 జనములలో పర్కటించుడి
సమాచారము తెలియ జేయుడి ధవ్జమునెతిత్
మరుగుచేయక చాటించుడి బబులోను పటట్బడును
బేలు అవమానము నొందును మెరోదకు నేల
పడవేయబడును బబులోను విగర్హములు
అవమానము నొందును దాని బొమమ్లు
బోరల్దోర్యబడును 3 ఉతత్రదికుక్నుండి
దానిమీదికి ఒక జనము వచుచ్ చునన్ది ఏ
నివాసియు లేకుండ అది దాని దేశమును పాడు
చేయును మనుషుయ్లేమి పశువులేమి అందరును
పారిపోవుదురు అందరును తరిల్పోవుదురు. 4 ఆ
కాలమున ఆనాటికి ఇశార్యేలువారును యూదా
వారును కూడి వచెచ్దరు ఏడుచ్చు సాగుచు తమ
దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారించుటకై
వచెచ్దరు 5 ఎనన్టికిని మరువబడని
నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను
కలిసికొందము రండని చెపుప్కొనుచు
సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్
మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 6 నా పర్జలు
తోర్వతపిప్న గొఱఱ్లుగా ఉనాన్రు వారి
కాపరులు కొండలమీదికి వారిని తోలుకొని పోయి
వారిని తోర్వ తపిప్ంచిరి జనులు కొండకొండకు
వెళుల్చు తాము దిగవలసిన చోటు మరచిపోయిరి.
7 కనుగొనినవారందరు వారిని భకిష్ంచుచు
వచిచ్రి వారి శతుర్వులుమేము అపరాధులము
కాము వీరు నాయ్యమునకు నివాసమును తమ
పితరులకు నిరీకష్ణాధారమునగు యెహోవామీద
తిరుగుబాటు చేసినందున ఇది వారికి
సంభవించెనని చెపుప్దురు. 8 బబులోనులోనుండి
పారిపోవుడి కలీద్యులదేశములోనుండి
బయలువెళుల్డి మందలకు ముందు మేకపోతులు
నడుచునటుల్ ముందర నడువుడి. 9

ఉతత్రదేశమునుండి మహాజనముల సమూహమును
నేను రేపుచునాన్ను బబులోనునకు విరోధముగా
దానిని రపిప్ంచుచునాన్ను ఆ జనులు దానిమీదికి
యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్చునాన్రు వారి
మధయ్నుండియే ఆమె పటట్బడును పర్జఞ్గల
బలాఢుయ్లు దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనక
మరలని రీతిగా వారి బాణములు అమోఘములై
తిరిగి రాకుండును. 10 కలీద్యుల దేశము
దోపుడుసొమమ్గును దాని దోచుకొను వారందరు
సంతుషిట్ నొందెదరు ఇదే యెహోవా వాకుక్.
11 నా సావ్సథ్య్మును దోచుకొనువారలారా,
సంతోషించుచు ఉతస్హించుచు నురిపిడిచేయుచు
పెయయ్వలె గంతులువేయుచు బలమైన
గుఱఱ్ములవలె మీరు సకిలించుచునాన్రే? 12 మీ
తలిల్ బహుగా సిగుగ్పడును మిముమ్ను కనన్ది
తెలల్ బోవును ఇదిగో అది జనములనిన్టిలో
అతినీచ జనమగును అది యెడారియు
ఎండినభూమియు అడవియు నగును. 13 యెహోవా
రౌదర్మునుబటిట్ అది నిరజ్నమగును అది
కేవలము పాడైపోవును బబులోను మారగ్మున
పోవువారందరు ఆశచ్రయ్పడి దాని
తెగుళల్నిన్యు చూచి--ఆహా నీకీగతి పటిట్
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నదా? అందురు 14 ఆమె యెహోవాకు విరోధముగా
పాపముచేసినది. విలుల్ తొర్కుక్వారలారా,
మీరందరు బబులోనునకు విరోధముగా దాని
చుటుట్ యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్డి ఎడతెగక
దానిమీద బాణములు వేయుడి 15 చుటుట్ కూడి
దానిని బటిట్ కేకలువేయుడి అది లోబడ
నొపుప్కొనుచునన్ది దాని బురుజులు
పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు
విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు
పర్తికారము.దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది
చేసినటేట్ దానికి చేయుడి. 16 బబులోనులో
నుండకుండ వితుత్వారిని నిరూమ్లము చేయుడి
కోతకాలమున కొడవలి పటుట్కొనువారిని
నిరూమ్లము చేయుడి కూర్రమైన ఖడగ్మునకు
భయపడి వారందరు తమ పర్జలయొదద్కు
వెళుల్చునాన్రు తమ తమ దేశములకు
పారిపోవుచునాన్రు. 17 ఇశార్యేలువారు
చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని
తొలగగొటెట్ను మొదట అషూష్రురాజు వారిని
భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ
నెబుకదెర్జరు వారి యెముకలను
నలుగగొటుట్చునాన్డు. 18 కావున ఇశార్యేలు
దేవుడును సైనయ్ముల కధిపతియు నగు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
అషూష్రు రాజును నేను దండించినటుల్
బబులోనురాజును అతని దేశమును దండించెదను.
19 ఇశార్యేలువారిని తమ మేతసథ్లమునకు
నేను తిరిగి రపిప్ంచెదను వారు కరెమ్లుమీదను
బాషానుమీదను మేయుదురు ఎఫార్యిము
కొండలమీదను గిలాదులోను మేయుచు
సంతుషిట్నొందును. 20 ఆ కాలమున ఆ నాటికి
ఇశార్యేలు దోషమును వెదకినను అది
కనబడకుండును. యూదా పాపములు వెదకిను అవి
దొరుకవు శేషింపజేసినవారిని నేను
కష్మించెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్. 21

దండెతిత్ మెరాతయీయుల దేశముమీదికి
పొముమ్ పెకోదీయుల దేశముమీదికి పొముమ్
వారిని హతముచేయుము వారు శాపగర్సుత్లని
పర్కటించుము నేను మీకిచిచ్న ఆజఞ్
అంతటినిబటిట్ చేయుము. 22 ఆలకించుడి,
దేశములో యుదధ్ధవ్ని వినబడుచునన్ది అధిక
నాశనధవ్ని వినబడుచునన్ది 23 సరవ్భూమిని
కొటుట్చునన్ సమెమ్ట తెగి బొతిత్గా
విరుగ గొటట్బడెను అనయ్జనులలో బబులోను
బొతిత్గా పాడైపోయెను. 24 బబులోనూ,
నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్
యునాన్ను తెలియకయే నీవు
పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు
యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి
పటట్బడియునాన్వు. 25 కలీద్యులదేశములో
పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియు నగు
యెహోవాకు పనియునన్ది యెహోవా తన
ఆయుధశాలను తెరచి కోపముతీరుచ్ తన
ఆయుధములను వెలుపలికి తెచుచ్ చునాన్డు. 26

నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ దానిమీద పడుడి దాని
ధానయ్పుకొటల్ను విపుప్డి కసవు
కుపప్లువేసినటుల్ దానిని కుపప్లువేయుడి
శేషమేమియు లేకుండ నాశనము చేయుడి 27 దాని
యెడల్నిన్టిని వధించుడి అవి వధకు పోవలెను
అయోయ్, వారికి శర్మ వారి దినము
ఆసనన్మాయెను వారి దండనకాలము వచెచ్ను.
28 ఆలకించుడి, పారిపోయి బబులోను
దేశములోనుండి తపిప్ంచుకొని

వచుచ్చునన్వారి శబద్ము వినబడు చునన్ది మన
దేవుడగు యెహోవా చేయు పర్తికార సమా
చారమును తన ఆలయము విషయమై ఆయన చేయు
పర్తికార సమాచారమును సీయోనులో
పర్కటించుడి. వారు వచుచ్చునాన్రు. 29

బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి
విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, మీరందరు
దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద
గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద
గరవ్పడినది దానిలో నొకడును
తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్
దానికి పర్తికారము చేయుడి అది చేసిన
పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము
చేయుడి. 30 కావున ఆ దినమున దాని ¸°వనసుథ్లు
దాని వీధులలో కూలుదురు దాని యోధులందరు
తుడిచివేయబడుదురు ఇదే యెహోవా వాకుక్. 31

పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు
యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షుఠ్డా, నేను నీకు
విరోధినై యునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది
నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది
32 గరివ్షుఠ్డు తొటిర్లిల్ కూలును అతని
లేవనెతుత్వాడెవడును లేకపోవును నేనతని
పురములలో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది అతని
చుటుట్పటుట్లనిన్టిని కాలిచ్వేయును. 33

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్ చునాన్డు ఒకడును తపప్కుండ
ఇశార్యేలువారును యూదా వారును
బాధింపబడిరి వారిని చెరపెటిట్నవారందరు
వారిని గటిట్గా పటుట్కొను చునాన్రు వారిని
పోనిచుచ్టకు సమమ్తింపరు. 34 వారి
విమోచకుడు బలవంతుడు సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా అని ఆయనకు పేరు భూమికి విశార్ంతి
కలుగజేయుటకును బబులోను నివాసులను
కలవరపరచుటకును ఆయన బాగుగా వాదించి వారి
వాయ్జెయ్మును కడ ముటిట్ంచును. 35

యెహోవా మాట యిదే కలీద్యులును బబులోను
నివాసులును దాని అధిపతులును జాఞ్నులును
కతిత్పాలగుదురు 36 పర్గలభ్ములు పలుకువారు
ఖడగ్వశులై పిచిచ్వాండర్గు దురు.
బలాఢుయ్లు నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము
వారిమీద పడును 37 ఖడగ్ము వారి
గుఱఱ్ములమీద పడును వారి రథముల మీద పడును
ఖడగ్ము వారిమీదికి దిగుటచేత దానిలోనునన్
పరదేశులు సీత్ర్లవంటివారగుదురు అది దాని
నిధులమీద పడగా అవి దోచుకొనబడును. 38

నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది
చెకక్బడిన విగర్హములుగల దేశము జనులు
భీకరపర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు
చేయుదురు. 39 అందుచేతను అడవిపిలుల్లును
నకక్లును అకక్డ నివ సించును నిపుప్కోళుల్ను
దానిలో నివాసముచేయును ఇకమీదట అది
ఎనన్డును నివాససథ్లము కాకపోవును తరతరములు
దానిలో ఎవరును కాపురముండరు. 40 యెహోవా
వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి
సమీపపటట్ణములను దేవుడు నాశనము
చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ
కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును దానిలో
బసచేయడు. 41 జనులు ఉతత్రదికుక్నుండి
వచుచ్చునాన్రు మహాజనమును అనేక రాజులును
భూదిగంతములనుండి రేపబడెదరు. 42 వారు
వింటిని ఈటెను పటుట్కొని వచెచ్దరు వారు
కూర్రులు జాలిపడనివారు వారి సవ్రము
సముదర్ఘోషవలె ఉనన్ది వారు గుఱఱ్ములను
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ఎకుక్వారు బబులోను కుమారీ, ఒకడు
యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్ రీతిగా వారందరు
నీమీద పంకుత్లు తీరుచ్చునాన్రు. 43

బబులోనురాజు వారి సమాచారము విని దురబ్లు
డాయెను అతనికి బాధ కలిగెను పర్సవ సీత్ర్
వేదనవంటి వేదన అతనికి సంభవించెను. 44

చిరకాల నివాసమును పటుట్కొనవలెనని
శతుర్వులు యొరాద్ను పర్వాహములో నుండి
సింహము వలె వచుచ్చునాన్రు నిమిషములోనే
నేను వారిని దానియొదద్నుండి తోలి
వేయుదును నేనెవని ఏరప్రతునో వానిని
దానిమీద నియమించెదనుననున్
పోలియునన్వాడై ననున్
ఆకేష్పణచేయువాడేడి?ననున్ ఎదిరింపగల
కాపరి ఏడి? 45 బబులోనునుగూరిచ్ యెహోవా
చేసిన ఆలోచన వినుడి కలీద్యుల
దేశమునుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినది వినుడి
నిశచ్యముగా మందలోని అలుప్లైనవారిని వారు
లాగు దురు నిశచ్యముగా వారినిబటిట్ వారి
నివాససథ్లము విసమ్య మొందును. 46

బబులోను పటట్బడుచునన్దను సమాచారము విని
భూమి కంపించుచునన్ది జనములలో అంగలారుప్
వినబడుచునన్ది.

యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను
బబులోను మీదికిని దానిలో కాపు

రముచేసి నాకు విరోధముగలేచిన వారిమీదికిని
పర్చండమైన వాయువును రపిప్ంచెదను. 2

అనయ్దేశసుథ్లను బబులోనునకు పంపుచునాన్ను
వారు ఆ దేశమును తూరాప్రపటిట్ దాని
వటిట్దిగా చేయుదురు ఆపదిద్నమున వారు
నలుదికుక్లనుండి దానిమీదికి వచెచ్దరు. 3

విలుకానిమీదికి విలుకాడు విలుల్
తొర్కక్వలెను కవచము వేసికొనువానిమీదికిని
విలుల్ తొర్కక్వలెను కలీద్యులదేశములో
జనులు హతులై పడునటుల్ను దాని వీధులలో వారు
పొడవబడి కూలునటుల్ను 4 ¸°వనులను కొటట్క
మానకుడి దాని సరవ్సైనయ్మును బొతిత్గా
నిరూమ్లము చేయుడి. 5 తమ దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా
ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని
విసరిజ్ంపలేదు గాని ఇశార్యేలు
పరిశుదధ్దేవునికి విరోధముగా తాము చేసిన
అపరాధముతో వారిదేశము నిండి యునన్ది. 6

మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్
బబులోనులోనుండి పారిపోవుడి మీ పార్ణములు
రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు
పర్తికారకాలము అది చేసిన కిర్యలనుబటిట్
ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు. 7

బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి
మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై యుండెను.
దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి
మతిత్లిల్ యునాన్రు. 8 బబులోను
నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియ
లాయెను దానిని చూచి అంగలారుచ్డి అది
సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు
గుగిగ్లము తీసికొని రండి. 9 మనము బబులోనును
సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త
నొందలేదు దాని విడిచి పెటుట్డి. మన మన
దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శికష్
ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది అది
మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది 10

యెహోవా మన నాయ్యమును రుజువుపరచు

చునాన్డు రండి సీయోనులో మన దేవుడైన
యెహోవా చేసిన పని మనము వివరించుదము. 11

బాణములు చికిలిచేయుడి కేడెములు
పటుట్కొనుడి బబులోనును నశింపజేయుటకు
యెహోవా ఆలోచించు చునాన్డు మాదీయుల
రాజుల మనసుస్ను దానిమీదికి రేపు చునాన్డు.
అది యెహోవా చేయు పర్తిదండన తన
మందిరమునుగూరిచ్ ఆయన చేయు పర్తిదండన.
12 బబులోను పార్కారములమీద పడుటకై
ధవ్జము నిలువబెటుట్డి కావలి బలముచేయుడి
కావలివారిని పెటుట్డి మాటు లను
సిదధ్పరచుడి బబులోను నివాసులనుగూరిచ్ తాను
సెలవిచిచ్న దానిని బటిట్ యెహోవా
తీరామ్నముచేసిన పని తాను
జరిగింపబోవుచునాన్డు. 13

విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల
సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము వచిచ్నది
అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు. 14

గొంగిళిపురుగులంత విసాత్రముగా
మనుషుయ్లతో నేను నినున్ నింపినను
శతుర్వులు నీమీద కేకలు వేయు దురు 15 నా
జీవముతోడని సైనయ్ముల కధిపతియగు
యెహోవా పర్మాణము చేయుచునాన్డు ఆయన
తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను తన
జాఞ్నముచేత పర్పంచమును సాథ్పించెను తన
పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 16 ఆయన
ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండల ములో
పుటుట్ను. భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన
ఆవిరి ఎకక్ జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా
ఆయన మెరుపులు పుటిట్ంచును తన
ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 17

తెలివిలేక పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు
పోతపోయు పర్తివాడును తాను చేసిన
విగర్హమును బటిట్ అవమానమొందును అతడు
పోతపోసినది మాయారూపము దానిలో
పార్ణమేమియు లేదు. 18 అవి ఆశను
చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు
విమరశ్కాలమున అవి నశించిపోవును. 19

యాకోబునకు సావ్సథ్య్మగువాడు
వాటివంటివాడు కాడు ఆయన సమసత్మును
నిరిమ్ంచువాడు ఇశార్యేలు ఆయనకు
సావ్సథ్య్ముగానునన్ గోతర్ము
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు
పేరు. 20 నీవు నాకు గండర్గొడడ్లివంటివాడవు
యుదాధ్యుధమువంటివాడవు నీవలన నేను
జనములను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన
రాజయ్ములను విరుగగొటుట్చునాన్ను. 21

నీవలన గుఱఱ్ములను రౌతులను
విరుగగొటుట్చునాన్ను. నీవలన రథములను వాటి
నెకిక్నవారిని విరుగగొటుట్ చునాన్ను. 22

నీవలన సీత్ర్లను పురుషులను
విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ముసలివారిని
బాలురను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన
¸°వనులను కనయ్కలను విరుగగొటుట్చునాన్ను.
23 నీవలన గొఱఱ్లకాపరులను వారి
గొఱఱ్లమందలను విరుగగొటుట్చునాన్ను
నీవలన దునున్వారిని వారి దుకిక్ టెదుద్లను
విరుగ గొటుట్చునాన్ను నీవలన ఏలికలను
అధిపతులను విరుగగొటుట్చునాన్ను. 24

బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ
కనున్లయెదుట సీయోనులో చేసిన కీడంతటికి
నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 25 సరవ్భూమిని
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నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు
విరోధిని ఇదే యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి
నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి
దొరలించుదును చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె
ఉండజేయుదును. 26 మూలకుగాని పునాదికిగాని
నీలోనుండి యెవరును రాళుల్ తీసికొనరు నీవు
చిరకాలము పాడై యుందువు ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 27 దేశములో ధవ్జములనెతుత్డి
జనములలో బాకానాదము చేయుడి దానిమీదికి
పోవుటకై జనములను పర్తిషిఠ్ంచుడి దానిమీద
పడుటకై అరారాతు మినీన్ అషక్నజు అను
రాజయ్ములను పిలిపించుడి దానిమీదికి జనులను
నడిపించుటకై సేనాధిపతిని నియ మించుడి
రోమముగల గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగా
గుఱఱ్ము లను దానిమీదికి రపిప్ంచుడి. 28

దానిమీదికిపోవుటకై మాదీయుల రాజులను వారి
అధిపతులను వారి యేలికలను అతడు ఏలుచుండు
సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి
29 భూమి కంపించుచునన్ది నొపిప్చేత అది
గిజగిజ లాడు చునన్ది ఒకక్ నివాసియు లేకుండ
బబులోను దేశమును పాడుగా చేయవలెనని
బబులోనునుగూరిచ్న యెహోవా ఉదేద్శము
సిథ్ర మాయెను. 30 బబులోను పరాకర్మవంతులు
యుదధ్ముచేయక మాను దురు వారు తమ కోటలలో
నిలుచుచునాన్రు వారి పరాకర్మము బలహీనత
ఆయెను వారును సీత్ర్లవంటివారైరి 31 వారి
నివాససథ్లములు కాలచ్బడుచునన్వి వారి
అడడ్గడియలు విరిగిపోయెను అతని
పటట్ణమంతయు పటట్బడును కోనేటి దూలము
లును జముమ్ను అగిన్చేత కాలచ్బడును 32 దాని
యోధులు దిగులుపడిరి అని బంటౌర్తు వెంబడి
బంటౌర్తును దూతవెంబడి దూతయు
పరుగెతుత్చు బబులోను రాజు నకు
తెలియజేతురు. దాని రేవులు శతుర్వశమాయెను.
33 ఇశార్యేలు దేవుడును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుబబు లోనుపురము
చదరముచేయబడిన కళల్మువలె ఆయెను ఇంక
కొంతసేపటికి దానికి కోతకాలము వచుచ్ను. 34

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను
మింగివేసెను మముమ్ను నుగుగ్చేసెను,
మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచి యునాన్డు
భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను మా
శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్
నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు. 35

నాకును నా దేహమునకును చేయబడిన హింస
బబులోనుమీదికి పర్తికారరూపముగా దిగును గాక
యని సీయోను నివాసి యనుకొనును నా ఉసురు
కలీద్యదేశ నివాసులకు తగులునుగాక అని
యెరూషలేము అనుకొనును. 36 యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఆల కించుము, నీ
వాయ్జెయ్మును నేను జరిగించుదును నీ
నిమితత్ము నేనే పగతీరుచ్కొందును దాని
సముదర్మును నేనెండకటుట్దును దాని ఊటను
ఇంకిపోజేయుదును. 37 బబులోను నిరజ్నమై
కసువు దిబబ్లుగా ఉండును నకక్లకు
నివాససథ్లమగును అది పాడై యెగతాళికి
కారణముగా ఉండును. 38 వారు కూడి సింహములవలె
బొబబ్రింతురు సింహముల పిలల్లవలె
గుఱుఱ్పెటుట్దురు. 39 వారు సంతోషించి
మేలుకొనక చిరకాల నిదర్ నొందునటుల్ వారు
దపిప్గొనగా వారికి మదయ్ము నిచిచ్ వారిని
మతిత్లల్జేసెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్. 40

గొఱఱ్పిలల్లు వధకు పోవునటుల్ను
మేకపోతులును పాటేఠ్ళుల్ను వధకు
పోవునటుల్ను వారిని వధకు రపిప్ంచెదను. 41

షేషకు పటట్బడెను జగత్ పర్సిదధ్మైన
పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను జనములకు
విసమ్యాసప్దమాయెను. 42 సముదర్ము
బబులోనుమీదికి వచెచ్ను ఆమె దాని
తరంగములధవ్నితో నిండుకొనెను. 43 దాని
పటట్ణములు పాడుగాను ఎండిన భూమిగాను
అరణయ్ముగాను నిరామ్నుషయ్మైన
భూమిగాను ఉండెను ఏ నరుడును దానిమీదుగా
పర్యాణము చేయడు. 44 బబులోనులోనే బేలును
శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని
వానినోటనుండి కకిక్ంచు చునాన్ను ఇకమీదట
జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి
రావు బబులోను పార్కారము కూలును; 45 నా
జనులారా, మీరు దానిలోనుండి బయటకు వెళుల్డి
యెహోవా కోపాగిన్నుండి తపిప్ంచుకొనుడి మీ
పార్ణములను రకిష్ంచుకొనుడి 46 ఏటేట వదంతి
పుటుట్చువచుచ్ను దేశములో బలాతాక్రము
జరుగుచునన్ది ఏలికమీద ఏలిక లేచుచునాన్డు
దేశములో వినబడు వదంతికి భయపడకుడి మీ
హృదయములలో దిగులు పుటట్నియయ్కుడి. 47

రాబోవు దినములలో నేను బబులోనుయొకక్
చెకిక్న విగర్హములను శికిష్ంతును దాని
దేశమంతయు అవమానము నొందును జనులు హతులై
దాని మధయ్ను కూలెదరు 48 దానిని
పాడుచేయువారు ఉతత్రదికుక్నుండి దాని
యొదద్కు వచుచ్చునాన్రని ఆకాశమును
భూమియు వాటిలోని సమసత్మును బబులోను
గతినిగూరిచ్ సంతోషించును ఇదే యెహోవా
వాకుక్ 49 బబులోను ఇశార్యేలులో
హతులైనవారిని కూలజేసి నటుల్ సరవ్భూమిలో
బబులోను నిమితత్ము హతులైనవారు కూలుదురు
50 ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనినవారలారా,
ఆలసయ్ముచేయక వెళుల్డి, దూరమునుండి మీరు
యెహోవాను జాఞ్పకముచేసికొనుడి
యెరూషలేము మీ జాఞ్పకమునకు రానియుయ్డి.
51 మేము దూషణవాకయ్ము విని
సిగుగ్పడియునాన్ము అనుయ్లు యెహోవా
మందిరపు పరిశుదధ్సథ్లములలోనికి
వచిచ్యునాన్రు మా ముఖములు
తెలల్బోవుచునన్వి 52 ఇదే యెహోవా
వాకుక్. రాబోవు దినములలో నేను
బబులోనుయొకక్ విగర్హములను శికిష్ంతును
ఆమె దేశమందంతటను గాయపరచబడినవారు
మూలుగ్ దురు. 53 బబులోను తన బలమైన
ఉనన్తసథ్లములను దురగ్ములుగా చేసికొని
ఆకాశమునకు ఎకిక్నను పాడుచేయువారు
నాయొదద్నుండి వచిచ్ దానిమీద పడుదురు ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 54 ఆలకించుడి,
బబులోనులోనుండి రోదనధవ్ని వినబడు చునన్ది
కలీద్యులదేశములో మహా నాశనధవ్ని
వినబడుచునన్ది. 55 యెహోవా బబులోనును
పాడుచేయుచునాన్డు దాని మహాఘోషను
అణచివేయుచునాన్డు వారి తరంగములు
పర్వాహజలములవలె ఘోషించు చునన్వి వారి
ఆరాభ్టము వినబడుచునన్ది. 56

బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు
వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు
పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్
విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు
దేవుడు గనుక నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు
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పర్తికిర్య చేయును. 57 దాని అధిపతులను
జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధి పతులను
బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు
చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే
రాజు వాకుక్ సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 58

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ మాట
సెల విచుచ్చునాన్డు విశాలమైన బబులోను
పార్కారములు బొతిత్గా పడ గొటట్బడును
దాని ఉనన్తమైన గుమమ్ములు అగిన్ చేత
కాలిచ్వేయ బడును జనములు వృథాగా
పర్యాసపడుచునాన్రు అగిన్లో పడుటకై
పర్యాసపడుచునాన్రు పర్జలు చూచి
అలయుచునాన్రు 59 సిదిక్యా యేలుబడియందు
నాలుగవ సంవతస్రమున శెరాయా దండు
భోజనసామగిర్కి అధికారియైయుండి
సిదిక్యాతోకూడ బబులోనునకు వెళిల్నపుప్డు
నేరీయా కుమారుడును మహసేయా మనుమడునైన ఆ
శెరాయాకు యిరీమ్యా ఆజాఞ్పించిన మాట.
60 యిరీమ్యా బబులోను మీదికి వచుచ్
అపాయములనిన్టిని, అనగా బబులోనును గూరిచ్
వార్యబడిన యీ మాటలనిన్టిని గర్ంథములొ
వార్సెను. 61 కాగా యిరీమ్యా శెరాయాతో
ఇటల్నెను నీవు బబులోనునకు వచిచ్నపుప్డు ఈ
మాటలనిన్టిని చదివి వినిపించవలెను. 62

ఈలాగున నీవు పర్కటింపవలెనుయెహోవా,
మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను మరి ఏదైనను ఈ
సథ్లమందు నివసింపక పోవుదురనియు, అది
నితయ్ము పాడుగా నుండుననియు దానినిగూరిచ్
నీవు సెలవిచిచ్ తివి. 63 ఈ గర్ంథమును చదివి
చాలించినతరువాత నీవు దానికి రాయికటిట్
యూఫర్టీసునదిలో దాని వేసి 64 నేను దాని
మీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత
బబులోను మరల పైకి రాలేక ఆలాగే
మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను
మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను.
యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో
ముగిసెను.

సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు
అతడు ఇరువది... యొకక్
సంవతస్రములవాడు. అతడు

యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు
ఏలెను, అతని తలిల్పేరు హమూటలు; ఈమె
లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్. 2

యెహోయాకీము నడిచిన చెడడ్నడత పర్కార
ముగా సిదిక్యాయు యెహోవా దృషిట్కి
చెడడ్నడత నడిచెను. 3 యెహోవా కోపపడి
తనయెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయునంతగా
ఆ చరయ్ యెరూషలేములోను యూదాలోను
జరిగెను. సిదిక్యా బబులోను రాజుమీద
తిరుగుబాటుచేయగా 4 అతని యేలుబడియందు
తొమి◌్మదవ సంవతస్రము పదియవ నెల పదియవ
దినమున బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు తన
సైనయ్మంతటితో యెరూషలేముమీదికి వచిచ్,
దానికి ఎదురుగా దండు దిగి నపుప్డు
పటట్ణమునకు చుటుట్ కోటలు కటిట్రి. 5

ఆలాగు జరుగగా సిదిక్యా యేలుబడియందు
పదకొండవ సంవ తస్రమువరకు పటట్ణము
ముటట్డిలో నుంచబడెను. 6 నాలగ్వ నెల
తొమి◌్మదవ దినమున కాష్మము పటట్ణములో
హెచుచ్గా నునన్పుప్డు దేశ పర్జలకు
ఆహారము లేకపోయెను. 7

పటట్ణపార్కారములు పడగొటట్బడగా

సైనికులందరు పారి పోయి రాజుతోటకు దాపైన
రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు
మారగ్మున రాతిర్యందు పటట్ణములోనుండి
బయలు వెళిల్రి; కలీద్యులు పటట్ణమును
చుటుట్కొని యుండగా సైనికులు
యొరాద్నునది మారగ్ముగా తరిల్పోయిరి. 8

కలీద్యుల దండు సిదిక్యా రాజును తరిమి
యెరికో మైదానములో అతని కలిసికొనగా అతని
దండంతయు అతనియొదద్నుండి చెదరిపోయెను.
9 వారు రాజును పటుట్ కొని హమాతు
దేశమునందలి రిబాల్పటట్ణమున నునన్ బబు
లోను రాజునొదద్కు అతని తీసికొనిపోగా అతడు
అచచ్టనే సిదిక్యా రాజునకు శికష్విధించెను.
10 బబులోను రాజు సిదిక్యా కుమారులను అతని
కనున్లయెదుట చంపించెను; మరియు అతడు
రిబాల్లో యూదా అధిపతుల నందరిని
చంపించెను. బబులోను రాజు సిదిక్యా కనున్లు
ఊడ దీయించి 11 రెండు సంకెళల్తో అతని
బంధించి, బబులోను నకు అతని తీసికొనిపోయి,
మరణమగువరకు చెరసాలలో అతనిపెటిట్ంచెను.
12 అయిదవ నెల పదియవ దినమున, అనగా బబులోను
రాజైన నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు
పందొమి◌్మదవ సంవతస్రమున బబులోనురాజు
ఎదుట నిలుచు నెబూజర దానను
రాజదేహసంరకష్కుల యధిపతి యెరూషలేమునకు
వచెచ్ను. 13 అతడు యెహోవా మందిరమును
రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి
యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్ వేసెను. 14 మరియు
రాజదేహసంరకష్కుల యధిపతితోకూడ నుండిన
కలీద్ యుల సేనాసంబంధులందరు యెరూషలేము
చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టిని
పడగొటిట్రి 15 మరియు రాజ దేహసంరకష్కుల
యధిపతియైన నెబూజరదాను పర్జ లలో
కడుబీదలైన కొందరిని, పటట్ణములో శేషించిన
కొదువ పర్జలను, బబులోనురాజు పకష్ము
చేరినవారిని, గటిట్ పనివారిలో
శేషించినవారిని చెరగొని పోయెను. 16 అయితే
రాజదేహసంరకష్కుల యధిపతియైన నెబూజర
దాను దార్కాష్వనములను చకక్పరచుటకును
సేదయ్ము చేయుటకును కడుబీదలలో కొందరిని
ఉండనిచెచ్ను. 17 మరియు యెహోవా
మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభ ములను
మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి
సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ
ఇతత్డి అంతయు బబు లోనునకు గొనిపోయిరి. 18

అదియుగాక వారు బిందెలను కుండలను కతెత్రలను
గినెన్లను గరిటెలను యాజకులు సేవ చేయు
ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని గొనిపోయిరి. 19

మరియు పళెల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను
పాతర్లను, బంగారు వాటిని బంగారునకును
వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని
రాజదేహసంరకష్కుల యధిపతి గొనిపోయెను. 20

రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు
చేయించిన రెండు సత్ంభములను సముదర్మును
మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి
వృషభములను గొనిపోయెను. వీటి కనిన్టికునన్
ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 21

వాటిలో ఒకొక్కక్ సత్ంభము పదునెనిమిది
మూరల యెతుత్గలది, పండెర్ండు మూరల నూలు
దాని చుటుట్ తిరుగును, దాని దళసరి నాలుగు
వేర్ళుల్; అది గులల్ది. 22 దానిమీద ఇతత్డి
పైపీట యుండెను; ఒకక్ పైపీట అయి దేసి
మూరల ఎతుత్గలది, పైపీటకు చుటుట్ అలిల్న
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వల అలిల్ కయు దానిమమ్ పండుల్ను ఉండెను;
అవి యనిన్యు ఇతత్ డివి. ఈ సత్ంభమునకును ఆ
సత్ంభమునకును ఆలాగుననే దానిమమ్
పండుల్ండెను. 23 పర్కక్లయందు
తొంబదియారు దానిమమ్పండుల్ండెను;
చుటుట్ ఉండిన వల అలిల్కమీద
దానిమమ్పండల్నిన్యు నూరు. 24 మరియు
రాజదేహసంరకష్ కుల యధిపతి
పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ
యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు
దావ్రపాలకులను పటుట్ కొనెను. 25 అతడు
పటట్ణములోనుండి యోధులమీద నియ
మింపబడిన యొక ఉదోయ్గసుధ్ని,
పటట్ణములో దొరికిన రాజసనిన్ధిలో నిలుచు
ఏడుగురు మనుషుయ్లను, దేశ సైనాయ్ధిపతియగు
వానియొకక్ లేఖరిని, పటట్ణపు మధయ్ను
దొరికిన అరువదిమంది దేశపర్జలను
పటుట్కొనెను. 26 రాజ దేహసంరకష్కుల
యధిపతియైన నెబూజరదాను వీరిని పటుట్ కొని
రిబాల్లో నుండిన బబులోనురాజు నొదద్కు
తీసికొని వచెచ్ను. 27 బబులోనురాజు
హమాతుదేశమందలి రిబాల్లో వారిని
కొటిట్ంచి చంపించి యూదా వారిని తమ
దేశములో నుండి చెరగొనిపోయెను. 28

నెబుకదెర్జరు తన యేలుబడి యందు ఏడవ
సంవతస్రమున మూడువేల ఇరువది ముగుగ్రు
యూదులను చెరగొనిపోయెను 29 నెబుకదెర్జరు

ఏలుబడి యందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున
అతడు యెరూష లేమునుండి ఎనిమిదివందల
ముపప్ది యిదద్రిని చెరగొని పోయెను. 30

నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు ఇరువది మూడవ
సంవతస్రమున రాజ దేహసంరకష్కుల
యధిపతియగు నెబూజరదాను యూదులలో
ఏడువందల నలుబది యయిదుగురు మనుషుయ్లను
చెరగొనిపోయెను; ఆ మను షుయ్ల వెరసి
నాలుగువేల ఆరువందలు. 31 యూదారాజైన
యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన ముపప్ది
యేడవ సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల
యిరువదియైదవ దినమున బబులోనురాజైన
ఎవీలెమ్రోదకు తన యేలుబడి యందు మొదటి
సంవతస్రమున యూదారాజైన యెహో
యాకీనునకు దయచూపి, బందీగృహములోనుండి అతని
తెపిప్ంచి 32 అతనితో దయగా మాటలాడి
అతనితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల
సింహాసనముకంటె ఎతత్యిన సింహాసనము
అతనికి నియమించెను. 33 మరియు అతడు తన
బందీగృహ వసత్ర్ములు తీసివేసి వేరు
వసత్ర్ములు ధరించి కొని తన
జీవితకాలమంతయు ఎవీలెమ్రోదకు సనిన్ధిని
భోజనము చేయుచువచెచ్ను. 34 మరియు అతడు
చనిపోవు వరకు అతడు బర్తికిన దినములనిన్యు
అనుదినము అతని పోషణకై బబులోనురాజుచేత
భోజనపదారథ్ములు ఇయయ్ బడుచుండెను.

యిరీమ్యా 52:34
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విలాపవాకయ్ములువిలాపవాకయ్ములు

జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్
ఏకాకియై దుఃఖా
కార్ంతమాయెను?

అది విధవరాలివంటిదాయెను.
అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది
సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది
ఎటుల్ పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?
2 రాతిర్యందు అది బహుగా ఏడుచ్చునన్ది
కనీన్రు దాని చెంపలమీద కారుచునన్ది
దాని విటకాండర్ందరిలో దాని
నోదారుచ్వాడొకడును లేడు దాని
చెలికాండర్ందరు దాని మోసపుచిచ్రి
వారు దానికి శతుర్వులైరి.
3 యూదా బాధనొంది దాసురాలై
చెరలోకి పోయియునన్ది
అనయ్జనులలో నివసించుచునన్ది
విశార్ంతినొందక పోయెను
దానితరుమువారందరు ఇరుకుచోటల్దాని
కలిసికొందురు.

నియామక కూటములకు ఎవరును రారు గనుక
4 సీయోను మారగ్ములు పర్లాపించుచునన్వి
పటట్ణపు గుమమ్ములనిన్యు పాడైపోయెను
యాజకులు నిటూట్రుప్ విడుచుచునాన్రు
దాని కనయ్కలు దుఃఖాకార్ంతులైరి
అదియు వాయ్కులభరితురాలాయెను.
5 దాని విరోధులు అధికారులైరి
దాని శతుర్వులు వరిధ్లుల్చునాన్రు
దాని అతికర్మము విసాత్రమని యెహోవా
దాని
శర్మపరచుచునాన్డు.

విరోధులు దాని పసిపిలల్లను చెరపటుట్కొని
పోయిరి

6 సీయోను కుమారి సౌందరయ్మంతయు
తొలగిపోయెను

దాని యధిపతులు మేతలేని దుపుప్లవలె
ఉనాన్రు

వారు బలహీనులై తరుమువారియెదుట
నిలువలేక పారి పోయిరి.

7 యెరూషలేము పూరవ్కాలమున తనకు
కలిగిన
శేర్యసుస్నంతటిని జాఞ్పకము

చేసికొనుచునన్ది
దానికి కలిగిన శర్మానుభవ కాలమునందు
సంచార దినములయందు

సహాయము చేయువారెవరును లేక దాని జనము
శతుర్వుచేతిలో పడినపుప్డు

విరోధులు దాని చూచి
విశార్ంతిదినములనుబటిట్
దాని నపహాసయ్ము చేసిరి.

8 యెరూషలేము ఘోరమైన పాపముచేసెను
అందుచేతను అది అపవితుర్రాలాయెను
దాని ఘనపరచిన వారందరు దాని మానమును
చూచి దాని తృణీకరించుదురు.

అది నిటూట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు
తిరుగుచునన్ది

9 దాని యపవితర్త దాని చెంగులమీద నునన్ది
దాని కడవరి సిథ్తిని అది జాఞ్పకము చేసికొనక
యుండెను

అది ఎంతో వింతగా హీనదశ చెందినది
దాని నాదరించువాడొకడును లేకపోయెను.
యెహోవా, శతుర్వులు అతిశయిలుల్టచేత
నాకు కలిగిన శర్మను దృషిట్ంచుము.
10 దాని మనోహరమైన వసుత్వులనిన్యు
శతుర్వుల చేతిలో చికెక్ను

నీ సమాజములో పర్వేశింపకూడదని
యెవరినిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించితివో

ఆ జనములవారు దాని పరిశుదధ్సథ్లమున
పర్వేశించి యుండుట అది

చూచుచునేయునన్ది
11 దాని కాపురసుథ్లందరు నిటూట్రుప్
విడుచుచు
ఆహా రము వెదకుదురు

తమ పార్ణసంరకష్ణకొరకు
తమ మనోహరమైన వసుత్వుల నిచిచ్ ఆహారము
కొందురు.

యెహోవా, నేను నీచుడనైతిని దృషిట్ంచి
చూడుము.

12 పర్యాణసుథ్లారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా
మీకు చింతలేదా?

యెహోవా తన పర్చండకోప దినమున
నాకు కలుగజేసిన శర్మవంటి శర్మ
మరి ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు
నిదానించి
చూడుడి.

13 పరమునుండి ఆయన నా యెముకలమీదికి
అగిన్ పర్యోగించి యునాన్డు

అది యెడతెగక వాటిని కాలుచ్చునన్ది
నా పాదములను చికుక్ పరచుటకై వలనొగిగ్
యునాన్డు

ననున్ వెనుకకు తిర్పిప్యునాన్డు
ఆయన ననున్ పాడుచేసి దినమెలల్ ననున్
సొమమ్సిలల్ జేసియునాన్డు.

14 కాడి కటిట్నటుల్గా తానే నా
యపరాధములను
నాకు కటిట్యునాన్డు

అవి పైన వేయబడినవై నా మెడమీదికెకెక్ను
నా బలమును ఆయన బలహీనతగా
చేసియునాన్డు

పర్భువు శతుర్వులచేతికి ననున్ అపప్గించి
యునాన్డు

నేను వారియెదుట లేవలేకపోతిని.
15 నేను చూచుచుండగా పర్భువు నా బలాఢుయ్ల
నందరిని కొటిట్వేసెను

నా యౌవనసుథ్లను అణగదొర్కక్వలెనని
ఆయన నామీద నియామక కూటముకూడను
చాటిం చెను.

విలాపవాకయ్ములు 1:2
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యెహోవా కనయ్కయైన యూదా కుమారిని
దార్కష్గానుగలో వేసి

తొర్కిక్యునాన్డు.
16 వీటినిబటిట్ నేను ఏడుచ్చునాన్ను
నా కంట నీరు ఒలుకుచునన్ది
నా పార్ణము తెపప్రిలల్జేసి ననున్
ఓదారచ్వలసిన
వారు నాకు దూరసుథ్లైరి
శతుర్వులు పర్బలియునాన్రు

నా పిలల్లు నాశనమైపోయిరి.
17 ఆదరించువాడులేక సీయోను చేతులు
చాపుచునన్ది

యెహోవా యాకోబుకు చుటుట్నునన్వారిని
విరోధులైయుండ నియమించియునాన్డు
యెరూషలేము వారికి హేయమైనదాయెను.
18 యెహోవా నాయ్యసుథ్డు
నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగబాటు చేసితిని
సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి
నా శర్మ చూడుడి
నా కనయ్కలును నా యౌవనసుథ్లును చెరలోకి
పోయియునాన్రు

19 నా విటకాండల్ను నేను పిలువనంపగా
వారు ననున్ మోసపుచిచ్రి
నా యాజకులును నా పెదద్లును
పార్ణసంరకష్ణకై
ఆహారము వెదకపోయి

పటట్ణములో పార్ణము విడిచినవారైరి.
20 యెహోవా, దృషిట్ంచుము నాకు ఇబబ్ంది
కలిగెను

నా అంతరంగము కోష్భిలుల్చునన్ది
నేను చేసిన గొపప్ దోర్హమునుబటిట్
నా గుండె నాలోపల కొటుట్కొనుచునన్ది
వీధులలో ఖడగ్ము జననషట్ము చేయుచునన్ది
ఇండల్లో నానా మరణకర వాయ్ధులునన్వి.
21 నేను నిటూట్రుప్ విడుచుట విని
ననాన్దరించువాడొకడును లేడాయెను
నీవు నాకు ఆపద కలుగజేసితివనన్ వారత్
నా విరోధులందరు విని సంతోషించుచునాన్రు.
నీవు చాటించిన దినమును నీవు రపిప్ంచుదువు
అపుప్డు వారు ననున్ పోలియుండెదరు.
22 వారు చేసిన దుషాక్రయ్ములనిన్యు నీ
సనిన్ధి నుండును

నేను బహుగా నిటూట్రుప్లు విడుచుచునాన్ను
నా మనసుస్ కుర్ంగిపోయెను
నేను చేసిన అపరాధములనిన్టినిబటిట్
నీవు నాకు చేసినటుల్ వారికి చేయుము.

పర్భువు కోపపడి సీయోను కుమారెత్ను
మేఘముతో
కపిప్యునాన్డు

ఆయన ఇశార్యేలు సౌందరయ్మును
ఆకాశమునుండి
భూమిమీదికి పడవేసెను

కోపదినమందు ఆయన తన పాదపీఠమును జాఞ్పకము
చేసికొనకపోయెను.

2 ఒకటియు విడువక పర్భువు యాకోబు నివాస
సథ్లములనిన్టిని నాశనముచేసి యునాన్డు

మహోగుర్డై యూదా కుమారెత్ కోటలను
పడగొటిట్యునాన్డు వాటిని నేలకు

కూలిచ్వేసియునాన్డు
ఆ రాజయ్మును దాని యధిపతులను ఆయన
అపవితర్ పరచియునాన్డు.

3 కోపావేశుడై ఇశార్యేలీయులకునన్ పర్తి
శృంగమును

ఆయన విరుగగొటిట్యునాన్డు
శతుర్వులుండగా తన కుడి చెయియ్ ఆయన
వెనుకకు తీసియునాన్డు

నఖముఖాల దహించు అగిన్జావ్లలు
కాలుచ్నటుల్
ఆయన యాకోబును కాలిచ్వేసి యునాన్డు.
4 శతుర్వువలె ఆయన విలెల్కుక్ పెటిట్
విరోధివలె కుడి
చెయియ్ చాపియునాన్డు

కంటికి అందమైన వసుత్వులనిన్టిని
నాశనముచేసి
యునాన్డు

అగిన్ కురియునటుల్గా ఆయన తన ఉగర్తను
సీయోను కుమారెత్ గుడారములమీద
కుమమ్రించి
యునాన్డు.

5 పర్భువు శతుర్వాయెను
ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము
చేసియునాన్డు
దాని నగరులనిన్టిని నాశనముచేసియునాన్డు
దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు
యూదా కుమారికి అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన
కలుగజేసియునాన్డు.
6 ఒకడు తోటను కొటిట్వేయునటుల్

తన ఆవరణమును ఆయన కూర్రముగా కొటిట్వేసి
యునాన్డు
తన సమాజసథ్లమును నాశనము చేసి యునాన్డు
యెహోవా సీయోనులో నియామక కాలము
విశార్ంతిదినము

మరువబడునటుల్ చేసియునాన్డు
కోపావేశుడై రాజును యాజకుని తోర్సివేసి
యునాన్డు.

7 పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను
తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు
అసహియ్ంచుకొనెను
దాని నగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి
అపప్గించెను

వారు నియామక కాలమున జనులు చేయునటుల్
యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి.
8 సీయోను కుమారియొకక్ పార్కారములను
పాడు
చేయుటకు యెహోవా ఉదేద్శించెను

నాశనముచేయుటకు తన చెయియ్ వెనుకతీయక
ఆయన కొలనూలు సాగలాగెను.
పర్హరియు పార్కారమును దీనిగూరిచ్ మూలుగ్
చునన్వి
అవి యేకరీతిగా కీష్ణించుచునన్వి.
9 పటట్ణపు గవునులు భూమిలోకి
కుర్ంగిపోయెను
దాని అడడ్గడలను ఆయన తుతుత్నియలుగా
కొటిట్
పాడుచేసెను

దాని రాజును అధికారులును అనయ్జనులలోకి
పోయియునాన్రు

అచచ్ట వారికి ధరమ్శాసత్ర్ము లేకపోయెను
యెహోవా పర్తయ్కష్తదాని పర్వకత్లకు
కలుగుట
లేదు.

10 సీయోను కుమారి పెదద్లు మౌనులై నేల
కూరుచ్ందురు

తలలమీద బుగిగ్ పోసికొందురు గోనెపటట్
కటుట్
కొందురు
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యెరూషలేము కనయ్కలు నేలమటుట్కు తలవంచు
కొందురు.

11 నా జనుల కుమారికి కలిగిన నాశనము చూడగా
నా కనున్లు కనీన్టిచేత కీష్ణించుచునన్వి
నా యంతరంగము కోష్భిలుల్చునన్ది
నా కాలేజము నేలమీద ఒలుకుచునన్ది.
శిశువులును చంటిబిడడ్లును పటట్ణపు వీధులలో
మూరిఛ్లెల్దరు.

12 గాయమొందినవారై పటట్ణపు వీధులలో
మూరిఛ్లుల్చు

తలుల్ల రొముమ్ నానుకొని-అనన్ము
దార్కాష్రసము
ఏదియని తమ తలుల్ల నడుగుచు పార్ణము

విడిచెదరు.
13 యెరూషలేము కుమారీ, ఎటిట్మాటలచేత
నినున్ హెచచ్రించుదును?
దేనితో నినున్ సాటిచేయుదును?
సీయోను కుమారీ, కనయ్కా,
నినున్ ఓదారుచ్టకు దేనితో నినున్
పోలుచ్దును?
నీకు కలిగిన నాశనము సముదర్మంత గొపప్ది
నినున్ సవ్సథ్పరచగలవాడెవడు?
14 నీ పర్వకత్లు నిరరథ్కమైన
వయ్రథ్దరశ్నములు చూచి
యునాన్రు

నీవు చెరలోకి పోకుండ తపిప్ంచుటకై
వారు నీ దోషములను నీకు వెలల్డిచేయలేదు.
వారు వయ్రథ్మైన ఉపదేశములు
పొందినవారైరి
తోర్వతపిప్ంచు దరశ్నములు చూచినవారైరి.
15 తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్ చూచి
చపప్టుల్
కొటెట్దరు

వారు యెరూషలేము కుమారిని చూచి
--పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు
సరవ్భూనివాసులకు ఆనందకరమైన నగరియనియు
జనులు ఈ పటట్ణమును గూరిచ్యేనా
చెపిప్రి?
అని యనుకొనుచు గేలిచేసి తల ఊచెదరు
16 నీ శతుర్వులందరు నినున్ చూచి నోరు
తెరచెదరు
వారు ఎగతాళిచేసి పండుల్ కొరుకుచు
--దాని మింగివేసియునాన్ము
ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్నదినము
అది తటసిథ్ంచెను, దాని మనము
చూచియునాన్ము
అని యనుకొనెదరు.

17 యెహోవా తాను యోచించిన కారయ్ము
ముగించి
యునాన్డు

పూరవ్దినములలో తాను విధించినది ఆయన
నెరవేరిచ్
యునాన్డు

శేషములేకుండ నినున్ పాడుచేసియునాన్డు
నినున్బటిట్ శతుర్వులు సంతోషించునటుల్
చేసి
యునాన్డు

నీ పగవారి శృంగమును హెచిచ్ంచియునాన్డు.
18 జనులు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాకు
మొరర్ పెటుట్దురు.

సీయోను కుమారి పార్కారమా,
నదీపర్వాహమువలె దివారాతర్ము కనీన్రు
పారనిముమ్

విరామము కలుగనియయ్కుము
నీ కంటిపాపను విశర్మింపనియయ్కుము.
19 నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున
మొరర్పెటుట్ము
నీళుల్ కుమమ్రించునటుల్ పర్భువు సనిన్ధిని
నీ
హృదయమును కుమమ్రించుము

నీ పసిపిలల్ల పార్ణముకొరకు నీ చేతులను
ఆయన
తటుట్ ఎతుత్ము

పర్తి వీధి మొగను అకలిగొని వారు
మూరిఛ్లుల్ చునాన్రు 20 నీవు ఎవనియెడల ఈ
పర్కారము చేసితివో
యెహోవా, దృషిట్ంచి చూడుము.
తమ గరభ్ఫలమును తాము ఎతిత్కొని ఆడించిన
పసి
పిలల్లను సీత్ర్లు భకిష్ంచుట తగునా?

యాజకుడును పర్వకత్యు పర్భువుయొకక్
పరిశుదాధ్లయమునందు హతులగుట తగువా?
21 యౌవనుడును వృదుధ్డును వీధులలో నేలను
పడి
యునాన్రు

నా కనయ్కలును నా యౌవనులును ఖడగ్ముచేత
కూలియునాన్రు

నీ ఉగర్తదినమున నీవు వారిని హతము చేసితివి
దయ తలచక వారినందరిని వధించితివి.
22 ఉతస్వదినమున జనులు వచుచ్నటుల్గా
నలుదిశలనుండి నీవు నామీదికి
భయోతాప్తములను
రపిప్ంచితివి.

యెహోవా ఉగర్తదినమున ఎవడును
తపిప్ంచుకొనలేక
పోయెను

శేషమేమియు నిలువకపోయెను
నేను చేతులలో ఆడించి సాకినవారిని శతుర్వులు
హరించివేసియునాన్రు.

నేను ఆయన ఆగర్హదండముచేత బాధ
ననుభవించిన
నరుడను.

2 ఆయన కటిక చీకటిలోకి దారి తీసి
దానిలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు.
3 మాటి మాటికి దినమెలల్
ఆయన ననున్ దెబబ్లు కొటుట్చునాన్డు
4 ఆయన నా మాంసమును నా చరమ్మును కీష్ణింప
జేయుచునాన్డు.

నా యెముకలను విరుగగొటుట్చునాన్డు
5 నాకు అడడ్ముగా కంచె వేసియునాన్డు
విషమును మాచిపతిర్ని నా చుటుట్ మొలిపించి
యునాన్డు

6 పూరవ్కాలమున చనిపోయినవారు
నివసించునటుల్
ఆయన చీకటిగల సథ్లములలో ననున్
నివసింపజేసి
యునాన్డు

7 ఆయన నా చుటుట్ కంచె వేసియునాన్డు
నేను బయలు వెళల్కుండునటుల్ బరువైన
సంకెళుల్
నాకు వేసియునాన్డు

8 నేను బతిమాలి మొరలిడినను
నా పార్రథ్న వినబడకుండ తన చెవి మూసికొని
యునాన్డు.

9 ఆయన నా మారగ్ములకు అడడ్ముగా
చెకుక్డురాళుల్ కటిట్యునాన్డు
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నేను పోజాలకుండ నా తోర్వలను
కటిట్వేసియునాన్డు
10 నా పార్ణమునకు ఆయన పొంచియునన్
ఎలుగుబంటివలె ఉనాన్డు

చాటైన చోటులలోనుండు సింహమువలె ఉనాన్డు
11 నాకు తోర్వలేకుండచేసి నా యవయవములను
విడదీసి యునాన్డు

నాకు దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు
12 విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ బాణమునకు గురిగా
ఆయన ననున్ నిలువబెటిట్యునాన్డు
13 తన అంబులపొదిలోని బాణములనిన్యు
ఆయన నా ఆంతర్ములగుండ దూసిపోజేసెను.
14 నావారికందరికి నేను
అపహాసాయ్సప్దముగా
ఉనాన్ను

దినమెలల్ వారు పాడునటిట్ పాటలకు నేను
ఆసప్దుడ నైతిని.

15 చేదువసుత్వులు ఆయన నాకు తినిపించెను
మాచిపతిర్ దార్వకముచేత ననున్ మతుత్నిగా
చేసెను
16 రాళల్చేత నా పండుల్ ఊడగొటెట్ను
బుగిగ్లో ననున్ పొరిల్ంచెను.
17 నెమమ్దికిని నాకును ఆయన బహు దూరము
చేసి
యునాన్డు

మేలు ఎటిట్దో నేను మరచియునాన్ను.
18 నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని
యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు లేవనుకొంటిని.
19 నా శర్మను నా దురవసథ్ను నేను తార్గిన
మాచి
పతిర్ని చేదును జాఞ్పకము చేసికొనుము.

20 ఎడతెగక నా ఆతమ్ వాటిని జాఞ్పకము
చేసికొని
నాలో కుర్ంగియునన్ది

అది నీకింకను జాఞ్పకమునన్ది గదా.
21 నేను దీని జాఞ్పకము చేసికొనగా
నాకు ఆశ పుటుట్చునన్ది.
22 యెహోవా కృపగలవాడు
ఆయన వాతస్లయ్త యెడతెగక నిలుచునది గనుక
మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.

23 అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాతస్లయ్త
పుటుట్ చునన్ది

నీవు ఎంతైన నమమ్దగినవాడవు.
24 యెహోవా నా భాగమని నేననుకొనుచునాన్ను
ఆయనయందు నేను నమిమ్క
యుంచుకొనుచునాన్ను.
25 తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా
దయాళుడు

తనున్ వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు.
26 నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు
రకష్ణ కొరకు ఓపికతో కనిపెటుట్ట మంచిది.

27 యౌవనకాలమున కాడి మోయుట నరునికి మేలు.
28 అతనిమీద దాని మోపినవాడు యెహోవాయే.
గనుక అతడు ఒంటరిగా కూరుచ్ండి మౌనముగా
ఉండవలెను.

29 నిరీకష్ణాధారము కలుగునేమో యని
అతడు బూడిదెలో మూతి పెటుట్కొనవలెను.
30 అతడు తనున్ కొటుట్వానితటుట్ తన
చెంపను తిర్పప్
వలెను.

అతడు నిందతో నింపబడవలెను
31 పర్భువు సారవ్కాలము విడనాడడు.

32 ఆయన బాధపెటిట్నను తన
కృపాసమృదిధ్నిబటిట్
జాలిపడును.

33 హృదయపూరవ్కముగా ఆయన నరులకు
విచారమునైనను బాధనైనను కలుగజేయడు.

34 దేశమునందు చెరపటట్బడినవారినందరిని
కాళల్కిర్ంద తొర్కుక్టయు

35 మహోనన్తుని సనిన్ధిని నరులకు
నాయ్యము
తొలగించుటయు

36 ఒకనితో వాయ్జెయ్మాడి వాని
పాడుచేయుటయు
పర్భువు మెచుచ్కారయ్ములు కావు.

37 పర్భువు సెలవులేనిది మాట యిచిచ్
నెరవేరచ్గల
వాడెవడు?

38 మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును
మేలును బయలువెళుల్ను గదా?

39 సజీవులేల మూలుగ్దురు?
నరులు తమ పాపశికష్నుబటిట్ ఏల మూలుగ్దురు?
40 మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని
మనము యెహోవాతటుట్ తిరుగుదము.
41 ఆకాశమందునన్ దేవునితటుట్
మన హృదయమును మన చేతులను ఎతిత్కొందము.
42 మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము
దోర్హులము
నీవు మముమ్ను కష్మింపలేదు.
43 కోపము ధరించుకొనినవాడవై నీవు మముమ్ను
తరుముచునాన్వు

దయ తలచక మముమ్ను చంపుచునాన్వు.
44 మా పార్రథ్న నీయొదద్ చేరకుండ నీవు
మేఘముచేత
నినున్ కపుప్కొనియునాన్వు.

45 జనముల మధయ్ మముమ్ను మషుట్గాను
చెతత్గాను
పెటిట్యునాన్వు.

46 మా శతుర్వులందరు మముమ్ను చూచి
యెగతాళి
చేసెదరు.

47 భయమును గుంటయు పాడును నాశనమును
మాకు తటసిథ్ంచినవి.

48 నా జనులకు కలిగిన నాశనమును నేను చూడగా
నా కనీన్రు ఏరులై పారుచునన్ది.
49 యెహోవా దృషిట్యుంచి ఆకాశమునుండి
చూచుపరయ్ంతము

50 నా కనీన్రు ఎడతెగక కారుచుండును.
51 నా పటట్ణపు కుమారెత్లనందరిని చూచుచు
నేను దుఃఖాకార్ంతుడనైతిని.
52 ఒకడు పకిష్ని తరుమునటుల్ శతుర్వులు
నిరిన్మితత్ముగా ననున్ వెనువెంట

తరుముదురు.
53 వారు చెరసాలలో నా పార్ణము తీసివేసిరి
నాపైన రాయి యుంచిరి
54 నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను
నాశనమైతినని నేననుకొంటిని.
55 యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి
నేను నీ నామమునుబటిట్ మొరలిడగా
56 నీవు నా శబద్ము ఆలకించితివి
సహాయముకొరకు నేను మొరర్పెటట్గా
చెవిని మూసికొనకుము.
57 నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నీవు
నాయొదద్కు
వచిచ్తివి
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--భయపడకుమి అని నీవు చెపిప్తివి.
58 పర్భువా, నీవు నా పార్ణవిషయమైన
వాయ్జెయ్ములను
వాదించితివి

నా జీవమును విమోచించితివి.
59 యెహోవా, నాకు కలిగిన అనాయ్యము నీవు
చూచియునాన్వు నా వాయ్జెయ్ము

తీరుచ్ము.
60 పగతీరుచ్కొనవలెనని వారు నామీద చేయు
ఆలోచనలనిన్యు నీవెరుగుదువు.

61 యెహోవా, వారి దూషణయు
వారు నామీద చేయు ఆలోచనలనిన్టిని
62 నామీదికి లేచినవారు పలుకు మాటలును
దినమెలల్ వారు నామీద చేయు ఆలోచనయు
నీవు వినియునాన్వు.

63 వారు కూరుచ్ండుటను వారు లేచుటను నీవు కని
పెటుట్ము

నేను వారి పాటలకు ఆసప్దమైతిని.
64 యెహోవా, వారి చేతికిర్యనుబటిట్ నీవు
వారికి
పర్తీకారము చేయుదువు.

65 వారికి హృదయకాఠినయ్ము నితుత్వు
వారిని శపించుదువు.
66 నీవు కోపావేశుడవై వారిని తరిమి
యెహోవాయొకక్ ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ
వారిని నశింపజేయుదువు.

బంగారము ఎటుల్ మందగిలినది?
మేలిమి బంగారము ఎటుల్
మారచ్బడినది?

పర్తి వీధి మొగను పర్తిషిట్తమైన రాళుల్
పారవేయ
బడియునన్వి.

2 మేలిమి బంగారముతో పోలచ్దగిన సీయోను
పిర్యకుమారులు

ఎటుల్ కుమమ్రి చేసిన మంటికుండలుగా ఎంచబడు
చునాన్రు?

3 నకక్లైనను చనిన్చిచ్ తమ పిలల్లకు
పాలిచుచ్ను

నా జనుల కుమారి యెడారిలోని
ఉషట్ర్పకుష్లవలె
కూర్రురాలాయెను.

4 దపిప్చేత చంటిపిలల్ నాలుక వాని అంగిటికి
అంటుకొనును

పసిపిలల్లు అనన్మడుగుదురు ఎవడును వారికి
పెటట్డు.

5 సుకుమార భోజనము చేయువారు దికుక్ లేక
వీధులలో పడియునాన్రు

రకత్వరణ్ వసత్ర్ములు తొడిగి
పెంచబడినవారు
పెంట కుపప్లను కౌగిలించుకొనెదరు.

6 నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము
సొదొమ పాపముకంటె అధికము
ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే
నిమిషములో ఆ
పటట్ణము పాడుచేయబడెను.

7 దాని ఘనులు హిమముకనన్ శుదధ్మైనవారు
వారు పాలకంటె తెలల్నివారు
వారి శరీరములు పగడములకంటె ఎరర్నివి
వారి దేహకాంతి నీలమువంటిది.
8 అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె
నలుపాయెను
వారిని వీధులలో చూచువారు వారిని గురుతు
పటట్జాలరు.

వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు
అంటుకొనియునన్ది
అది యెండి కరర్వంటిదాయెను.
9 కాష్మహతులు భూఫలములు లేక పొడువబడి
కీష్ణించిపోయెదరు

ఖడగ్హతులు కాష్మహతులకనన్ భాగయ్వంతులు.
10 వాతస్లయ్ముగల సీత్ర్ల చేతులు తాము
కనిన పిలల్లను
వండుకొనెను

నా జనుల కుమారికి వచిచ్న నాశనములో
వారి బిడడ్లు వారికి ఆహారమైరి.

11 యెహోవా తన ఉగర్తను నెరవేరిచ్
తన కోపాగిన్ని కుమమ్రించెను
సీయోనులో ఆయన అగిన్ రాజబెటెట్ను
అది దాని పునాదులను కాలిచ్వేసెను.
12 బాధించువాడుగాని విరోధిగాని
యెరూషలేము గవునులలోనికి వచుచ్నని
భూరాజులకైనను లోకనివాసులందరిలో మరి ఎవరి
కైనను
తోచియుండలేదు.

13 దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని
పర్వకత్ల పాపములనుబటిట్యు

దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు
14 జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు
వారు రకత్ము అంటిన అపవితుర్లు
ఎవరును వారి వసత్ర్ములను ముటట్కూడదు.
15 --పొముమ్ అపవితుర్డా, పొముమ్
పొముమ్ ముటట్వదద్ని
జనులు వారితో ననిరి.

వారు పారిపోయి తిరుగులాడుచుండగా
అనయ్జనులైనవారు
--ఇకను వారికక్డ కాపురముండకూడదని చెపుప్
కొనిరి
16 యెహోవా సనిన్ధిని వారిని
చెదరగొటెట్ను
ఆయన ఇకమీదట వారిని లకష్య్పెటట్డు
యాజకులయెడల జనులు గౌరవము చూపకపోయిరి
పెదద్లమీద దయ చూపకపోయిరి.
17 వయ్రథ్సహాయముకొరకు మేము
కనిపెటుట్చుండగా
మా కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి
మేము కనిపెటుట్చు రకిష్ంపలేని జనముకొరకు
ఎదురుచూచుచుంటిమి.
18 రాజవీధులలో మేము నడువకుండునటుట్
విరోధులు
మా జాడలనుబటిట్ వెంటాడుదురు

మా అంతయ్దశ సమీపమాయెను
మా దినములు తీరిపోయినవి మా అంతయ్దశ
వచేచ్ యునన్ది.
19 మముమ్ను తరుమువారు ఆకాశమున ఎగురు పకిష్
రాజులకనన్ వడిగలవారు

పరవ్తములమీద వారు మముమ్ను తరుముదురు
అరణయ్మందు మాకొరకు పొంచియుందురు.
20 మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు
యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు
వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను.
21 --అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనుల మధయ్ను
బర్దికెదమని
మేమనుకొనన్వాడు పటట్బడెను.
ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోము కుమారీ,
సంతోషించుము ఉతస్హించుము
ఈ గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును
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నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్
దిగంబరినిగా
చేసికొందువు

22 సీయోను కుమారీ, నీ దోషశికష్
సమాపత్మాయెను
ఇకమీదట ఆయన మరెనన్డును నినున్ చెరలోకి
కొనిపోడు
ఎదోము కుమారీ, నీ దోషమునకు ఆయన శికష్
విధిం చును
నీ పాపములను ఆయన వెలల్డిపరచును.

యెహోవా, మాకు కలిగిన శర్మ
జాఞ్పకము చేసికొనుము
దృషిట్ంచి మామీదికి వచిచ్న నింద

యెటిట్దో చూడుము.
2 మా సావ్సథ్య్ము పరదేశుల వశమాయెను.
మా యిండుల్ అనుయ్ల సావ్ధీనమాయెను.
3 మేము దికుక్లేనివారము తండిర్లేనివారము
మా తలుల్లు విధవరాండర్యిరి.
4 దర్వయ్మిచిచ్ నీళుల్ తార్గితివిు
కర్యమునకు కటెట్లు తెచుచ్కొంటిమి.
5 మముమ్ను తురుమువారు మా మెడలమీదికి
ఎకిక్
యునాన్రు

మేము అలసట చెందియునాన్ము, విశార్ంతి
యనునది మాకు
లేదు.

6 పొటట్కూటికై ఐగుపీత్యులకును
అషూష్రీయులకును
లోబడియునాన్ము.

7 మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి
మేము వారి దోషశికష్ను అనుభవించుచునాన్ము.
8 దాసులు మాకు పర్భువులైరి
వారి వశమునుండి మముమ్ను
విడిపింపగలవాడెవడును
లేడు.

9 ఎడారిజనుల ఖడగ్భయమువలన పార్ణమునకు

తెగించి మా ధానయ్ము
తెచుచ్కొనుచునాన్ము.
10 మహా కాష్మమువలన మా చరమ్ము
పొయియ్వలె
నలుపెకెక్ను.

11 శతుర్వులు సీయోనులో సీత్ర్లను చెరిపిరి
యూదా పటట్ణములలో కనయ్కలను చెరిపిరి.
12 చేతులు కటిట్ అధిపతులను ఉరితీసిరి
వారేమాతర్మును పెదద్లను ఘనపరచలేదు.
13 యౌవనసుథ్లు తిరుగటిరాయి మోసిరి
బాలురు కటెట్లమోపు మోయజాలక తడబడిరి.
14 పెదద్లు గుమమ్ములయొదద్ కూడుట
మానిరి
యౌవనసుథ్లు సంగీతము మానిరి.
15 సంతోషము మా హృదయమును విడిచిపోయెను
నాటయ్ము దుఃఖముగా మారచ్బడియునన్ది.
16 మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను
మేము పాపము చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ.
17 దీనివలన మాకు ధైరయ్ము చెడియునన్ది.
సీయోను పరవ్తము పాడైనది
18 నకక్లు దానిమీద తిరుగులాడుచునన్వి
మా కనున్లు దీని చూచి మందగిలెను.
19 యెహోవా, నీవు నితయ్ము ఆసీనుడవై
యుందువు
నీ సింహాసనము తరతరములుండును.
20 నీవు మముమ్ నెలల్పుప్డును మరచిపోవుట
ఏల?
మముమ్ నింతకాలము విడిచిపెటుట్ట ఏల?
21 యెహోవా, నీవు మముమ్ను నీతటుట్
తిర్పిప్నయెడల
మేము తిరిగెదము.

22 నీవు మముమ్ను బొతిత్గా విసరిజ్ంచి
యునాన్వు
నీ మహోగర్త మామీద వచిచ్నది.
మా పూరవ్సిథ్తి మరల మాకు కలుగజేయుము.
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యెహెజేక్లుయెహెజేక్లు

ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల
అయిదవ దినమున నేను కెబారు
నదీపర్దేశమున చెరలోని వారి మధయ్

కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవ బడగా
దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 2

యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన అయిదవ
సంవతస్రము ఆ నెలలో అయిదవ దినమున
కలీద్యుల దేశమందునన్ కెబారు
నదీపర్దేశమున యెహోవా వాకుక్ బూజీ
కుమారుడును 3 యాజకుడునగు యెహెజేక్లునకు
పర్తయ్కష్ముకాగా అకక్డనే యెహోవా
హసత్ము అతనిమీదికి వచెచ్ను. 4 నేను చూడగా
ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్ చుండెను;
మరియు గొపప్ మేఘమును గోళమువలె గుండర్
ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను,
కాంతిదానిచుటుట్ ఆవరించియుండెను; ఆ
అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్
యపరంజివంటి దొకటి కనబడెను. 5 దానిలోనుండి
నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కనబడెను,
వాటి రూపము మానవ సవ్రూపము వంటిది. 6

ఒకొక్కక్ దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు
రెకక్ లును గలవు. 7 వాటి కాళుల్ చకక్గా
నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్
పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, అవి తళతళలాడు
ఇతత్డివలె ఉండెను. 8 వాటి నాలుగు
పర్కక్లరెకక్ల కిర్ంద మానవ హసత్ములవంటి
హసత్ములుండెను, నాలు గింటికిని ముఖములును
రెకక్లును ఉండెను. 9 వాటి రెకక్లు
ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను
తిరుగక అవనిన్యు చకక్గా నెదుటికి
పోవుచుండెను. 10 ఆ నాలుగింటి యెదుటి
ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి,
కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహ ముఖము వంటివి.
యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము
వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి
ముఖ ములు కలవు. 11 వాటి ముఖములును రెకక్లును
వేరు వేరుగా ఉండెను, ఒకొక్క జీవి రెకక్లలో
ఒక రెకక్ రెండవ జతలో ఒకదానితో కలిసి
యుండెను; ఒకొక్క జత రెకక్లు వాటి
దేహములను కపెప్ను. 12 అవనిన్యు చకక్గా
ఎదుటికి పోవుచుండెను, అవి వెనుకకు తిరుగక
ఆతమ్ యే వైపునకు పోవుచుండునో ఆ వైపునకే
పోవు చుండెను. 13 ఆ జీవుల రూపములు
మండుచునన్ నిపుప్ల తోను దివిటీలతోను
సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు
వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను,
అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 14

మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు
తిరుగు చుండెను. 15 ఈ జీవులను నేను
చూచుచుండగా నేల మీద ఆ నాలుగింటి యెదుట
ముఖముల పర్కక్ను చకర్మువంటిదొకటి
కనబడెను. 16 ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును
పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి
రూప మును పనియు చూడగా చకర్ములో
చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 17 అవి
జరుగునపుప్డు నాలుగు పర్కక్లకు
జరుగుచుండెను, వెనుకకు తిరుగకయే
జరుగుచుండెను. 18 వాటి కైవారములు మికిక్లి
యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ నాలుగు
కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండి
యుండెను. 19 ఆ జీవులు కదలగా ఆ చకర్ములును
వాటి పర్కక్ను జరిగెను, అవి నేలనుండి
లేచినపుప్డు చకర్ ములుకూడ లేచెను. 20

ఆతమ్ యెకక్డికి పోవునో అకక్ డికే, అది
పోవలసిన వైపునకే అవియు పోవుచుండెను;
జీవికునన్ ఆతమ్, చకర్ములకును ఉండెను గనుక
అవి లేవగానే చకర్ములును లేచుచుండెను. 21

జీవికునన్ ఆతమ్ చకర్ములకును ఉండెను గనుక
జీవులు జరుగగా చకర్ములును జరుగుచుండెను, అవి
నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి నేలనుండి లేవగా
ఇవియు వాటితోకూడ లేచెను. 22 మరియు జీవుల
తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి
విశాలతయునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు
సఫ్టిక ముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా
వాయ్పించి యుండెను. 23 ఆ మండలమువంటి
దాని కిర్ంది జీవుల రెకక్లలో రెండేసి
యొకదానిపర్కక్ ఒకటి పైకి చాప
బడియుండెను; రెండేసి వాటి దేహములు
కపుప్చుండెను, ఈ తటుట్ననునన్ జీవులకును ఆ
తటుట్ననునన్ జీవులకును, అనగా పర్తిజీవికిని
ఆలాగున రెకక్లుండెను. 24 అవి జరుగగా నేను
వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్ర
మైన ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు
దేవుని సవ్రము వలెను దండువారు చేయు
ధవ్నివలెను ఉండెను, అవి నిలుచునపుప్డెలల్
తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 25 అవి
నిలిచి రెకక్లను వాలుచ్నపుప్డు వాటి తలలకు
పైగా నునన్ ఆకాశ మండలమువంటి దానిలోనుండి
శబద్ము పుటెట్ను. 26 వాటి తలల పైనునన్ ఆ
మండలముపైన నీల కాంతమయమైన
సింహాసనమువంటి దొకటి కనబడెను; మరియు ఆ
సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపి యగు
ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 27 చుటుట్ దాని
లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు
నునన్టుట్ నాకు కన బడెను. నడుము
మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలు కొని
దిగువకును ఆయన అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కన
బడెను, చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 28

వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్
తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ తేజసుస్
కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప
దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో
మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను.
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నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము,
నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 2 ఆయన
నాతో మాటలాడి నపుప్డు ఆతమ్

నాలోనికివచిచ్ ననున్ నిలువబెటెట్ను;
అపుప్డు నాతో మాటలాడినవాని సవ్రము
వింటిని. 3 ఆయన నాతో
ఇటల్నెనునరపుతుర్డా, నా మీద తిరుగుబాటు
చేసిన జనులయొదద్కు ఇశార్యేలీయుల
యొదద్కు నినున్ పంపుచునాన్ను; వారును వారి
పితరులును నేటివరకును నామీద తిరుగుబాటు
చేసినవారు. 4 వారు సిగుగ్మాలిన వారును
కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారి యొదద్కు
నేను నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు
చేయు 5 వారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను
తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు
తెలిసికొనునటుల్పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి
పర్కటింపవలెను. 6 నరపుతుర్డా, నీవు
బర్హమ్దండి చెటల్లోను
ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, తేళల్
మధయ్ నివసించుచునాన్వు; 7 అయినను ఆ
జనులకు భయ పడకుము, వారి మాటలకును
భయపడకుము. వారు తిరుగు బాటు చేయువారు
వారికి భయపడకుము. 8 వారు తిరుగు బాటు
చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను
నేను సెలవిచిచ్న మాటను నీవు వారికి
తెలియజేయుము. 9 నరపుతుర్డా, వారు
తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో
చెపుప్ మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని
భుజించుము అనెను. 10 నేను చూచుచుండగా
గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నా
యొదద్కు చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర
విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను
వార్యబడినదై యుండెను; మహా విలాపమును
మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో
వార్యబడియుండెను.

మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు
సెలవిచెచ్నునరపుతుర్డా, నీకు
కనబడినదానిని భకిష్ంచుము, ఈ

గర్ంథమును భకిష్ంచి
ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పోయి వారికి
పర్కటన చేయుము. 2 నేను నోరు తెరువగా ఆయన
ఆ గర్ంథము నాకు తినిపించి 3 నరపుతుర్డా,
నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా
తీసికొని దానితో నీ కడుపు నింపుకొనుమని
నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని;
అది నా నోటికి తేనెవలె మధుర ముగా నుండెను.
4 మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు
సెలవిచెచ్నునరపుతుర్డా, నీవు బయలుదేరి
ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు పోయి నా మాటలు
వారికి తెలియజెపుప్ము. 5 నీవు గర్హింపలేని
ఏసమాటలు పలుకు జనులయొదద్కు కాదు
ఇశార్యేలీయులయొదద్కే నినున్
పంపుచునాన్ను. 6 నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు
పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్
పంపుటలేదు, అటిట్వారి యొదద్కు నేను
నినున్ పంపిన యెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 7

అయితే ఇశార్ యేలీయులందరు సిగుగ్మాలిన
వారును కఠినహృదయులునై, నేను చెపిప్న మాటల
నాలకింపనొలల్క యునాన్రు గనుక నీ మాటలు
విననొలల్రు. 8 ఇదిగో వారి ముఖమువలెనే నీ
ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసెదను, వారి
నుదురు వలెనే నీ నుదురును కఠినమైనదిగా

చేసెదను. 9 నీ నుదురు చెకుముకి రాతికంటె
కఠినముగా ఉండు వజర్మువలె చేసెదను; వారికి
భయపడకుము, వారందరు తిరుగు బాటు
చేయువారైనను వారిని చూచి జడియకుము. 10

మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో
చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార విని నీ
మనసుస్లో ఉంచుకొని 11 బయలుదేరి
చెరలోనునన్ నీ జనుల యొదద్కు పోయి యీ
మాటలు పర్కటింపుము, వారు వినినను
వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆయన నాతో
సెలవిచెచ్ను. 12 అంతలో ఆతమ్
ననెన్తిత్కొనిపోగాయెహోవా పర్భా
వమునకు సోత్తర్ము కలుగునుగాక అను
శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి
ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలు కుట నేను వింటిని.
13 మరియు ఆ జంతువుల రెకక్లు ఒక దానికొకటి
తగులుటవలన కలుగు చపుప్డును వాటి
పర్కక్నునన్ చకర్ముల ధవ్నియు గొపప్
సందడి జరుగు చునన్టుల్గా నాకు వినబడెను 14

ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడు కొనిపోగా నా
మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా
వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు,
యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను.
15 నేను కెబారు నది దగగ్ర తేలాబీబు అను
సథ్లమందు కాపుర ముండు చెరపటట్బడినవారి
యొదద్కు వచిచ్, వారు కూరుచ్నన్ సథ్లమందు
కూరుచ్ండి యేమియు చెపప్కయు కదలకయు
నునన్వాడనై యేడు దినములు వారి మధయ్
నుంటిని. 16 ఆ యేడు దినములు జరిగిన తరువాత
యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెలవిచెచ్ను 17 నరపుతుర్డా,
ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్
నియమించియునాన్ను, కాబటిట్ నీవు నా
నోటిమాట ఆలకించి నేను
చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక
చేయుము. 18 అవశయ్ముగా నీవు మరణ మవుదువని
నేను దురామ్రుగ్ని గూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా
నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు
జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచి
పెటట్వలెనని వానిని హెచచ్రిక చేయకయు
నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన
దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని అతని
రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 19

అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా
అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి
దుష్ిక్రయలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన
దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు
(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 20 మరియు
నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని
అనుసరించినందున నేను అతని ముందర
అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు
అతనిని హెచచ్రిక చేయని యెడల పూరవ్ము
తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు
తన దోషమునుబటిట్ మరణ మవును, అయితే అతని
పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్ర వాదిగా
ఎంచుదును. 21 అయితేపాపము చేయవలదని నీతిగల
వానిని నీవు హెచచ్రికచేయగా అతడు హెచచ్
రింపబడి పాపముచేయక మానినయెడల అతడు
అవశయ్ ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును
(ఆతమ్ను) తపిప్ంచు కొందువు. 22 అకక్డ
యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్, నీవు లేచి
మైదానపు భూమికి వెళుల్ము, అకక్డ నేను
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నీతో మాటలాడుదునని ఆయన నాకు
సెలవిచెచ్ను. 23 నేను లేచి మైదానపు భూమికి
వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా
పర్భావము నాకు పర్తయ్కష్మైనటుట్ ఆయన
పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్కష్
మాయెను. 24 నేను నేలను సాగిల పడగా ఆతమ్
నాలో పర్వేశించి ననున్ చకక్గా నిలువ
బెటిట్న తరువాత యెహోవా నాతో మాటలాడి
ఈలాగు సెలవిచెచ్నునరపుతుర్డా, వారు నీ మీద
పాశములువేసి వాటితో నినున్
బంధింపబోవుదురు గనుక వారి యొదద్కు వెళల్క
యింటికిపోయి దాగియుండుము. 25 వారు బహుగా
తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు మౌనివై
వారిని గదిద్ంపక యుండునటుల్ 26 నేను నీ
నాలుక నీ అంగిటికి అంటుకొన జేసెదను. 27

అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు
తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక
నీవు వారియొదద్కు పోయివినువాడు వినునుగాక
విననొలల్నివాడు విననొలల్కయుండును గాక అని
పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని
వారితో చెపప్వలెను.

నరపుతుర్డా, పెంకు ఒకటి
తీసికొనివచిచ్ నీ ముందర ఉంచుకొని
యెరూషలేముపటట్ణపు రూపమును దాని

మీద వార్యుము. 2 మరియు అది ముటట్డి
వేయబడి నటుల్ను దానియెదుట బురుజులను
కటిట్నటుల్ను దిబబ్ వేసి నటుల్ను దాని
చుటుట్నునన్ పార్కారములను కూలగొటుట్
యంతర్ములునన్టుల్ను నీవు వార్యుము. 3

మరియు ఇనుపరేకొకటి తెచిచ్, నీకును
పటట్ణమునకును మధయ్ ఇనుప గోడగా దానిని
నిలువబెటిట్, నీ ముఖ దృషిట్ని పటట్ణము
మీద ఉంచుకొనుము; పటట్ణము ముటట్డి
వేయబడినటుల్గా ఉండును, నీవు దానిని
ముటట్డివేయువాడవుగా ఉందువు; అది
ఇశార్యేలీయులకు సూచనగా ఉండును. 4 మరియు
నీ యెడమపర్కక్ను పండుకొనియుండి
ఇశార్యేలువారి దోషమును దానిమీద
మోపవలెను; ఎనిన్ దినములు నీవు ఆ తటుట్
పండుకొందువో అనిన్ దిన ములు నీవు వారి
దోషమును భరింతువు. 5 ఇశార్యేలు వారి
దోషమును నీవు భరించునటుల్గా వారు దోషము
చేసిన సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న నీకు
మూడువందల తొంబది దినములు
నిరణ్యించియునాన్ను. 6 ఆ దినములు గడచిన
తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలు వది
దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను,
సంవతస్ర మొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న
నేను నిరణ్ యించి యునాన్ను. 7 ఈలాగు
నీవుండగా యెరూష లేము
ముటట్డివేయబడినటుల్ తేరిచూచుచు,
చొకాక్యిని తీసివేసిన బాహువు చాపి
దానినిగూరిచ్ పర్కటింపవలెను. 8 పటట్ణము
ముటట్డివేయబడినటుల్ండు దినములు నీవు
రెండవ పర్కక్ను తిరుగక అదేపాటున
ఉండునటుల్ నినున్కటల్తో బంధింతును. 9

మరియు నీవు గోధుమలును యవలును
కాయధానయ్ములును చోళుల్ను సజజ్లును
తెలల్ జిలకరను తెచుచ్కొని, యొక పాతర్లో
ఉంచి, నీవు ఆ పర్కక్మీద పండుకొను దినముల
లెకక్చొపుప్న రొటెట్లు కాలుచ్కొనవలెను,
మూడువందల తొంబది దినములు నీవు ఈలాగున
భోజనము చేయుచు రావలెను; 10 నీవు తూనికె

పర్కారము, అనగా దినమొకటింటికి ఇరువది
తులముల యెతుత్చొపుప్న భుజింపవలెను,
వేళవేళకు తినవలెను, 11 నీళుల్ కొలపర్కారము
అరపడిచొపుప్న పర్తిదినము తార్గ వలెను,
వేళవేళకు తార్గవలెను; 12 యవల అపప్ములు
చేసి వారు చూచుచుండగా దానిని మనుషయ్
మలముతో కాలిచ్ భుజింపవలెను; 13 నేను వారిని
తోలివేయు జనము లలో ఇశార్యేలీయులు ఈ
పర్కారము అపవితర్మైన ఆహారమును
భుజింతురని యెహోవా నాకు సెలవిచెచ్ను. 14

అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా,
నేనెనన్డును అపవితర్త నొందినవాడను కానే,
బాలయ్మునుండి నేటి వరకును
చచిచ్నదానినైనను మృగములు
చీలిచ్నదానినైనను నేను తినినవాడను కానే,
నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును
పడలేదే అని నేననగా 15 ఆయనచూడుము,
మనుషయ్ మలమునకు మారుగా నీకు గోమలము నేను
నిరణ్యించి యునాన్ను; దీనితో నీవు నీ
భోజనము సిదధ్ పరుచుకొనుమని సెలవిచిచ్ 16

నరపుతుర్డా, ఇదిగో యెరూషలేములో
రొటెట్యను ఆధారమును నేను లేకుండ
చేసినందున వారు తూనికె పర్కారముగా బహు
చింతతో రొటెట్ భుజింతురు, నీళుల్
కొలచొపుప్న తార్గుచు విసమ్య మొందుదురు.
17 అనన్పానములు లేకపోయినందున వారు
శర్మనొంది విభార్ంతిపడి యొకనినొకడు
చూచుచు తాము కలుగజేసికొనిన దోషమువలన
నశించిపోవుదురు.

మరియు నరపుతుర్డా, నీవు
మంగలకతిత్వంటి వాడిగల కతిత్యొకటి
తీసికొని నీ తలను గడడ్మును

కౌష్రముచేసికొని, తార్సు తీసికొని ఆ
వెండుర్కలను తూచి భాగములు చేయుము. 2

పటట్ణమును ముటట్డి వేసిన దినములు
సంపూరణ్మైనపుప్డు నీవు పటట్ణములో వాటి
మూడవ భాగమును కాలిచ్, రెండవ భాగమును తీసి
ఖడగ్ముచేత హతముచేయు రీతిగా దానిని
చుటుట్ విసిరికొటిట్ మిగిలిన భాగము గాలికి
ఎగిరిపోనిముమ్; నేను ఖడగ్ముదూసి వాటిని
తరుముదును. 3 అయితే వాటిలో కొనిన్టిని
తీసికొని నీ చెంగున కటుట్కొనుము; 4 పిమమ్ట
వాటిలో కొనిన్టిని మరల తీసి అగిన్లోవేసి
కాలుచ్ము; దానినుండి అగిన్ బయలుదేరి
ఇశార్యేలు వారినందరిని తగులబెటుట్ను. 5

మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచెచ్ను ఇది యెరూషలేమే గదా,
అనయ్జనులమధయ్ నేను దాని నుంచితిని,
దానిచుటుట్ రాజయ్ములునన్వి. 6 అయితే
వారు నా విధులను తృణీకరించి, నా కటట్డల
ననుసరింపక దురామ్రగ్త ననుసరించుచు, నా
విధులను కటట్డలను తోర్సి వేసి తమ
చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల కంటెను
దేశసుథ్లకంటెను మరి యధికముగా
దురామ్రుగ్లైరి 7 కాబటిట్ పర్భువైన
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా
కటట్డల ననుసరింపకయు నా విధులను గైకొనకయు
నుండువారై, మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులకు
కలిగియునన్ విధులనైనను అనుసరింపక, మీరు మీ
చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లకంటె మరి యధికముగా
కఠినహృదయులైతిరి. 8 కావున పర్భువైన
యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని,
అనయ్జనులు చూచుచుండగా నీకు శికష్ విధింతును.

యెహెజేక్లు 3:23

614



6
7

9 నీ హేయ కృతయ్ములను బటిట్ పూరవ్మందు
నేను చేయనికారయ్మును, ఇక మీదట నేను
చేయబూనుకొనని కారయ్మును నీ మధయ్
జరిగింతును. 10 కావున నీ మధయ్ తండుర్లు తమ
కుమారు లను భకిష్ంతురు, కుమారులు తమ
తండుర్లను భకిష్ంతురు, ఈ పర్కారము నేను
నీకు శికష్ విధించి నీలో శేషించిన వారిని
నలుదిశల చెదరగొటుట్దును. 11 నీ హేయదేవత
లనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన
కిర్యలనిన్టి చేత నా పరిశుదధ్సథ్లమును
అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను
జాలియైనను లేక నేను నినున్ కీష్ణింప
జేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము
చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్ 12 కరవు వచిచ్ యుండగా నీలో మూడవ
భాగము తెగులుచేత మరణ మవును, మూడవ భాగము
ఖడగ్ముచేత నీ చుటుట్ కూలును, నేను కతిత్
దూసిి మిగిలిన భాగమును నలుదిశల చెదరగొటిట్
తరుముదును. 13 నా కోపము తీరును, వారిమీద నా
ఉగర్త తీరుచ్కొని ననున్ ఓదారుచ్కొందును,
నేను వారి మీద నా ఉగర్త తీరుచ్కొనుకాలమున
యెహోవానైన నేను ఆసకిత్గలవాడనై ఆలాగు
సెలవిచిచ్తినని వారు తెలిసి కొందురు 14

ఆలాగు నీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నినున్
చూచు వారందరి దృషిట్కి పాడుగాను
నిందాసప్దముగాను నేను నినున్ చేయుదును. 15

కావున నీ పోషణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి
నేను మహా కాష్మము రపిప్ంచి, నీవారు
కష్యమగునటుల్గా వారిని కష్యపరచు
మహాకాష్మమును పంపించి, కోపముచేతను
కోర్ధముచేతను కఠినమైన గదిద్ం పులచేతను
నేను నినున్ శికిష్ంపగా 16 నీ చుటుట్నునన్
అనయ్ జనులకు నీవు నిందకును ఎగతాళికిని
హెచచ్రికకును విసమ్య మునకును ఆసప్దముగా
ఉందువు; యెహోవానగు నేనే ఆజఞ్
ఇచిచ్యునాన్ను. 17 ఈ పర్కారము నేను
నీమీదికి కాష్మమును దుషట్మృగములను
పంపుదును, అవి నీకు పుతర్ హీనత కలుగజేయును,
తెగులును పార్ణహానియు నీకు కలుగును, మరియు
నీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను;
యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్ను.

యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను
2 నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల

పరవ్త ములతటుట్ చూచి వాటివిషయమై యీ
మాటలు పర్క టించుము 3 ఇశార్యేలీయుల
పరవ్తములారా, పర్భు వైన యెహోవా మాట
ఆలకించుడి; పరవ్తములతోను కొండలతోను
వాగులతోను లోయలతోను పర్భువైన యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుఇదిగో నేను
నిజముగా మీ మీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచి మీ
ఉనన్త సథ్ల ములను నాశనము చేసెదను. 4 మీ
బలిపీఠములు పాడై పోవును, సూరయ్దేవతకు
నిలిపిన సత్ంభములు ఛినాన్ భినన్ ములవును, మీ
బొమమ్ల యెదుట మీ జనులను నేను హతము
చేసెదను. 5 ఇశార్యేలీయుల కళేబరములను
వారి బొమమ్లయెదుట పడవేసి,మీ యెముకలను
మీ బలి పీఠములచుటుట్ పారవేయుదును. 6 నేనే
యెహోవానై యునాన్నని మీరు
తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు విడువబడి
పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్
ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన

సత్ంభములు పడ గొటట్ బడును, మీ పనులు
నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో
నునన్ మీ పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ
ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 7 మీ జనులు
హతులై కూలుదురు. 8 అయినను మీరు ఆ యా
దేశములలో చెదరిపోవునపుప్డు ఖడగ్మును
తపిప్ంచుకొను కొందరిని నేను మీలో శేషముగా
అనయ్జనులమధయ్ ఉండనిచెచ్దను. 9 మరియు
ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతక మైన
వయ్భిచారమనసుస్ను, విగర్హముల ననుసరించిన
వయ్భిచారదృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్
తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై
శేషించినవారు అనయ్జనులమధయ్ ననున్
జాఞ్పకము చేసికొని, తామనుసరించిన
హేయకృతయ్ము లనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన
దుషిక్ర్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే
అసహియ్ంచుకొనుచు 10 నేను యెహోవానై
యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు; ఈ కీడు
వారికి చేసెదనని నేను చెపిప్నమాట
వయ్రథ్ము కాదు. 11 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానీ చేతులు చరిచి నేల
తనిన్ ఇశార్యేలీయుల దుషట్మైన
హేయకృతయ్ములనుబటిట్ అయోయ్ అని
అంగలారుచ్ము; ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను
తెగులుచేతను వారు కూలు దురు. 12 దూరముననునన్
వారు తెగులుచేత చతుత్రు, దగగ్ర నునన్వారు
ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, శేషించి ముటట్డి
వేయబడినవారు కాష్మముచేత చతుత్రు; ఈ
పర్కారము నేను వారి మీద నా కోర్ధము
తీరుచ్కొందును. 13 తమ విగర్హముల మధయ్ను
తాము కటిట్న బలిపీఠములచుటుట్ను ఎతత్యిన
కొండలనిన్టిమీదను సకల పరవ్తముల నడి
కొపుప్లమీదను పచచ్ని చెటల్నిన్టి
కిర్ందను, పుషిట్పారిన మసత్కి
వృకష్ములనిన్టికిర్ందను, తమ
విగర్హములనిన్టికి పరిమళ ధూపమువేసిన
చోటులనిన్టిలోను పడి వారి జనులు
హతులైయుండు కాలమున నేనే యెహోవానై
యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 14 నేను
వారికి విరోధినై వారు నివసించు
సథ్లములనిన్టిలో వారి దేశమును దిబాల్తు
అరణయ్ము కంటె మరి నిరజ్నముగాను
పాడుగానుచేయగా నేనే యెహోవానై
యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను
2 నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము;

ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము
వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము
వచేచ్యునన్దని పర్భు వగు యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము
వచేచ్యునన్ది. 3 నా కోపము నీమీద
తెపిప్ంచు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు
తీరుప్తీరిచ్, నీవు చేసిన సమసత్
హేయకృతయ్ముల ఫలము నీమీదికి
రపిప్ంచుచునాన్ను. 4 నీయెడల
కటాకష్ముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును,
నేను యెహోవానై యునాన్నని నీ
వెరుగునటుల్ నీ పర్వరత్న ఫలము నీవు
అనుభవింపజేసెదను, నీ హేయ కృతయ్ములు నీ
మధయ్నే యుండనితుత్ను. 5 పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాదుర దృషట్ము
వింతైన దురదృషట్ము సంభవించుచునన్ది, 6
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అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది,
అది నీ కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో
సమీపమాయెను. 7 దేశ నివాసులారా, మీమీదికి
దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమ యము
వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను,
ఉతాస్హ ధవ్ని కాదు శర్మధవ్నియే
పరవ్తములమీద వినబడు చునన్ది. 8 ఇంక
కొంతసేపటికి నేను నా కోర్ధమును నీమీద
కుమమ్రింతును, నీమీద నా కోపమును
నెరవేరుచ్చు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు
తీరుప్తీరిచ్, నీ సమసత్ హేయకృతయ్ ముల
ఫలము నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 9 యెహోవానగు
నేనే నినున్ మొతుత్వాడనై యునాన్నని
నీవెరుగునటుల్ నీ యెడల కటాకష్ముంచకయు
కనికరము చూపకయు నుందును, నీ పర్వరత్న ఫలము
నీవనుభవింపజేసెదను, నీ హేయకృతయ్ములు నీ
మధయ్నుండనితుత్ను. 10 ఇదిగో యిదే ఆ
దినము, అది వచేచ్యునన్ది, ఆ దురిద్నము
ఉదయించు చునన్ది, ఆ దండము పూచియునన్ది, ఆ
గరవ్ము చిగి రించియునన్ది, బలాతాక్రము
పుటిట్ దుషుట్లను దండించున దాయెను. 11

వారిలోనైనను వారి గుంపులోనైనను వారి
ఆసిత్లోనైనను వారికునన్
పర్భావములోనైనను ఏమియు శేషింపదు. 12

కాలము వచుచ్చునన్ది, దినము సమీప మాయెను,
వారి సమూహమంతటిమీద ఉగర్త నిలిచి
యునన్ది గనుక కొనువారికి సంతోషముండ
పనిలేదు, అముమ్వానికి దుఃఖముండ పనిలేదు. 13

వారు బర్దికి యునన్ను అముమ్వాడు
అమి◌్మనదానికి తిరిగి రాడు,ఈ దరశ్ నము
వారి సమూహమంతటికి చెందును, అది తపప్క జరు
గును, వారందరు దోషులైరి గనుక తమ పార్ణము
రకిష్ంచు కొనుటకు వారిలో ఎవరును ధైరయ్ము
చేయరు. 14 వారు సరవ్సిదుధ్లై బాకా నాదము
చేయుదురు గాని వారి సమూహమంతటిమీదికి నా
ఉగర్త వచిచ్యునన్ది గనుక యుదధ్మునకు
పూనుకొనువాడొకడును ఉండడు. 15 బయట
ఖడగ్మునన్ది లోపట తెగులును కాష్మమును
ఉనన్వి, బయటనునన్ వారు ఖడగ్ముచేత
చతుత్రు, పటట్ణములోనునన్ వారిని
కాష్మమును తెగులును మింగును. 16 వారిలో ఎవ
రైనను తపిప్ంచుకొనిన యెడల వారందరును
లోయలోని గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి
తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 17

అందరిచేతులు సతుత్వ తపుప్ను, అందరి
మోకాళుల్ నీళల్వలె తతత్రిలుల్ను. 18 వారు
గోనెపటట్కటుట్ కొందురు, వారికి ఘోరమైన
భయము తగులును, అందరు సిగుగ్పడుదురు, అందరి
తలలు బోడియగును. 19 తమ వెండిని వీధులలో
పారవేయుదురు, తమ బంగారమును నిషిదధ్మని
యెంచుదురు, యెహోవా ఉగర్త దినమందు వారి
వెండియే గాని బంగారమే గాని వారిని తపిప్ంచ
జాలదు, అది వారి దోషకిర్యలు విడువకుండ
అభయ్ంతరమాయెను గనుక దానివలన వారు తమ
ఆకలి తీరుచ్కొనజాలకపోదురు, తమ ఉదరమును
పోషించుకొనజాలకపోదురు. 20 శృంగార మైన ఆ
యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధార ముగా
ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన
దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని
వారికి రోతగా చేసెదను, 21 వారు దాని
అపవితర్పరచునటుల్ అనుయ్లచేతికి దోపుడు
సొముమ్గాను దురామ్రుగ్లైన జనులకు
లూటిగాను నేను దానిని అపప్గించెదను. 22

వారిని చూడ కుండ నా ముఖమును నేను
తిర్పుప్కొందును గనుక శతుర్ వులు నా
నిధిసాథ్నమును అపవితర్పరచుదురు, దొంగలు
చొరబడి దానిని అపవితర్ పరచుదురు. 23 దేశము
రకత్ ముతో నిండియునన్ది, పటట్ణము
బలాతాక్రముతో నిండి యునన్ది. సంకెళుల్
సిదధ్పరచుము. 24 బలాఢుయ్ల యతి శయము
ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు
అపవితర్ ములగునటుల్ను అనయ్జనులలో
దుషుట్లను నేను రపిప్ంచె దను; ఆ దుషుట్లు
వారి యిండల్ను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 25

సమూలధవ్ంసము వచేచ్యునన్ది, జనులు
సమాధానము కొరకు విచారించుచునాన్రుగాని
అది వారికి దొరకదు. 26 నాశనము వెంబడి
నాశనము కలుగుచునన్ది, సమా చారము వెంబడి
సమాచారము వచుచ్చునన్ది; వారు
పర్వకత్యొదద్ దరశ్నముకొరకు
విచారణచేయుదురుగాని యాజకులు
ధరమ్శాసత్ర్జాఞ్నులు కాకపోయిరి,
పెదద్లు ఆలోచన చేయకయే యునాన్రు. 27

రాజు వాయ్కులపడు చునాన్డు, అధికారులు
భీతినొందుచునాన్రు, సామానయ్ జనులు
వణకుచునాన్రు; నేను యెహోవానై యునాన్
నని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారి
పర్వరత్నఫలము నేను వారి మీదికి
రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు చేసిన దోషము
లను బటిట్ వారికి తీరుప్
తీరచ్బోవుచునాన్ను.

ఆరవ సంవతస్రము ఆరవ నెల అయిదవ
దినమున నేను నా యింట
కూరుచ్నియుండగాను యూదా పెదద్లు

నా యెదుట కూరుచ్ండియుండగాను పర్భువైన
యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచెచ్ను. 2

అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము
నాకు కనబడెను, నడుము మొదలుకొని దిగువకు
అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని
పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, కరుగుచునన్
అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 3

మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా
తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా ఆతమ్
భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్, నేను
దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా యెరూష
లేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ
దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు
విగర్హసాథ్నములో ననున్ దించెను. 4 అంతట
లోయలో నాకు కనబడిన దరశ్నరూపముగా
ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము అచచ్ట
కనబడెను. 5 నర పుతుర్డా, ఉతత్రపువైపు తేరి
చూడుమని యెహోవా నాకు సెలవియయ్గా నేను
ఉతత్రపువైపు తేరి చూచితిని; ఉతత్రపువైపున
బలిపీఠపు గుమమ్ము లోపల రోషము పుటిట్ంచు
ఈ విగర్హము కనబడెను. 6 అంతట ఆయన నాతో
ఈలాగు సెలవిచెచ్నునరపుతుర్డా, వారు చేయు
దానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా; నా
పరిశుదధ్సథ్లమును నేను విడిచిపోవునటుల్గా
ఇశార్యేలీయులు ఇకక్డ చేయు అతయ్ధికమైన
హేయకృతయ్ములు చూచితివా? యీతటుట్
తిరిగినయెడల వీటికంటె మరి యధికమైన
హేయకిర్యలు చూచెదవు. 7 అపుప్డు
ఆవరణదావ్రముదగగ్ర ననున్ ఆయన దింపగా
గోడలోనునన్ సందు ఒకటి నాకు కన బడెను. 8

నరపుతుర్డా, ఆ గోడకు కనన్ము తర్వువ్ మని
ఆయన నాకు సెలవియయ్గా నేను గోడకు కనన్ము
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తర్వివ్నంతలో దావ్రమొకటి కనబడెను. 9

నీవు లోపలికి చొచిచ్, యికక్డ వారెటిట్
హేయకృతయ్ములు చేయు చునాన్రో చూడుమని
ఆయన నాకు సెలవియయ్గా 10 నేను లోపలికి
పోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల
జంతువుల ఆకారములును హేయమైన మృగముల
ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల
విగర్హ ములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను
వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 11 మరియు
ఒకొక్కడు తన చేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు డెబబ్ది మందియు,
వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన
యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా నిలిచి
యుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన
ఎకుక్చుండెను. 12 అపుప్డా యన నాకు
సెలవిచిచ్నదేమనగానరపుతుర్డా యెహోవా
మముమ్ను కానక యుండును, యెహోవా దేశ మును
విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల
పెదద్లు చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో
వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు
చూచుచునాన్వు గదా. 13 మరియు ఆయననీవు
ఈతటుట్ తిరుగుము, వీటిని మించిన అతి
హేయకృతయ్ములు వారు చేయుట చూతువని
నాతో చెపిప్ 14 యెహోవా మందిరపు ఉతత్ర
దావ్రము దగగ్ర ననున్ దింపగా, అకక్డ
సీత్ర్లు కూరుచ్ండి తమూమ్జు
దేవతనుగూరిచ్ యేడుచ్ట చూచితిని. 15

అపుప్డాయననరపుతుర్డా, యిది చూచితివి గాని
నీవు తిరిగి చూచిన యెడల వీటిని మించిన
హేయకృతయ్ములు చూతువని నాతో చెపిప్ 16

యెహోవా మందిరపు లోపలి ఆవరణ ములో ననున్
దింపగా, అకక్డ యెహోవా ఆలయ దావ్రము
దగగ్రనునన్ ముఖమంటపమునకును బలిపీఠమున
కును మధయ్ను ఇంచుమించు ఇరువది యయిదుగురు
మను షుయ్లు కనబడిరి. వారి వీపులు యెహోవా
ఆలయము తటుట్ను వారి ముఖములు
తూరుప్తటుట్ను తిరిగి యుండెను; వారు
తూరుప్న నునన్ సూరుయ్నికి నమసాక్రము
చేయు చుండిరి. 17 అపుప్డాయన నాతో
ఇటల్నెనునరపుతుర్డా, నీవు చూచితివే;
యూదావారు ఇకక్డ ఇటిట్ హేయ కృతయ్ములు
జరిగించుట చాలదా? వారు దేశమును బలా
తాక్రముతో నింపుచు నాకు కోపము
పుటిట్ంచుదురు, తీగె ముకుక్నకు పెటుట్చు
మరి ఎకుక్వగా నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు. 18

కాబటిట్ కటాకష్ము లేకయు కనికరము చూపకయు
నేను నా కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో
ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను
ఆలకింప కుందును.

మరియు నేను చెవులార వినునటుల్
ఆయనగటిట్గా ఈ మాటలు
పర్కటించెనుఒకొక్కడు తాను హతము

చేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొనిపటట్ణపు
కావలి వారందరును ఇకక్డికి రండి అనెను. 2

అంతలో ఒకొక్ కడు తాను హతముచేయు
ఆయుధమును చేత పటుట్కొని, ఉతత్ర
దికుక్ననునన్ పై గవిని మారగ్ముగా ఆరుగురు
మనుషుయ్లు వచుచ్చుండిరి. వారి మధయ్ ఒకడు,
అవిసె నారబటట్ ధరించుకొని నడుమునకు
లేఖకుని సిరాబుడిడ్ కటుట్కొని యుండెను;
వారు ఆలయమున పర్వేశించి యితత్డి
బలిపీఠమునొదద్ నిలిచిరి. 3 ఇశార్యేలీయుల
దేవుని మహిమ తానునన్ కెరూబుపైనుండి దిగి

మందిరపు గడప దగగ్రకువచిచ్ నిలిచి, అవిసె
నారబటట్ ధరించుకొని లేఖకుని సిరాబుడిడ్
నడుమునకు కటుట్కొనిన వానిని పిలువగా 4

యెహోవాయెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో
పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో జరిగిన
హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్ లిడుచు
పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు
వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 5 నేను
వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్నుమీరు
పటట్ణములో వాని వెంట పోయి నా
పరిశుదధ్సథ్లము దగగ్ర మొదలుపెటిట్,
కటాకష్మైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని
హతము చేయుడి. 6 అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని
విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని
కనయ్కలను పిలల్లను సీత్ర్లను చంపవలెను
గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని
ముటట్కూడదు. వారు మందిరము ముందరనునన్
పెదద్లను హతముచేయ మొదలు పెటట్గా 7

ఆయనమందిరమును అపవితర్పరచుడి, ఆవర
ణములను హతమైనవారితో నింపుడి,
మొదలుపెటుట్డి అని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు
బయలుదేరి పటట్ణములోని వారిని హతము
చేయసాగిరి. 8 నేను తపప్ మరి ఎవరును శేషింప
కుండ వారు హతము చేయుట నేను చూచి
సాసాట్ంగపడి వేడుకొని అయోయ్, పర్భువా,
యెహోవా, యెరూష లేముమీద నీ కోర్ధమును
కుమమ్రించి ఇశార్యేలీయులలో
శేషించినవారినందరిని నశింపజేయుదువా? అని
మొఱఱ్ పెటట్గా 9 ఆయన నాకీలాగు
సెలవిచెచ్నుఇశార్యేలు వారి యొకక్యు
యూదావారియొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా
ఉనన్ది; వారుయెహోవా దేశ మును
విసరిజ్ంచెననియు ఆయన మముమ్ను కానడనియు
నను కొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును
తిరుగుబాటు తోను నింపియునాన్రు. 10

కాబటిట్ కటాకష్ముంచకయు కనికరము చూపకయు
నేను వారి పర్వరత్న ఫలమును
వారనుభవింపజేసెదను. 11 అపుప్డు అవిసెనార
బటట్ ధరించు కొని లేఖకుని సిరాబుడిడ్
నడుమునకు కటుట్కొనిన వాడు వచిచ్నీవు
నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితినని మనవి
చేసెను.

నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు
పైగానునన్
ఆకాశమండలమువంటిదానిలో

నీలకాంతమయమైన సింహా సనమువంటి దొకటి
అగుపడెను. 2 అపుప్డు అవిసెనార బటట్
ధరించుకొనినవానితో యెహోవాకెరూబు కిర్ంద
నునన్ చకర్ముల మధయ్కు పోయి, కెరూబుల
మధయ్నునన్ నిపుప్లు చేతులనిండ తీసికొని
పటట్ణముమీద చలుల్మని సెలవియయ్గా,
నేను చూచుచుండునంతలో అతడు లోపలికి
పోయెను. 3 అతడు లోపలికిపోగా కెరూబులు
మందిరపు కుడిపర్కక్ను నిలిచియుండెను;
మరియు మేఘము లోపలి ఆవరణమును
కమిమ్యుండెను. 4 యెహోవా మహిమ
కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు
గడపదగగ్ర దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము
మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా
తేజో మహిమతో నిండిన దాయెను. 5 దేవుడైన
సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల
చపుప్డు బయటి ఆవర ణమువరకు వినబడెను. 6

కెరూబుల మధయ్నుండు చకర్ ముల దగగ్ర నుండి
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అగిన్ తీసికొనుమని ఆయన అవిసెనార బటట్
ధరించుకొనినవానికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా, అతడు
లోపలికి పోయి చకర్ముదగగ్ర నిలిచెను. 7

కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్
అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి
అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని
చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని
బయలుదేరెను; 8 అంతలో కెరూ బుల
రెకక్లకిర్ంద మానవహసత్రూప మొకటి
కనబడెను; 9 నేను చూచుచుండగా ఒకొక్క కెరూబు
దగగ్ర ఒక చకర్ముచొపుప్న నాలుగు చకర్ ములు
కనబడెను; ఆ చకర్ములు రకత్వరణ్పు రాతితో
చేయబడినటుల్ండెను. 10 ఆ నాలుగు చకర్ములు
ఏకరీతిగానుండి యొకొక్క చకర్ మునకులోగా
మరియొక చకర్మునన్టుట్గా కనబడెను. 11

అవి జరుగుచుండగా నాలుగు వైపులు
జరుగుచునన్టుల్ం డెను, వెనుకకు తిరుగక
జరుగుచుండెను, తల యేతటుట్ తిరుగునో అవి ఆ
తటేట్ దానివెంట పోవుచుండెను, వెనుకకు
తిరుగక జరుగుచుండెను. 12 ఆ నాలుగు కెరూ
బులయొకక్ శరీరములును వీపులును చేతులును
రెకక్లును ఆ చకర్ములచుటుట్ను కనున్లతో
నిండియుండెను; నాలు గింటికి చకర్ములుండెను.
13 నేను వినుచుండగాతిరుగు డని చకర్ములకు
ఆజఞ్ యియయ్బడెను. 14 కెరూబులలో
ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖము లుండెను;
మొదటిది కెరూబుముఖము, రెండవది
మానవముఖము, మూడవది సింహముఖము, నాలగ్వది
పకిష్రాజు ముఖము. 15 ఈ కెరూబులు
పైకెకెక్ను. కెబారు నది దగగ్ర నాకు కన బడిన
జంతువు ఇదే. 16 కెరూబులు జరుగగా చకర్ము లును
వాటి పర్కక్ను జరిగెను. కెరూబులు నేలనుండి
లేవవలెనని రెకక్లు చాచగా ఆ చకర్ములు
వాటియొదద్ నుండి తొలగలేదు. 17 జీవులకునన్
పార్ణము చకర్ము లలో ఉండెను గనుక అవి
నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియు
లేచెను 18 యెహోవా మహిమ మందిరపు
గడపదగగ్రనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు
పైతటుట్న నిలువగా 19 కెరూబులు రెకక్లు
చాచి, నేను చూచుచుండగా నేలనుండి పైకి
లేచెను. అవి లేవగా చకర్ములు వాటితో కూడ
లేచెను, అవి యెహోవా మంది రపు తూరుప్
దావ్రమునకు వచిచ్ దిగి, అకక్డ నిలువగా
ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికిపైగా
నిలిచెను. 20 కెబారు నదిదగగ్ర ఇశార్యేలు
దేవుని కిర్ంద నాకు కన బడిన జీవి ఇదే; అవి
కెరూబులని నేను గురుత్పటిట్తిని. 21

ఒకొక్కదానికి నాలుగేసి ముఖములును నాలుగేసి
రెకక్ లును ఉండెను. మరియు ఒకొక్కదానికి
రెకక్రెకక్ కిర్ందను మానవహసత్ము వంటిది
ఒకటి కనబడెను. 22 మరియు వాటి ముఖరూపములు
కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన
ముఖరూపములవలె ఉండెను; అవియు వాటి
రూపములును అదేవిధముగా ఉండెను;
ఇవియనిన్యు ఆయా ముఖములవైపుగా
జరుగుచుండెను.

పిమమ్ట ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్
యెహోవా మందిరపు తూరుప్
గుమమ్ము నొదద్కు చేరిచ్

ననున్దింపగా గుమమ్పు వాకిట ఇరు
వదియైదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి; వారిలో
జనులకు పర్ధానులైన అజూజ్రు కుమారుడగు
యజనాయ్యు బెనాయా కుమారుడగు

పెలటాయ్యు నాకు కనబడిరి. 2 అపుప్డాయన
నాకీలాగు సెలవిచెచ్నునరపుతుర్డా యీ
పటట్ణము పచనపాతర్యనియు, మనము మాంస
మనియు, ఇండుల్ కటుట్కొన అవసరములేదనియు
చెపుప్ కొనుచు 3 ఈ పటణ్ణములో పాపము
యోచించి దురాలోచన చేయువారు వీరే. 4 కావున
వారికి విరోధముగా పర్వచింపుము; నరపుతుర్డా,
పర్వచింపుము. 5 అంతట యెహోవా ఆతమ్
నామీదికి వచిచ్ ఆజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా నీవు నీ
మాట వారికి తెలియజేయుము, యెహోవా
సెలవిచిచ్న మాట యిదేఇశార్యేలీయులారా,
మీరీ లాగున పలుకుచునాన్రే, మీ మనసుస్న
పుటిట్న అభి పార్యములు నాకు
తెలిసేయునన్వి. 6 ఈ పటట్ణములో మీరు
బహుగా హతయ్ జరిగించితిరి, మీచేత హతులైన
వారితో వీధులు నిండియునన్వి. 7 కాబటిట్
పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామీరు హతముచేసి
పటట్ణములో పడవేసిన శవములే మాంసము, ఈ
పటట్ణమే పచన పాతర్, యీ
పటట్ణములోనుండి మిముమ్ను వెళల్
గొటుట్దును. 8 మీరు ఖడగ్మునకు
భయపడుచునాన్రే, నేనే మీమీదికి ఖడగ్ము
రపిప్ంచెదను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా
వాకుక్. 9 మరియు మీకు శికష్ విధించి పటట్
ణములోనుండి మిముమ్ను వెళల్గొటిట్
అనుయ్లచేతికి మిముమ్ నపప్గించుదును. 10

ఇశార్యేలు సరిహదుద్లలోగానే మీరు
ఖడగ్ముచేత కూలునటుల్ నేను మీకు శికష్
విధింపగా నేనే యెహోవానని మీరు
తెలిసికొందురు. 11 మీరు దాని మధయ్
మాంసముగా ఉండునటుల్ ఈ పటట్ణము మీకు
పచనపాతర్గా ఉండదు; నేను ఇశార్యేలు
సరిహదుద్ల యొదద్నే మీకు శికష్ విధింతును.
12 అపుప్డు మీ చుటుట్ నునన్ అనయ్జనుల
విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని కటట్డల
ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచ
రింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే ఆయననని
మీరు తెలిసికొందురు. 13 నేను ఆ పర్కారము
పర్వచింపు చుండగా బెనాయా కుమారుడైన
పెలటాయ్ చచెచ్ను గనుక నేను సాషాట్ంగపడి
యెలుగెతి ◌్తఅయోయ్, పర్భువా,
యెహోవా, ఇశార్యేలీయుల శేషమును నీవు
నిరూమ్లము చేయుదువా? అని
మొఱఱ్పెటిట్తిని. 14 అపుప్డు యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 15 నరపుతుర్డా, యెరూషలేము
పటట్ణపువారుఈ దేశము మాకు
సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్ బడెను, మీరు
యెహోవాకు దూరసుథ్లుగా నుండుడి, అని
యెవరితో చెపుప్చునాన్రో వారందరు
ఇశార్యేలీయులై నీకు సాకాష్దబ్ంధువులును
నీచేత బంధుతవ్ధరమ్ము నొందవలసినవారునై
యునాన్రు. 16 కాబటిట్ వారికి ఈ మాట
పర్కటింపుముపర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్న దేమనగా దూరముననునన్
అనయ్జనులలోనికి నేను వారిని తోలివేసినను,
ఆ యా దేశములలో వారిని చెదరగొటిట్ నను,
వారు వెళిళ్న ఆ యా దేశములలో కొంతకాలము
నేను వారికి పరిశుదాధ్లయముగా ఉందును. 17

కాగా నీవు ఈ మాట పర్కటింపుముపర్భువైన
యెహోవా సెల విచుచ్నదేమనగాఆ యా జనముల
మధయ్నుండి నేను మిముమ్ను సమకూరిచ్, మీరు

యెహెజేక్లు 10:7

618



12

చెదరగొటట్బడిన దేశములలో నుండి
మిముమ్ను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలుదేశమును మీ
వశము చేసెదను. 18 వారు అకక్డికి వచిచ్
అకక్డ తా ముంచియునన్ విగర్హములను
తీసివేసి, తాము చేసియునన్ హేయకిర్యలు
చేయుట మానుదురు. 19 వారు నా కటట్ డలను నా
విధులను అనుసరించి గైకొను నటుల్ నేను వారి
శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి
మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్
కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్
పుటిట్ంతును. 20 అపుప్డు వారు నాకు జనులై
యుందురు నేను వారికి దేవుడనై యుందును. 21

అయితే తమ విగర్హములను అనుసరించుచు, తాము
చేయుచు వచిచ్న హేయకిర్యలను జరిగింప
బూనువారిమీదికి తమ పర్వరత్న ఫలము
రపిప్ంతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.
22 కెరూబులు తమ రెకక్లు చాచెను, చకర్ము
లును వాటి పర్కక్నుండెను అంతలో
ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికి పైన
నుండెను. 23 మరియు యెహోవా మహిమ
పటట్ణములోనుండి పైకెకిక్ పటట్ణపు
తూరుప్దిశనునన్ కొండకుపైగా నిలిచెను. 24

తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను
దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో
నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో
ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో
నాకు కనబడిన దరశ్నము కన బడకుండ పైకెకెక్ను.
25 అపుప్డు యెహోవా నాకు
పర్తయ్కష్పరచిన వాటిననిన్టిని చెరలో
ఉనన్వారికి నేను తెలియజేసితిని.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై... యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా,

తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు
నివసించుచునాన్వు; వారు దోర్హులై యుండి,
చూచుకనున్లు కలిగియు చూడక యునాన్రు; విను
చెవులు కలిగియు వినకయునాన్రు. 3

నరపుతుర్డా, దేశాంతరము పోవువానికి తగిన
సామగిర్ని మూటకటుట్కొని, పగటివేళ వారు
చూచుచుండగా నీవు పర్యాణమై, నీవునన్
సథ్లమును విడిచి వారు చూచు చుండగా మరియొక
సథ్లమునకు పొముమ్; వారు తిరుగు బాటు
చేయువారు, అయినను దీని చూచి విచారించు
కొందురేమో 4 దేశాంతరము పోవువాడు తన
సామగిర్ని తీసికొనునటుల్ వారు చూచుచుండగా
నీ సామగిర్ని పగటి యందు బయటికి
తీసికొనివచిచ్ వారు చూచుచుండగా
అసత్మానమున పర్యాణమై పరదేశమునకు
పోవువాని వలె నీవు బయలుదేరవలెను 5 వారు
చూచుచుండగా గోడకు కనన్మువేసి నీ సామగిర్ని
తీసికొని దాని దావ్రా బయలుదేరుము 6 వారు
చూచుచుండగా రాతిర్యందు మూట భుజముమీద
పెటుట్కొని నేల కనబడకుండ నీ ముఖము
కపుప్కొని దానిని కొనిపొముమ్, నేను ఇశార్
యేలీయులకు నినున్ సూచనగా నిరణ్యించితిని.
7 ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితిని,
ఎటల్నగా నేను దేశాంతరము
పోవువాడనైనటుట్గా పగటియందు నా
సామగిర్ని బయటికి తెచిచ్ అసత్మయమున నా
చేతితో గోడకు కనన్ము వేసి వారు
చూచుచుండగా సామ గిర్ని తీసికొని మూట
భుజముమీద పెటుట్కొంటిని 8 ఉదయమున
యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 9 నర పుతుర్డా, నీవు
చేయునదే మని తిరుగుబాటుచేయు
ఇశార్యేలీయులు నినున్ అడుగు దురు గనుక నీవు
వారితో ఇటల్నుము 10 పర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దేవోకిత్ భావము
యెరూషలేములోనునన్ పర్ధానికిని
దానిలోనునన్ ఇశార్ యేలీయులకందరికిని
చెందును 11 కాబటిట్ వారికీమాట
చెపుప్మునేను మీకు సూచనగా ఉనాన్ను, నేను
సూచించినది వారికి కలుగును, వారు చెరలోనికి
పోయి దేశాంతర నివాసులగుదురు 12 మరియు
వారిలో పర్ధాను డగువాడు రాతిర్యందు
సామగిర్ని భుజముమీద పెటుట్ కొని తానే
మోసికొని పోవుటకై తన సామగిర్ని బయటికి
తెచుచ్ కొనవలెనని గోడకు కనన్మువేసి నేల
చూడకుండ ముఖము కపుప్కొని పోవును 13 అతని
పటుట్కొనుటకై నేను నా వలయొగిగ్ వాని
చికిక్ంచుకొని కలీద్యుల దేశమైన
బబులోనునకు వాని తెపిప్ంచెదను, అయితే ఆ
సథ్లమును చూడకయే అతడు అకక్డ చచుచ్ను 14

మరియు వారికి సహాయులై వచిచ్నవారినందరిని
అతని దండు వారినందరిని నేను నలుదికుక్ల
చెదరగొటిట్ కతిత్దూసి వారిని తరిమెదను 15

నేను వారిని అనయ్జనులలో చెదరగొటిట్ ఆ
యా దేశములలో వారిని వెళల్గొటిట్న
తరువాత నేనే యెహో వానైయునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు 16 అయితే నేను
యెహోవానైయునాన్నని అనయ్జనులు
తెలిసికొనునటుల్ తాము చేరిన అనయ్జనులలో
తమ హేయకృతయ్ములనిన్టిని వారు వివరించి
తెలియజెపుప్టకై ఖడగ్ముచేత కూలకుండను
కాష్మమునకు చావకుండను తెగులు తగులకుండను
నేను వారిలో కొందరిని తపిప్ంచెదను. 17

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 18

నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని
తలల్డింపును చింతయు కలిగి నీళుల్తార్గి 19

దేశములోని జనులకీలాగు
పర్కటించుముయెరూషలేము
నివాసులనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు
దేశమునుగూరిచ్యు పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా దానిలో నునన్
కాపురసుథ్లందరును చేసిన
బలాతాక్రమునుబటిట్ దానిలోని సమసత్మును
పాడైపోవును గనుక చింతతో వారు ఆహారము
తిందురు భయభార్ంతితో నీళుల్ తార్గు దురు
20 నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసి
కొనునటుల్ కాపురపు పటట్ణములు
నిరజ్నములుగా ఉండును, దేశమును పాడగును. 21

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 22

నరపుతుర్డా దినములు జరిగి పోవుచునన్వి,
పర్తి దరశ్నము నిరరథ్కమగు చునన్ది అని
ఇశార్యేలీయుల దేశములో మీరు చెపుప్కొను
సామెత యేమిటి? 23 కావున నీవు వారికి ఈ
మాట తెలియజేయుము పర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఇకమీదట
ఇశార్యేలీయులలో ఎవరును ఈ సామెత
పలుకకుండ నేను దానిని నిరరథ్కము చేసెదను
గనుక నీవు వారితో ఇటల్నుముదినములు
వచుచ్చునన్వి, పర్తిదరశ్నము నెర వేరును 24

వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు
సోదె గాండర్ మాటలైనను
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14

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 25

యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను,
నే నిచుచ్ మాట యికను ఆలసయ్ములేక జరుగును.
తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో
నేను మాటయిచిచ్ దాని నెరవేరెచ్దను, ఇదే
పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 26 మరల
యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెలవిచెచ్ను 27 నరపుతుర్డావీనికి
కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు
జరుగవలెననియు బహు కాలము జరిగినతరువాత
కలుగు దానిని వీడు పర్వ చించుచునాన్డనియు
ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొను చునాన్రు గదా
28 కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను
ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న మాటలనిన్యు
జరు గును, నేను చెపిప్నమాట తపప్కుండ
జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా,

పర్వచించు చునన్ ఇశార్యేలీయుల
పర్వకత్లకు విరోధముగా పర్వ చించి,
మనసుస్వచిచ్నటుల్ పర్వచించువారితో
నీవీలాగు చెపుప్ముయెహోవా మాట ఆలకించుడి.
3 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాదరశ్నమేమియు కలుగ
కునన్ను సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక
పర్వకత్లకు శర్మ. 4 ఇశార్యేలీయులారా, మీ
పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలో నుండు
నకక్లతో సాటిగా ఉనాన్రు. 5 యెహోవా
దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు
సిథ్రముగా నిలుచు నటుల్ మీరు గోడలలోనునన్
బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును
దిటట్పరచరు. 6 వారు వయ్రథ్మైన దరశ్న
ములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా
తముమ్ను పంపక పోయినను, తాము చెపిప్నమాట
సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా
వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 7 నేను
సెలవియయ్కపోయిననుఇది యెహోవా వాకుక్
అని మీరు చెపిప్న యెడల మీరు కనినది
వయ్రథ్మైన దరశ్ నముగదా? మీరు నమమ్దగని
సోదెగాండర్యితిరి గదా? 8 కావున పర్భువైన
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్ చునాన్డుమీరు
వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు నిరరథ్క మైన
దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు
విరోధిని; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 9

వయ్రథ్ మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని
సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను పగవాడను,
వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల
సంఖయ్లో చేరినవారు కాక పోదురు, వారు
ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగి రారు,
అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు
తెలిసికొందురు. 10 సమాధానమే మియు
లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా
జనులను మోసపుచుచ్ చునాన్రు; నా జనులు
మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద
గచుచ్పూత పూసెదరు. 11 ఇందువలననే
పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుమువరష్ము
పర్వాహ ముగా కురియును, గొపప్ వడగండుల్
పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది
పడిపోవును. 12 ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను
చూచిమీరు పూసిన పూత యేమాయె నని
అడుగుదురు గదా? 13 ఇందుకు పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్ నదేమనగానేను

రౌదర్ము తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని
పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము
పర్వాహముగా కురియును, నా
రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి
దానిని లయపరచును, 14 దాని పునాది
కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను
నేను నేలతో సమముగా కూలెచ్దను, అది
పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు,
అపుప్డు నేను యెహోవానని మీరు
తెలిసికొందురు. 15 ఈలాగున ఆ గోడమీదను
దానిమీద గచుచ్పూత పూసినవారిమీదను నా
కోపము నేను తీరుచ్కొని, ఆ గోడకును దానికి
పూత పూసినవారికిని పని తీరెనని మీతో
చెపుప్దును. 16 యెరూషలేమునకు సమాధానము
లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు
సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు
పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే;
ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 17 మరియు
నరపుతుర్డా, మనసుస్నకు వచిచ్నటుట్ పర్వ
చించు నీ జనుల కుమారెత్లమీద
కఠినదృషిట్యుంచి వారికి విరోధముగా ఈలాగు
పర్వచింపుము 18 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామనుషుయ్లను వేటాడ
వలెనని చేతుల కీళల్నిన్టికిని
గుడడ్లుకుటిట్, యెవరి యెతుత్ చొపుప్న
వారి తలలకు ముసుకులుచేయు సీత్ర్లారా, మీకు
శర్మ; మీరు నా జనులను వేటాడి మిముమ్ను
రకిష్ంచుకొందురు. 19 అబదధ్పు మాటల
నంగీకరించు నా జనులతో అబదధ్ఫు మాటలు
చెపుప్చు, చేరెడు యవలకును
రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు
పాతుర్లు కాని వారిని చంపుచు, బర్దుకుటకు
అపాతుర్లైన వారిని బర్ది కించుచు నా జనులలో
మీరు ననున్ దూషించెదరు. 20 కావున పర్భువైన
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్ చునాన్డునేను
దుఃఖపరచని నీతిమంతుని మనసుస్ను
అబదధ్ములచేత మీరు దుఃఖింపజేయుదురు,
దురామ్రుగ్లు తమ దుష్ప్రవరత్న విడిచి తమ
పార్ణములను రకిష్ంచు కొనకుండ మీరు వారిని
ధైరయ్పరతురు గనుక 21 మనుషుయ్ లను
వేటాడుటకై మీరు కుటుట్ గుడడ్లకు నేను
విరోధినై వారిని విడిపించెదను, మీ
కౌగిటిలోనుండి వారిని ఊడ బెరికి, మీరు
వేటాడు మనుషుయ్లను నేను విడిపించి
తపిప్ంచుకొననిచెచ్దను. 22 మరియు నేను
యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు
వేసిన ముసుకులను నేను చింపి మీ చేతిలోనుండి
నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను
మీ వశమున ఉండరు. 23 మీరికను వయ్రథ్మైన
దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్క
యుందురు; నేను యెహోవానని మీరు
తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి
విడిపించెదను.

అంతట ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో
కొందరు నా యొదద్కు వచిచ్ నా
యెదుట కూరుచ్ండియుండగా 2

యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెల విచెచ్ను 3 నరపుతుర్డా, యీ
మనుషుయ్లు తమ హృద యములలో విగర్హములనే
నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు
అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొని
యునాన్రు, వీరు నాయొదద్ ఏమైన
విచారణచేయదగునా? 4 కావున నీవు వారికి సంగతి
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తెలియజేసి యీలాగు చెపుప్ముపర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాతమ విసాత్ర
మైన విగర్హములనుబటిట్ తమ మనసుస్న
విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము
కలుగజేసికొని తమ యెదుట అభయ్ంతరమును
పెటుట్కొని పర్వకత్యొదద్కు వచుచ్
ఇశార్ యేలీయులందరు 5 తమ విగర్హముల
మూలముగా నాకు అనుయ్లైరి గనుక నేను వారి
హృదయమును లోపరచు నటుల్ యెహోవానగు
నేనే వారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్
చునాన్ను. 6 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు
ఈ మాట చెపుప్ముపర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామీ విగర్హములను
విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ము
లనిన్టిని మాని మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 7

ఇశార్ యేలీయులలోను వారి దేశములో
నివసించు పరదేశుల లోను ఎవరైనను ననున్
అనుసరించక నాకు అనుయ్లై తమ మనసుస్న
విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము
కలుగజేసికొని అభయ్ంతరమును తమయెదుట
పెటుట్కొని తమ నిమితత్మై నాయొదద్
విచారణచేయవలెనని పర్వకత్ యొదద్కు
వచిచ్నయెడల యెహోవానగు నేనే సవ్యముగా
వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 8 ఆ
మనుషుయ్లకు నేను విరోధినై నేను
యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారిని
సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలో నుండి
నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 9 మరియు
పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట
చెపిప్నయెడల యెహోవానగు నేనే ఆ
పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి
విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలో
నుండి వానిని నిరూమ్లముచేసెదను 10

ఇశార్యేలీయులు ఇకను ననున్ విసరిజ్ంచి
తొలగిపోవకయు తాము చేయు
అతికర్మములనిన్టిచేత తముమ్ను
అపవితర్పరచుకొనకయు నుండి, నా
జనులగునటుల్ను నేను వారికి దేవుడనైయుండు
నటుల్ను. 11 వారు ఆలాగున తమకు
కలుగజేసికొనిన దోష మునకు శికష్నొందుదురు,
పర్వకత్యొదద్ విచారించువాని దోషమెంతో
పర్వకత్ దోషమును అంతే అగును, ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 12 మరియు యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 13 నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే
విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి
పాపముచేసినదో దానికి నేను విరోధినై
పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండ జేసి కరవు
పంపించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము
చేయుదును 14 నోవహును దానియేలును యోబును
ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను వారు
తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచు
కొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 15

బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై
పాడగునటుల్ నేను దానిమీదికి దుషట్
మృగములను రపిప్ంచగా 16 ఆ ముగుగ్రు దానిలో
ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా
జీవముతోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే
రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను
కుమారెత్ల నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, ఇదే
పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 17 నేను అటిట్
దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును
పిలిచినీవు ఈ దేశమునందు సంచరించి మను

షుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని
ఆజఞ్ ఇచిచ్న యెడల 18 ఆ ముగుగ్రును దానిలో
ఉనన్ను నా జీవము తోడు వారు తముమ్ను
మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని
కమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను
రకిష్ంపజాలకుందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్. 19 అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి
మనుషుయ్లును పశువులును నిరూమ్లమగుటకై
పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును
కుమమ్ రించినయెడల 20 నోవహును
దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో
ఉనన్ను నా జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత
తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచు కొందురుగాని
కుమా రునినై నను కుమారెత్నైనను
రకిష్ంపజాలకుందురు 21 పర్భువగు యెహోవా ఈ
మాట సెలవిచుచ్చునాన్డుమనుషుయ్లను
పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను
ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను
దుషట్మృగములచేతను తెగులుచేతను ఈ నాలుగు
విధముల యెరూషలేము మీద
తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను
వారు దాని రకిష్ంపలేరు 22 దానిలో కుమాళల్
శేషము కుమారెత్ల శేషము కొంత నిలుచును,
వారు బయటికి రపిప్ంపబడెదరు, మీరు వారి
పర్వరత్నను వారి కిర్యలను
గురుత్పటుట్నటుల్ వారు బయలుదేరి మీ
యొదద్కు వచెచ్దరు, దాని గురుత్పటిట్
యెరూషలేముమీదికి నేను రపిప్ంచిన
కీడునుగూరిచ్యు దానికి నేను సంభవింప
జేసినదంతటిని గూరిచ్యు మీరు ఓదారుప్
నొందుదురు 23 మీరు వారి పర్వరత్నను
కిర్యలను చూచి నేను చేసిన దంతయు
నిరేహ్తుకముగా చేయలేదని మీరు తెలిసికొని
ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన
యెహోవా వాకుక్.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా,

దార్కష్చెటుట్ కఱఱ్
అడవిచెటల్లోనునన్ దార్కష్చెటుట్
కఱఱ్ తకిక్నచెటల్ కఱఱ్కంటెను ఏమైన
శేర్షఠ్మా? 3 యే పనికైనను దాని కఱఱ్ను
తీసికొందురా? యేయొక ఉపకరణము తగిలించు
టకై యెవరైన దాని కఱఱ్తో మేకునైనను
చేయుదురా? 4 అది పొయియ్కే సరిపడును గదా?
అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి నడుమ
నలల్బడిన తరువాత అది మరి ఏ పనికైనను తగునా?
5 కాలక ముందు అది యే పనికిని తగక పోయెనే;
అగిన్ దానియందు రాజి దాని కాలిచ్న తరువాత
అది పనికి వచుచ్నా? 6 కావున పర్భువైన
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునేను
అగిన్ కపప్గించిన దార్కష్చెటుట్ అడవి
చెటల్లో ఏలాటిదో యెరూషలేము
కాపురసుథ్లును ఆలాటివారే గనుక నేను వారిని
అపప్గింపబోవుచునాన్ను. 7 నేను వారిమీద కఠిన
దృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని
తపిప్ంచుకొనినను అగిన్యే వారిని దహించును;
వారి యెడల నేను కఠిన దృషిట్గలవాడనై
యుండగా నేనే యెహోవానని మీరు
తెలిసికొందురు. 8 వారు నా విషయమై
విశావ్సఘాతకు లైరి గనుక నేను దేశమును
పాడుచేసెదను; ఇదే పర్భు వగు యెహోవా
వాకుక్.

యెహెజేక్లు 15:8
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మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా,

యెరూషలేము చేసిన హేయకృతయ్ములను దానికి
తెలియజేసి నీవీలాగు పర్కటింపుము 3

పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్
యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డునీ
ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల
దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ
తలిల్ హితీత్యురాలు. 4 నీ జననవిధము చూడగా
నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయ
బడలేదు, శుభర్మగుటకు నీవు నీళల్తో
కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్
రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 5 ఈ
పనులలో ఒక టైనను నీకు చేయవలెనని యెవరును
కటాకిష్ంపలేదు, నీయందు
జాలిపడినవాడొకడును లేక పోయెను; నీవు
పుటిట్ననాడే బయటనేలను పారవేయబడి, చూడ
అసహయ్ముగా ఉంటివి. 6 అయితే నేను నీ
యొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్
నినున్ చూచి నీ రకత్ ములో పొరిల్యునన్
నీవు బర్దుకుమని నీతో చెపిప్ తిని, నీవు నీ
రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని
నీతో చెపిప్తిని. 7 మరియు నేల నాటబడిన
చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్
వృదిధ్లోనికి తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై
ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్ర్
హీనముగానునన్ నీకు సత్నము లేరప్డెను,
తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 8 మరియు నేను
నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము
పుటిట్ంచు పార్యము నీకు వచిచ్ యుండెను
గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్
పెండిల్చేసికొని నీతో నిబంధనచేసికొనగా
నీవు నా దాన వైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా
వాకుక్. 9 అపుప్డు నేను నీళల్తో నినున్ కడిగి
నీమీదనునన్ రకత్మంతయు తుడిచి నినున్
నూనెతో అంటి 10 విచితర్ మైన కుటుట్పని
చేసిన వసత్ర్ము నీకు ధరింపజేసితిని,
సనన్మైన యెఱఱ్ని చరమ్ముతో చేయబడిన
పాదరకష్లు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు
అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, నీకు
పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 11 మరియు
ఆభరణములచేత నినున్ అలంక రించి నీ చేతులకు
కడియములు పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి
12 నీ చెవులకును ముకుక్నకును పోగులను నీ తలకు
కిరీటమును పెటిట్ంచితిని. 13 ఈలాగు
బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున్
అలంకరించి, సనన్పు అవిసె నారయు పటుట్ను
విచితర్పు కుటుట్పనియుగల బటట్లును నీకు
ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు నూనెయు నీ
కాహారముగా ఇయయ్గా, నీవు మికిక్లి
సౌందరయ్వతివై రాణియగునంతగా అభివృధిధ్
నొందితివి. 14 నేను నీ కను గర్హించిన నా
పర్భావముచేత నీ సౌందరయ్ము పరి పూరణ్ము
కాగా అనయ్జనులు దాని చూచి నీ కీరిత్ పర్శం
సించుచు వచిచ్రి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్. 15 అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు
ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున
నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో
బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన
వానితోనెలల్ పోతివి. 16 మరియు నీ
వసత్ర్ములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా
అలకరింపబడిన ఉనన్త సథ్లములను ఏరప్రచి,

వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి;
అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును
జరుగకూడనివి, అటిట్ వియు నిక జరుగవు. 17 నేను
నీకిచిచ్న బంగారువియు వెండివియునైన
ఆభరణములను తీసికొని నీవు పురుషరూప
విగర్హములను చేసికొని వాటితో
వయ్భిచరించితివి. 18 మరియు నీ విచితర్
వసత్ర్ములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా
తైలమును నా ధూపమును వాటికరిప్ంచితివి. 19

భోజనమునకై నేనిచిచ్న ఆహారమును గోధుమ
పిండిని నూనెను తేనెను తీసికొని యింపైన
సువాసన కలుగు నటుల్ నీవు ఆ బొమమ్లకు
అరిప్ంచితివి, ఆలాగున జరి గెను గదా? యిదే
పర్భు వగు యెహోవా వాకుక్. 20 మరియు నీవు
నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ
బొమమ్లు మింగివేయు నటుల్ వాటి పేరట
వారిని వధించి తివి, 21 నీ జారతవ్ము
చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి
పర్తిషిఠ్ంచి యపప్గించితివి. 22 నీ బాలయ్
కాలమందు నీవు దిగంబరివై
వసత్ర్హీనముగానుండి నీ రకత్ములో నీవు
పొరుల్చుండిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్
కొనక ఇనిన్ హేయకిర్యలను ఇంక జారతవ్మును
చేయుచు వచిచ్తివి. 23 ఇంతగా చెడుతనము
జరిగించి నందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే
పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 24 నీవు వీధి
వీధిని గుళుల్ కటిట్తివి, యెతత్యిన బలి
పీఠములను ఏరప్రచితివి, 25 పర్తి అడడ్దోవను
నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును
హేయకిర్యకు వినియోగపరచి నీ యొదద్కు
వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి
వారితో బహుగా వయ్భిచరించితివి. 26 మరియు
నీవు మదించి యునన్ నీ పొరుగువారైన
ఐగుపీత్యులతో వయ్భిచరించి నీ
జారతవ్కిర్యలను పెంపుచేసి నాకు కోపము
పుటిట్ంచితివి. 27 కాబటిట్ నేను నీకు
విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తకుక్వచేసి, నీ
కామవికార చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ శతుర్
వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్
అపప్గించు చునాన్ను. 28 అంతటితో
తృపిత్నొందక అషూష్రువారి తోను నీవు
వయ్భిచరించితివి, వారితోకూడి జారతవ్ము
చేసినను తృపిత్నొందకపోతివి. 29 కనాను
దేశము మొదలు కొని కలీద్యదేశమువరకు నీవు
బహుగా వయ్భిచరించినను నీవు
తృపిత్నొందలేదు. 30 నీ హృదయమెంత బలహీన
మాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన
వీటిననిన్టిని జరి గించుటకై 31 నీవు పర్తి
అడడ్దోవను గుళల్ను పర్తి రాజ వీధిని యొక
బలిపీఠమును కటుట్చు, వేశయ్చేయునటుల్
చేయక, జీతము పుచుచ్కొననొలల్క యుంటివి.
వయ్భి చారిణియగు భారయ్ తన పురుషుని
తోర్సివేసి 32 అనుయ్లను చేరుచ్కొనును
గదా? పురుషులు వేశయ్లకు
పడుపుసొమి◌్మచెచ్ దరు గదా? 33 నీ
విటకాండుర్ నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ నీతో
వయ్భిచరించునటుల్ వారికందరికి నీవే
సొమి◌్మచుచ్చు వచిచ్ తివి, బహుమానముల
నిచుచ్చు వచిచ్తివి. 34 నీ జారతవ్ మునకును
ఇతర సీత్ర్ల జారతవ్మునకును భేదమేమనగా
వయ్భిచరించుటకు ఎవడైనను నీ వెంట
తిరుగుటయు లేదు, నీకు
పడుపుసొమి◌్మచుచ్టయు లేదు, నీవే యెదురు
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జీత మిచిచ్తివి, ఇదే నీకును వారికిని కలిగిన
భేదము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 35 కాబటిట్
వేశాయ్, యెహోవా మాట ఆలకింపుము 36

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగానీ
విట కాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ వయ్యపరచి
నీవు వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు
కనుపరచుకొనిన దానిని బటిట్యు, నీ
విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ విగర్హములను
బటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడడ్ల
రకత్మునుబటిట్యు, 37 నీవు సంభోగించిన నీ
విట కాండర్నందరిని నీకిషుట్లైన
వారినందరిని నీవు దేవ్షించు వారినందరిని నేను
పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్
పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ మానము
కనబడునటుల్ నేను దాని బయలుపరచెదను. 38

జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సీత్ర్లకు
రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, కోర్ధముతోను
రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 39

వారి చేతికి నినున్ అపప్గించెదను,నీవు
కటిట్న గుళల్ను వారు పడదోర్సి నీవు
నిలువబెటిట్న బలిపీఠములను ఊడబెరికి నీ
బటట్లను తీసివేసి నీ సొగసైన ఆభరణములను
తీసికొని నినున్ దిగంబరిగాను
వసత్ర్హీనురాలుగాను చేయుదురు. 40 వారు
నీమీదికి సమూహములను రపిప్ంచి నినున్
రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు, కతుత్లచేత
నినున్ పొడిచి వేయుదురు. 41 వారు నీ
యిండల్ను అగిన్చేత కాలుచ్దురు, అనేక
సీత్ర్లు చూచుచుండగా నీకు శికష్ విధింతురు,
ఈలాగు నేను నీ వేశాయ్తవ్మును
మానిప్ంపగా నీవికను పడుపు సొమి◌్మయయ్క
యుందువు; 42 ఈ విధముగా నీమీదనునన్ నా
కోర్ధ మును చలాల్రుచ్కొందును, నా రోషము
నీయెడల మాని పోవును, ఇకను ఆయాసపడకుండ
నేను శాంతము తెచుచ్ కొందును. 43 నీ
¸°వనదినములను తలంచుకొనక వీటనిన్టి చేత నీవు
ననున్ విసికించితివి, గనుక నీవు చేసియునన్
హేయకిర్యలనిన్టికంటెను, ఎకుక్వైన
కామకృతయ్ము లను నీవు జరిగించకుండునటుల్ నీ
పర్వరత్ననుబటిట్ నేను నీకు శికష్ విధింతును;
ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 44 సామెతలు
చెపుప్వారందరునుతలిల్ యెటిట్దో
బిడడ్యు అటిట్దే యని నినున్గూరిచ్
యందురు. 45 పెనిమిటిని బిడడ్ లను విడనాడిన
నీ తలిల్తో నీవు సాటి దానవు, పెనిమిటిని
బిడడ్లను విడనాడిన నీ అకక్ చెలెల్ండర్తో
నీవు సాటి దానవు; నీ తలిల్ హితీత్యురాలు నీ
తండిర్ అమోరీయుడు, 46 నీ యెడమ పర్కక్ను
నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును
నీకు అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు
సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు
చెలెల్ండుర్. 47 అయితే వారి పర్వరత్న
ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు
చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి
నడతలను మించునటుల్గా నీవు
చెడుమారగ్ములయందు పర్వరిత్ంచితివి. 48

నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ
చెలెల్ లైన సొదొమయైనను దాని
కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా
జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే
పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 49 నీ చెలెల్లైన
సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని
కుమారెత్ల కును కలిగిన గరవ్మును ఆహార

సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు
ననునదియే; అది దీనులకును దరిదుర్లకును
సహాయము చేయకుండెను. 50 వారు అహంకరించి
నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను
దాని చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 51

షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన
చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె నీవు
అతయ్ధి కముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు
ఇనిన్ హేయ కిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని
నిరోద్షురాలినిగా కనుపర చితివి. 52 నీవు
వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు
జరిగించినందున నినున్బటిట్ చూడగా నీ
సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు;
నీవు వారికి విధించిన అవమానశికష్ నీకే
రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు
నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు
అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 53 నీవు
చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి
సిగుగ్నొంది వారిని ఓదారుచ్ నటుల్ 54

అపాయమునొందిన సొదొమను దాని
కుమారెత్లను షోమోర్నును దాని
కుమారెత్లను వారివలెనే అపాయ మొందిన నీ
వారిని మరల సాథ్పించెదరు. 55 సొదొమయు
దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి
వచెచ్దరు, షోమోర్ నును దాని కుమారెత్లును
తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ
కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు.
56 నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన
ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్ లును సిరియా
కుమారెత్లును నినున్ అవమానపరచగా 57

నీదురామ్రగ్ము వెలల్డి చేయబడకముందు నీవు
గరివ్ంచి యునన్పుప్డు నీ చెలెల్లగు
సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 58 నీవు
చేసిన మోసమును నీ హేయకృతయ్ములను నీవే
భరించితివి; ఇదే యెహోవా వాకుక్ 59

పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున
సెలవిచుచ్చునాన్డుచేసిన నిబంధనను భంగము
చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీక రించుదానా,
నీవు చేసినటేట్ నేను నీకు
చేయబోవుచునాన్ను. 60 నీ ¸°వన దినములయందు
నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు
తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో
చేసి దాని సిథ్రపరతును. 61 నీ అకక్
చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు
కాకుండి నను నేను వారిని నీకు కుమారెత్ లుగా
ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని
చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న మనసుస్నకు
తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 62 నేను
యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను
నీతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదను. 63 నీవు
చేసినది అంతటినిమితత్ము నేను పార్యశిచ్
తత్ము చేయగా దానిని మనసుస్నకు
తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు
మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా, నీవు ఉప

మానరీతిగా విపుప్డు కథ యొకటి
ఇశార్యేలీయులకు వేయుము. ఎటల్నగా
పర్భువగు యెహోవా సెల విచుచ్నదేమనగా 3

నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల
రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్
రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు
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లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు
వృకష్పు పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 4 అది
దాని లేతకొమమ్ల చిగుళల్ను తుర్ంచి వరత్క
దేశమునకు కొనిపోయి వరత్కులునన్ యొక
పురమందు దానిని నాటెను. 5 మరియు అది దేశపు
వితత్నములలో కొనిన్ తీసికొనిపోయి
గనేన్రు చెటుట్ను నాటినటుల్గా విసాత్రము
పారు నీరు కలిగి బాగుగా సేదయ్ము చేయబడిన
భూమిలో దాని నాటెను. 6 అది చిగిరిచ్పైకి
పెరుగక విశాలముగా కొమమ్లతో అలుల్కొని
గొపప్ దార్కాష్వలిల్ ఆయెను; దాని
కొమమ్లు ఆ పకిష్రాజువైపున
అలుల్కొనుచుండెను, దాని వేళుల్ కిర్ందికి
తనున్చుండెను; ఆలాగున ఆ దార్కష్చెటుట్
శాఖోపశాఖలుగా వరిథ్లిల్ రెమమ్లువేసెను.
7 పెదద్ రెకక్లును విసాత్రమైన
యీకెలునుగల యింకొక గొపప్ పకిష్ రాజు కలడు.
ఆ చెటుట్ శాఖలను బాగుగా పెంచి, బహుగా
ఫలించు మంచి దార్కాష్వలిల్ యగునటుల్గా
అది విసాత్ర జలముగల మంచి భూమిలో
నాటబడియుండినను ఆ పకిష్రాజు తనకు నీరు
కటట్వలెనని తన పాదులకాలువ లోనుండి అది
యా పకిష్తటుట్ తన వేళల్ను తిర్పిప్ తన
శాఖలను విడిచెను. 8 కావున నీవీలాగు
పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా అటిట్ దార్కాష్వలిల్
వృదిధ్నొందునా? 9 అది యెండిపోవునటుల్
జనులు దాని వేళల్ను పెరికి దాని పండుల్
కోసివేతురు, దాని చిగుళుల్ ఎండిపోగా
ఎంతమంది సేదయ్గాండుర్ ఎంత కాపు చేసినను
దాని వేళుల్ ఇక చిగిరింపవు. 10 అది నాటబడినను
వృదిధ్ పొందునా? తూరుప్గాలి దానిమీద
విసరగా అది బొతిత్గా ఎండిపోవును, అది
నాటబడిన పాదిలోనే యెండి పోవును. 11

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 12

తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుముఈ మాటల
భావము మీకు తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు
యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని
అధిపతులను పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండు
టకై బబులోనుపురమునకు వారిని
తీసికొనిపోయెను. 13 మరియు అతడు
రాజసంతతిలో ఒకని నేరప్రచి, ఆ రాజయ్ము
కీష్ణించి తిరుగుబాటు చేయలేక యుండు
నటుల్ను, తాను చేయించిన నిబంధనను ఆ రాజు
గైకొనుట వలన అది నిలిచియుండునటుల్ను, 14

అతనితో నిబంధనచేసి అతనిచేత
పర్మాణముచేయించి, దేశములోని పరాకర్మ
వంతులను తీసికొనిపోయెను. 15 అయితే అతడు
తనకు గుఱఱ్ములను గొపప్ సైనయ్ము నిచిచ్
సహాయముచేయవలెనని యడుగుటకై
ఐగుపుత్దేశమునకు రాయబారులను పంపి
బబులోనురాజు మీద తిరుగుబాటు చేసెను; అతడు
వరిధ్లుల్నా? అటిట్ కిర్యలను చేసిన వాడు
తపిప్ంచుకొనునా? నిబంధనను భంగము చేసెను
గనుక తపిప్ంచుకొనడు 16 ఎవనికి తాను
పర్మాణముచేసి దాని
నిరల్కష్య్పెటెట్నో, యెవనితో
తానుచేసిన నిబంధనను అతడు భంగముచేసెనో,
యెవడు తనున్ రాజుగా నియమించెనో ఆ
రాజునొదద్నే బబులోను పురములోనే అతడు
మృతినొందునని నా జీవ ముతోడు పర్మాణము
చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భు వైన యెహోవా

వాకుక్. 17 యుదధ్ము జరుగగా అనేక జనులను
నిరూమ్లము చేయవలెనని కలీద్యులు
దిబబ్లువేసి బురుజులు కటిట్న సమయమున,
ఫరో యెంత బలము ఎంత సమూహము కలిగి
బయలుదేరినను అతడు ఆ రాజునకు సహాయము
ఎంతమాతర్ము చేయజాలడు. 18 తన పర్మా ణము
నిరల్కష్య్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను
భంగము చేసెను, తన చెయియ్ యిచిచ్యు
ఇటిట్ కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు
ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 19 ఇందుకు
పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున
సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు
నిరల్కష్య్పెటిట్న పర్మాణము నేను
చేయించినది గదా, అతడు రదుద్పరచిన నిబంధన
నేను చేసినదే గదా, నా జీవముతోడు ఆ
దోషశికష్ అతని తలమీదనే మోపు దును, 20 అతని
పటుట్కొనుటకై నేను వలనొగిగ్ యతని
చికిక్ంచుకొని బబులోనుపురమునకు అతని
తీసికొనిపోయి, నామీద అతడు చేసియునన్
విశావ్స ఘాతకమునుబటిట్ అకక్డనే అతనితో
వాయ్జెయ్మాడుదును. 21 మరియు
యెహోవానగు నేనే ఈ మాట సెలవిచిచ్తినని
మీరు తెలిసికొనునటుల్ అతని దండువారిలో
తపిప్ంచుకొని పారి పోయినవారందరును
ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, శేషించిన వారు
నలుదికుక్ల చెదరిపోవుదురు. 22 మరియు
పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్
చునాన్డుఎతత్యిన దేవదారువృకష్పు
పైకొమమ్ యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును,
పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని తుర్ంచి
అతుయ్నన్తపరవ్తముమీద దాని నాటు దును. 23

ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము
మీద నేను దానిని నాటగా అది శాఖలు విడిచి
బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు
చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో
గూళుల్ కటుట్కొనును. 24 దాని కొమమ్ల
నీడను అవి దాగును; మరియు యెహో వానగు నేనే
ఘనమైన చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన
చెటుట్ను ఘన మైనదిగాను చేయువాడననియు,
పచచ్ని చెటుట్ ఎండిపోవు నటుల్ను ఎండిన
చెటుట్ విక సించునటుల్ను చేయువాడననియు
భూమియందుండు సకలమైన చెటల్కు
తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట
సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను.

మరల యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 తండుర్లు

దార్కష్కాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్
పులిసెనని మీరు చెపుప్చు వచెచ్దరే;
ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ ఈ సామెత
మీ రెందుకు పలికెదరు? 3 నా జీవముతోడు ఈ
సామెత ఇశార్యేలీయులలో మీరిక పలుకరు; ఇదే
పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 4

మనుషుయ్లందరు నా వశములో ఉనాన్రు,
తండుర్లేమి కుమారులేమి అందరును నా వశ
ములో ఉనాన్రు; పాపముచేయువాడెవడో వాడే
మరణము నొందును. 5 ఒకడు నీతిపరుడై
నీతినాయ్యములను అనుసరించువాడైయుండి 6

పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు,
ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన విగర్హముల
తటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను
చెరపకయు, బహిషట్యైనదానిని కూడకయు, 7

ఎవనినైనను భాదపెటట్ కయు, ఋణసుథ్నికి
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అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి బలా
తాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము
కలుగజేయకయునుండు వాడై, ఆకలిగల వానికి
ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 8

వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము
చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు,
నిషప్కష్పాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 9

యథారథ్పరుడై నా కటట్డలను గైకొనుచు నా
విధుల నను సరించుచుండినయెడల వాడే
నిరోద్షియగును, నిజ ముగా వాడు బర్దుకును;
ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 10 అయితే
ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుటట్గా వాడు
బలాతాక్రము చేయువాడై పార్ణహానికరుడై,
చేయరాని కిర్యలలో దేనినైనను చేసి 11

చేయవలసిన మంచి కిర్యలలో దేనినైనను
చేయకయుండినయెడల, అనగా పరవ్తములమీద
భోజనము చేయుటయు, తన పొరుగువాని
భారయ్ను చెరుపుటయు, 12 దీనులను దరిదుర్
లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము
కలుగ జేయు టయు, తాకటుట్
చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్
చూచి హేయకృతయ్ములు జరిగించుటయు, 13

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుటయు, లాభము
చేపటుట్టయు ఈ మొదలగు కిర్యలు
చేసినయెడల వాడు బర్దుకునా? బర్దుకడు, ఈ
హేయకిర్యలనిన్ చేసెను గనుక అవశయ్ముగా
వానికి మరణశికష్ విధింపబడును, వాడు తన
పార్ణ మునకు తానే ఉతత్రవాది యగును. 14

అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ
కుమారుడు తన తండిర్చేసిన పాపములనిన్టిని
చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు
చేయకయుండినయెడల, అనగా 15 పరవ్తములమీద
భోజ నము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు
పెటుట్కొనిన విగర్హ ములతటుట్ చూడకయు,
తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరప కయు, 16

ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచు
కొనకయు, బలాతాక్రముచేత నషట్పరచకయు,
ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి
బటట్యిచిచ్ 17 బీదవాని మీద
అనాయ్యముగా చెయియ్ వేయక లాభముకొరకు
అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు
నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా
కటట్డల ననుసరించుచు నుండిన యెడల అతడు తన
తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు
అవశయ్ముగా బర్దుకును. 18 అతని తండిర్
కూర్రుడై పరులను బాధపెటిట్
బలాతాక్రముచేత తన సహోదరులను నషట్పరచి
తన జనులలో తగని కిర్యలు చేసెను గనుక అతడే
తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును. 19

అయితే మీరుకుమారుడు తన తండిర్ యొకక్
దోష శికష్ను ఏల మోయుటలేదని చెపుప్కొను
చునాన్రు. కుమారుడు నీతినాయ్యముల
ననుసరించి నా కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి
గైకొనెను గనుక అతడు అవ శయ్ముగా బర్దుకును.
20 పాపము చేయువాడే మరణము నొందును;
తండిర్యొకక్ దోష శికష్ను కుమారుడు
మోయుటలేదని కుమారుని దోష శికష్ను
తండిర్మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే
చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ
దుషుట్నికే చెందును. 21 అయితే దుషుట్డు
తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా
కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నీతిని అనుసరించి
నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మర ణము

నొందడు, అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 22

అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు
జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని నీతినిబటిట్
అతడు బర్దుకును. 23 దుషుట్లు మరణము
నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము
కలుగునా? వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని
బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్. 24 అయితే నీతిపరుడు తన
నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు
హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరి
గించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన
నీతి కారయ్ములు ఏమాతర్మును
జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు
విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్
మరణము నొందును. 25 అయితేయెహోవా
మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు
చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా
మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ
మారగ్మే గదా అనాయ్యమైనది? 26 నీతి
పరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసినయెడల
అతడు దానినిబటిట్ మరణము నొందును; తాను
పాపము చేయుటనుబటిట్యేగదా అతడు
మరణమునొందును? 27 మరియు దుషుట్డు తాను
చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి
నాయ్యములను జరి గించిన యెడల తన
పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 28 అతడు
ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న
అతికర్మకిర్య లనిన్టిని చేయక మానెను
గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా
బర్దుకును. 29 అయితే
ఇశార్యేలీయులుయెహోవా మారగ్ము
నాయ్యముకాదని చెపుప్చునాన్రు.
ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము
నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము
కాదు. 30 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయు లారా,
యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శికష్
విధింతును. మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ
అకర్మములు మీకు శికాష్కారణ ములు
కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని
విడిచిపెటుట్డి. 31 మీరు జరిగించిన అకర్మ
కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును
నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్
యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు?
ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 32

మరణమునొందువాడు మరణము నొందుటనుబటిట్
నేను సంతోషించువాడను కాను. కావున మీరు
మనసుస్తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు
బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.

మరియు నీవు ఇశార్యేలీయుల
అధిపతులనుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్ము
నెతిత్ ఇటుల్ పర్కటింపుము 2 నీ

తలిల్ ఎటువంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు
సింహముల మధయ్ పండుకొనెను,
కొదమసింహముల మధయ్ తన పిలల్లను పెంచెను;
3 వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది
కొదమసింహమై వేటాడ నేరుచ్కొని
మనుషుయ్లను భకిష్ంచున దాయెను. 4

అనయ్జనులు దాని సంగతి విని తమ గోతిలో దాని
చికిక్ంచుకొని దాని ముకుక్నకు గాలము
తగిలించి ఐగుపుత్దేశమునకు దాని
తీసికొనిపోయిరి. 5 తలిల్ దాని కనిపెటిట్
తన ఆశ భంగమాయెనని తెలిసికొని, తన
పిలల్లలో మరియొక దాని చేపటిట్ దాని
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పెంచి కొదమ సింహముగా చేసెను. 6 ఇదియు
కొదమసింహమై కొదమ సింహములతో కూడ
తిరుగులాడి వేటాడనేరుచ్కొని మనుషుయ్లను
భకిష్ంచునదై 7 వారి నగరులను అవమాన పరచి
వారి పటట్ణములను పాడుచేసెను; దాని
గరజ్నధవ్నికి దేశమును అందులోనునన్
సమసత్మును పాడాయెను. 8 నలుదికుక్ల దేశపు
జనులందరు దాని పటుట్కొనుటకు పొంచి యుండి
ఉరి నొగగ్గా అది వారి గోతిలో చికెక్ను. 9

అపుప్డు వారు దాని ముకుక్నకు గాలము తగిలించి
దానిని బోనులో పెటిట్ బబులోను
రాజునొదద్కు తీసికొని పోయి అతనికి
అపప్గించిరి; దాని గరజ్నము ఇశార్యేలీ యుల
పరవ్తములమీద ఎనన్టికిని వినబడకుండునటుల్
వారు దానిని గటిట్ సథ్లమందుంచిరి. 10

మరియు నీకు కేష్మము కలిగియుండగా నీ తలిల్
ఫల భరితమై తీగెలతో నిండియుండి
విసాత్రమైన జలముల దగగ్ర నాటబడిన
దార్కాష్వలిల్వలె నుండెను. 11 భూపతు లకు
దండములైనటిట్ గటిట్చువవ్లు దానికి
కలిగియుండెను, అది మేఘములనంటునంతగా
పెరిగెను, విసాత్రమైన దాని కొమమ్లు బహు
ఎతుత్గా కనబడెను. 12 అయితే బహు
రౌదర్ముచేత అది పెరికివేయబడినదై
నేలమీద పడవేయ బడెను, తూరుప్గాలి విసరగా
దాని పండుల్ వాడెను. మరియు దాని
గటిట్చువవ్లు తెగి వాడిపోయి అగిన్చేత
కాలచ్బడెను. 13 ఇపుప్డు అది అరణయ్ములో
మికిక్లి యెండిపోయి నిరజ్లసథ్లములలో
నాట బడియునన్ది. మరియు దాని కొమమ్ల
చువవ్లలోనుండి అగిన్ బయలు దేరుచు 14 దాని
పండల్ను దహించుచునన్ది గనుక రాజ దండమునకు
తగిన గటిట్చువవ్ యొకటియు విడువబడ లేదు.
ఇదియే పర్లాపవాకయ్ము, ఇదియే పర్లాపము
నకు కారణమగును.

ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ నెల పదియవ
దినమున ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో
కొందరు యెహోవా యొదద్

విచారణచేయుటకై నా యొదద్కు వచిచ్ నా
యెదుట కూరుచ్ండియుండగా 2 యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్ కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 3 నరపుతుర్డా, నీవు
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో
ఇటల్నుముపర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానా యొదద్ విచారణ
చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా
జీవముతోడు నావలన ఏ ఆలోచనయైనను మీకు
దొరకదు; ఇదే పర్భు వగు యెహోవా వాకుక్. 4

వారికి నాయ్యము తీరుచ్ దువా? నరపుతుర్డా,
వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? వారి పితరులు
చేసిన హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియ
జేయుము. 5 ఎటల్నగా పర్భువైన యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునేను
ఇశార్యేలును ఏరప్రచుకొనిన నాడును,
యాకోబు సంతతికి పర్మాణముచేసిన నాడును,
ఐగుపుత్దేశమందు ననున్ వారికి పర్తయ్కష్
పరచుకొని పర్మా ణముచేసి నేను మీ దేవుడనైన
యెహోవానని నేను పర్కటించిన కాలమున 6

వారిని ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచి
వారికొరకు నేను విచారించినదియు, పాలు
తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు
ఆభరణమై నదియునైన దేశములోనికి తోడుకొని
పోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను

పర్మాణము చేసితిని. 7 అపుప్డునేను మీ
దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన
కిషట్మైన హేయకృతయ్ములను
విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్ యుల
విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు
అపవితర్పరచు కొనకుండవలెను అని నేను
ఆజాఞ్పించితిని. 8 అయితే వారు నా మాట
విననొలల్క నామీద తిరుగుబాటు చేసి,
తమకిషట్మైన హేయకృతయ్ములు చేయుట
మాన లేదు, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను
పూజించుట మానలేదు గనుక వారు ఐగుపీత్యుల
దేశములో ఉండగానే నేను నా రౌదర్ము
వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారి మీద
తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని. 9 అయితే ఏ
అనయ్ జనులయెదుట ననున్ నేను బయలు
పరచుకొంటినో, యే అనయ్జనులమధయ్
వారుండిరో ఆ అనయ్జనులలో వారునన్
అనయ్జనుల యెదుట వారికి ననున్
బయలుపరచుకొంటిని, నా నామమునకు దూషణ
కలుగకుండుటకై ఆలాగు చేయుటమాని, ఆ జనులు
చూచుచుండగా నా నామ ఘనతకొరకు నేను వారిని
ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచి తిని. 10

వారిని ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచి
అరణయ్ము లోనికి తోడుకొని వచిచ్ 11 వారికి
నా కటట్డలను నియ మించి నా విధులను వారికి
తెలియజేసితిని. ఎవడైన వాటి
ననుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ బర్దుకును.
12 మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని
పవితర్పరచువాడనని వారు తెలిసికొనునటుల్
నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతి దినము లను
వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 13 అయితే
అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద
తిరుగుబాటు చేసి నా కటట్డల ననుసరింపక,
తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న
విధులను తృణీకరించి, నేను నియ మించిన
విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్
మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి
వారిని నిరూమ్ లము చేయుదునను కొంటిని. 14

అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్ జనులు
చూచిరో యే అనయ్జనులలో నుండి నేను వారిని
రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామ మునకు
దూషణ కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము
చేయక మానితిని. 15 మరియు తమకిషట్మైన
విగర్హముల ననుసరింపవలెనని కోరి, వారు నా
విధులను తృణీకరించి నా కటట్డల ననుసరింపక
నేను నియమించిన విశార్ంతి దినములను
అపవితర్పరచగా 16 ఇచెచ్దనని నేను
సెలవిచిచ్ నటిట్యు, పాలు తేనెలు
పర్వహించునటిట్యునైన సకల దేశములకు
ఆభరణమగు దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపనని
వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను
పర్మాణము చేసితిని. 17 అయినను వారు నశించి
పోకుండునటుల్ వారియందు కనికరించి,
అరణయ్ములో నేను వారిని నిరూమ్లము చేయక
పోతిని. 18 వారు అరణయ్ములో ఉండగానే వారి
పిలల్లతో ఈలాగు సెలవిచిచ్తినిమీరు మీ
తండుర్ల ఆచారము లను అనుసరింపకయు, వారి
పదధ్తులనుబటిట్ పర్వరిత్ంప కయు, వారు
పెటుట్కొనిన దేవతలను పూజించి మిముమ్ను
మీరు అపవితర్పరచుకొనకయు నుండుడి. 19 మీ
దేవుడ నైన యెహోవాను నేనే గనుక నా
కటట్డల ననుసరించి నా విధులను గైకొని నేను
నియమించిన విశార్ంతిదినము లను ఆచరించుడి.
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20 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవా నని మీరు
తెలిసికొనునటుల్ ఆ విశార్ంతిదినములు
నాకును మీకును మధయ్ను సూచనగా ఉండును. 21

అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి,
తామనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా
కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను
గైకొనకయు, నేను నియమించిన విశార్ంతి
దినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు
అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా రౌదార్గిన్
వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద
తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని. 22 అయితే
నేను పర్తయ్కష్మైన అనయ్జనుల మధయ్ నా
నామ మునకు దూషణ కలుగకుండునటుల్ ఏ
జనులలోనుండి వారిని రపిప్ంచితినో ఆ జనులు
చూచుచుండగా నా హసత్ము వెనుకకు తీసి నా
వాగాద్నము నెరవేరిచ్తిని. 23 మరియు వారు
నా విధుల ననుసరింపక నా కటట్డలను తృణీకరించి,
నేను విధించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్
పరచి, 24 తమ పితరులు పెటుట్కొనిన
విగర్హములను పూజింప గోరగా, అనయ్జనులలో
వారిని చెదరగొటిట్ సకలదేశముల లోనికి
వారిని వెళల్గొటుట్దునని పర్మాణము
చేసితిని. 25 నేను యెహోవానని వారు
తెలిసికొనునటుల్ వారిని విసమ్ యము
నొందింపవలెనని అనుకూలము కాని కటట్డలను
తాము బర్దుకుటకు పర్యోజనకరములు కాని
విధులను వారికిచిచ్తిని. 26 తొలిచూలిని
అగిన్గుండముదాటించి బలి దానముల
నిచుచ్టచేత తముమ్ను తాము అపవితర్పరచు
కొననిచిచ్తిని. 27 కాబటిట్ నరపుతుర్డా,
ఇశార్యేలీయులతో మాట లాడి ఇటుల్
పర్కటింపుముపర్భువగు యెహోవా సెల
విచుచ్నదేమనగా మీ పితరులు నాయెడల
అతికర్మముచేసి ననున్ దూషించి 28

వారికిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్క ముగా
చెపిప్న దేశములోనికి నేను వారిని రపిప్ంచిన
తరు వాత, ఎతత్యిన యొక కొండనేగాని,
దటట్మైన యొక వృకష్మునేగాని తాము
చూచినపుప్డెలల్ను బలులు అరిప్ం చుచు,
అరప్ణలను అరిప్ంచుచు, అకక్డ పరిమళ ధూపము
పర్తిషిఠ్ంచుచు, పానారప్ణములు చేయుచు
నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 29 మీరు పోవుచునన్
ఉనన్తసథ్లములేమిటని నేనడిగితిని;
కాబటిట్ ఉనన్తసథ్లమను పేరు నేటివరకు
వాడుకలో నునన్ది. 30 కావున
ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట
పర్కటింపుముపర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్న దేమనగామీ పితరుల రీతిని మీరును
అపవితుర్లైతిరే వారు పెటుట్కొనిన
విగర్హములను అనుసరించుచు మీరును
వయ్భిచారులైతిరే; 31 నేటివరకును మీరు
అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ
దాటించునపుప్డు, మీరు పెటుట్కొనిన
విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అప వితుర్లగు
చునాన్రే; ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్
మీరు విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు
నావలన ఆలోచన మీకు దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన
యెహోవా వాకుక్ 32 అనయ్జనులేమి
భూమిమీది యే జనులేమి చేయునటుల్ మేమును
కొయయ్లకును రాళల్కును పూజచేతు మని
మీరనుకొనుచునాన్రే. మీరు ఇచఛ్యించినదాని
పర్కారమెనన్టికిని జరుగదు. 33 నా
జీవముతోడు నా రౌదర్ము కుమమ్రించుచు,

బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను నేను మీపైన
అధికారము చేసెదను. 34 మరియు నేను
రౌదర్ము కుమమ్రించుచు, బాహుబలముతోను
చాచిన చేతితోను మిముమ్ను చెదరగొటిట్న ఆ
యా దేశము లలోనుండియు జనులలోనుండియు
నేను మిముమ్ను సమ కూరిచ్ 35 జనములునన్
అరణయ్ములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి,
అకక్డ ముఖాముఖిగా మీతో
వాయ్జెయ్మాడెదను; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 36 ఐగుపీత్యులదేశపు అరణయ్ములో
నేను మీ పితరులతో వాయ్జెయ్మాడినటుట్
మీతోను వాయ్జెయ్ మాడెదను; ఇదే
పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 37 చేతి
కఱఱ్కిర్ంద మిముమ్ను దాటించి నిబంధనకు
లోపరచెదను. 38 మరియు నామీద తిరుగబడువారిని
దోషము చేయువారిని మీలో ఉండకుండ
పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపుర మునన్
దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను
యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు
ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 39

ఇశార్యేలు యింటివార లారా, మీరు నామాట
వినని యెడల మీరు పెటుట్కొనిన
విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా
పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ
విగర్ హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును
అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 40 నిజముగా ఇశార్
యేలీయుల ఉనన్తమైన కొండయగు నా పరిశుదధ్
పరవ్తమందు దేశములోనునన్
ఇశార్యేలీయులందరును నాకు సేవచేయుదురు;
ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. అచచ్టనే
నేను వారిని అంగీకరించెదను. అచచ్టనే మీ
పర్తిషిఠ్తమైన యరప్ణలను, మీ పర్థమ
ఫలదానములను, పర్తిషిఠ్తములగు మీ
కానుకలననిన్టిని నేనంగీకరించెదను. 41

జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను
రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను
చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశము లలోనుండి
మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూప
ముగా మిముమ్ను అంగీకరించెదను,
అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను
పరిశుదధ్పరచుకొందును. 42 మీ
పితరులకిచెచ్దనని నేను పర్మాణ
పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశమునకు, అనగా
ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు నేను మిముమ్ను
రపిప్ంచునపుప్డు నేనే యెహోవానని మీరు
తెలిసికొందురు. 43 అచచ్ట చేరి మీ
పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్
పరచుకొనిన మీ కిర్యలనిన్టిని మనసుస్ నకు
తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన
దుష్ిక్రయలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే
అసహియ్ంచుకొందురు. 44 ఇశార్యేలీయులారా,
మీ దురామ్రగ్తనుబటిట్యు మీ కాని
చేషట్లనుబటిట్యు కాక నా
నామమునుబటిట్యే నేను మీ కీలాగున చేయగా
నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 45

ఇదే యెహోవా వాకుక్ మరియు యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 46 నరపుతుర్డా, నీ ముఖము
దకిష్ణపుతటుట్ తిర్పుప్కొని
దకిష్ణదేశమునకు పర్కటింపుము, దకిష్ణదేశపు
అరణయ్ మునుగూరిచ్ పర్వచించి ఇటల్నుము 47

దకిష్ణదేశమా, యెహోవా మాట
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ఆలకించుముపర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానేను నీలో అగిన్
రాజబెటెట్దను, అది నీలోనునన్ పచచ్ని
చెటల్నిన్టిని ఎండిన చెటల్నిన్టిని
దహించును, అది ఆరిపోకుండనుండును,
దకిష్ణదికుక్ మొదలుకొని ఉతత్రదికుక్వరకు
భూముఖమంతయు దాని చేత కాలచ్బడును. 48 అది
ఆరిపోకుండ యెహోవానైన నేను దానిని
రాజబెటిట్తినని సమసత్మైన జనులకు తెలియ
బడును. 49 అయోయ్ పర్భువా యెహోవావీడు
గూఢ మైన మాటలు పలుకువాడు కాడా అని వారు
ననున్ గూరిచ్ చెపుప్దురని నేనంటిని.

అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై... యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా,

యెరూషలేము తటుట్ నీ ముఖము
తిర్పుప్కొని, పరిశుదధ్సథ్లములనుబటిట్
ఇశార్యేలీయులదేశమునుగూరిచ్ పర్వచించి
ఇటల్నుము 3 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానేను నీకు విరోధినై తిని.
నీతిపరులనేమి దుషుట్లనేమి నీలో ఎవరు
నుండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా
ఖడగ్ము ఒరదూసి యునాన్ను. 4 నీతిపరులేమి
దుషుట్లేమి యెవరును మీలో ఉండకుండ
దకిష్ణదికుక్ మొదలుకొని ఉతత్రదికుక్వరకు
అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము
దాని ఒరలో నుండి బయలుదేరియునన్ది. 5

యెహోవానైన నేను నా ఖడగ్ము మరల
ఒరలోపడకుండ దాని దూసియునాన్నని జనులందరు
తెలిసికొందురు. 6 కావున నరపుతుర్డా,
నిటూట్రుప్ విడువుము, వారు చూచుచుండగా నీ
నడుము బదద్లగునటుల్ మనోదుఃఖముతో
నిటూట్రుప్ విడువుము. 7 నీవు నిటూట్రుప్
విడిచెదవేమని వారు నినన్డుగగా
నీవుశర్మదినము వచుచ్చునన్దను దురావ్రత్
నాకు వినబడి నది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును,
అందరి చేతులు బల హీనమవును, అందరి మనసుస్లు
అధైరయ్పడును, అందరి మోకాళుల్ నీరవును,
ఇంతగా కీడు వచుచ్చునన్ది; అది
వచేచ్యునన్ది అని చెపుప్ము; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 8 మరియు యెహోవా వాకుక్
నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను.
9 నరపుతుర్డా, నీవు ఈ మాటలు పర్కటనచేసి
ఇటల్నుముయెహోవా సెలవిచుచ్న దేమనగా
అదిగో ఖడగ్ము ఖడగ్మే కనబడుచునన్ది, అది
పదునుగలదై మెరుగుపెటిట్యునన్ది. 10 అది
గొపప్ వధ చేయుటకై పదును పెటిట్యునన్ది,
తళతళలాడునటుల్ అది
మెరుగుపెటిట్యునన్ది; ఇటుల్ండగా నా
కుమారుని దండము ఇతర దండములనిన్టిని
తృణీకరించునది అని చెపిప్ మనము
సంతోషించెదమా? 11 మరియు దూయుటకు
సిదధ్మగునటుల్ అది
మెరుగుపెటుట్వానియొదద్
నుంచబడియుండెను, హతము చేయువాడు
పటుట్కొనునటుల్గా అది పదునుగలదై మెరుగు
పెటట్బడియునన్ది. 12 నరపుతుర్డా
అంగలారుచ్ము, కేకలువేయుము, అది నా
జనులమీదికిని ఇశార్యేలీయుల
పర్ధానులమీదికిని వచుచ్చునన్ది,
ఖడగ్భయము నా జనులకు తటసిథ్ంచినది గనుక నీ
తొడను చరచుకొనుము. 13 శోధనకలిగెను,
తృణీకరించు దండము రాకపోయిననేమి? ఇదే

యెహోవా వాకుక్. 14 నరపుతుర్డా, చేతులు
చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము,
ఖడగ్ము ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై
జనులను హతముచేయునదై యునన్ది, అది
గొపప్వాని అంతఃపురము చొచిచ్ వాని హతము
చేయునది. 15 వారి గుండెలు కరిగిపోవునటుల్ను,
పడదోర్యు అడడ్ములు అధికములగునటుల్ను,
వారి గుమమ్ ములలో నేను ఖడగ్ము దూసెదను;
అయయ్యోయ్ అది తళతళలాడుచునన్ది,
హతము చేయుటకై అది దూయ బడియునన్ది. 16

ఖడగ్మా, సిదధ్పడియుండుము; కుడివైపు
చూడుము, ఎడమవైపు తిరుగుము, ఎకక్డ నీకు పని
యుండునో అకక్డికి తిరుగుము 17 నేనుకూడ నా
చేతులు చరచుకొని నా కోర్ధము
తీరుచ్కొందును; యెహోవా నగు నేనే మాట
ఇచిచ్ యునాన్ను. 18 మరియు యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 19 నరపుతుర్డా, బబులోను రాజు
ఖడగ్మువచుచ్టకు రెండు మారగ్ములను ఏరప్ర
చుము. ఆరెండును ఒక దేశములోనుండి
వచుచ్నటుల్ సూచించుటకై యొక హసత్రూపము
గీయుము, పటట్ణపు వీధి కొనను దాని గీయుము.
20 ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు
రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, యూదాదేశమం దునన్
పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు
ఒక మారగ్మును ఏరప్రచుము. 21 బాటలు
చీలుచోట రెండు మారగ్ములు చీలు సథ్లమున
శకునము తెలిసికొను టకు బబులోను రాజు
నిలుచుచునాన్డు; అతడు బాణ ములను ఇటు అటు
ఆడించుచు, విగర్హములచేత విచారణ చేయుచు,
కారయ్మునుబటిట్ శకునము చూచుచునాన్డు. 22

యెరూషలేము ఎదుట గుమమ్ములను పడగొటుట్
యంతర్ ములు పెటుట్మనియు,
హతముచేయుదమనియు, ధవ్ని ఎతుత్మనియు,
జయధవ్ని బిగగ్రగా ఎతుత్మనియు, గుమమ్
ములకు ఎదురుగా పడగొటుట్ యంతర్ములు ఉంచు
మనియు, దిబబ్లు వేయుమనియు, ముటట్డి
దిబబ్లు కటుట్ మనియు
యెరూషలేమునుగూరిచ్ తన కుడితటుట్న
శకునము కనబడెను. 23 పర్మాణములు చేసికొనిన
వారికి ఈ శకు నము వయ్రథ్ముగా కనబడును;
అయితే వారు పటట్బడునటుల్ వారు చేసికొనిన
పాపమును అతడు వారి జాఞ్పకమునకు
తెపిప్ంచును. 24 కాబటిట్ పర్భువైన
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్ చునాన్డుమీ
అతికర్మములు బయలుపడుటవలన మీ సమసత్
కిర్యలలోనుండి మీ పాపములు అగుపడునటుల్ మీ
దోషము మీరు మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినందునను,
నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినందునను
మీరు చెయియ్ చికిక్యునాన్రు. 25

గాయపడినవాడా, దుషుట్డా, ఇశార్యేలీయులకు
అధిపతీ, దోషసమాపిత్కాలమున నీకు
తీరుప్వచిచ్యునన్ది. 26 పర్భువైన
యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుతలాటమును తీసివేయుము
కిరీట మును ఎతుత్ము, ఇది యికను ఇటుల్ండదు.
ఇకమీదట నీచుని ఘనునిగాను ఘనుని నీచునిగాను
చేయుము. 27 నేను దానిని పడదోర్యుదును
పడదోర్యుదును పడ దోర్యుదును; దాని
సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు,
అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను. 28

మరియు నరపుతుర్డా, నీవు పర్వచించి
ఇటల్నుము అమోమ్నీయులనుగూరిచ్యు, వారు
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చేయు నిందను గూరిచ్యు పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాహతము చేయుటకు ఖడగ్ము
ఖడగ్మే దూయబడియునన్ది, తళతళలాడుచు
మెరుగుపెటిట్న ఖడగ్ము వధచేయుటకు
దూయబడియునన్ది. 29 శకునగాండుర్ నీకొరకు
మాయా దరశ్నములు చూచుచుండగను, వారు
వయ్రథ్మైన వాటిని మీకు చెపుప్చుండగను,
దోషసమాపిత్ కాలమున శికష్నొంది హతులైన
దురామ్రుగ్ల మెడల పర్కక్న అది నినున్ పడ
వేయును. 30 ఖడగ్మును ఒరలోవేయుము; నీవు
సృషిట్ంప బడిన సథ్లములోనే నీవు పుటిట్న
దేశములోనే నేను నీకు శికష్ విధింతును. 31

అచచ్టనే నా రౌదర్మును నీమీద
కుమమ్రించెదను, నా ఉగర్తాగిన్ని నీమీద
రగుల బెటెట్ దను, నాశనము చేయుటయందు
నేరప్రులైన కూర్రులకు నినున్
అపప్గించెదను. 32 అగిన్ నినున్ మింగును, నీ
రకత్ము దేశములో కారును, నీ వెనన్టికిని
జాఞ్పకమునకు రాకయుందువు; యెహోవానగు
నేనే మాట ఇచిచ్ యునాన్ను.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 2 నరపుతుర్డా,

పార్ణహాని చేయు ఈ పటట్ణమునకు నీవు
తీరుప్ తీరుచ్దువా? దానికి నీవు తీరుప్
తీరుచ్నెడల అదిచేయు హేయకిర్యలనిన్టిని
దానికి తెలియజేసి యీలాగున పర్కటింపవలెను.
3 పర్భు వైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానీ కాలము వచుచ్ నటుల్
నరహతయ్లు చేయు పటట్ణమా, నినున్
అపవితర్ పరచుకొనునటుల్ విగర్హములు
పెటుట్కొను పటట్ణమా, నీవు చేసిన
నరహతయ్లచేత నీకు నీవే నేరసాథ్పన చేసి
కొంటివి, నీవు పెటుట్కొనిన విగర్హ ములచేత
నినున్ నీవే అపవితర్పరచుకొంటివి, 4 నీకు నీవే
శికష్ తెపిప్ంచు కొంటివి, శికాష్
సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే కారణ మైతివి.
కాబటిట్ అనయ్జనములలో
నిందాసప్దముగాను, సకలదేశములలో
అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ నియ
మించుచునాన్ను. 5 సమీపసుథ్లేమి
దూరసుథ్లేమి అంద రును అపకీరిత్
పొందినదానవనియు అలల్రితో నిండినదాన
వనియు నినున్ అపహసింతురు. 6 నీలోని
ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులందరును తమ
శకిత్కొలది నరహతయ్చేయుదురు, 7 నీలో
తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ
మధయ్నునన్ పరదేశులు దౌరజ్నయ్ము
నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును
విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 8 నాకు
పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను నీవు
తృణీకరించుచునాన్వు, నా విశార్ంతిదినములను
నీవు అపవితర్పరచుచునాన్వు. 9 కొండెములు
చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపుర
మునాన్రు, పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు
నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార
చేషట్లు జరుగుచునన్వి. 10 తమ తండిర్
మానాచాఛ్దనము తీయు వారు నీలో నునాన్రు,
అశుచియై బహిషిట్యైన సీత్ర్ని
చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 11 ఒకడు తన
పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు
చేయును, మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని
అపవితర్పర చును, నీలో జనులు తండిర్

కుమారెత్యగు తమ సహో దరిని చెరుపుదురు. 12

ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము
పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, అపిప్చిచ్
వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు
నీవు బలవంత ముగా వారిని దోచుకొనుచునాన్వు;
ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 13 నీవు
పుచుచ్కొనిన అనాయ్య లాభమును, నీవు చేసిన
నరహతయ్లను నేను చూచి నా చేతులు
చరచుకొనుచునాన్ను. 14 నేను నీకు శికష్ విధింప
బోవుకాలమున ఓరుచ్కొనుటకు చాలినంత
ధైరయ్ము నీ హృదయమునకు కలదా? సహించునంత
బలము నీ కుండునా? యెహోవానగు నేనే మాట
ఇచిచ్యునాన్ను, దానిని నేను నెరవేరుత్ను,
నీ అపవితర్తను బొతిత్గా తీసి వేయుటకై 15

అనయ్జనులలో నినున్ చెదరగొటుట్దును, ఇతర
దేశములకు నినున్ వెళల్గొటుట్దును. 16

అచచ్ట అనయ్ జనుల ఎదుటనే నీ అంతట నీవే
భర్షుఠ్డవై నేను యెహోవానని నీవు
తెలిసికొందువు. 17 మరియు యెహోవా వాకుక్
నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను
18 నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీ యులు నా
దృషిట్కి మషుట్వంటివారైరి, అందరును
కొలిమి లోని ఇతత్డియు తగరమును ఇనుమును
సీసము నైరి, వారు వెండి మషుట్వంటివారైరి.
19 కావున పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామీరందరును మషుట్
వంటివారైతిరి. నేను మిముమ్ను యెరూషలేము
మధయ్ను పోగుచేసెదను, ఒకడు వెండియు
ఇతత్డియు ఇనుమును సీసమును తగర మును
పోగుచేసి కొలిమిలో వేసి దానిమీద అగిన్ ఊది
కరిగించినటుల్ 20 నా కోపము చేతను
రౌదర్ముచేతను మిముమ్ను పోగుచేసి అకక్డ
మిముమ్ను కరిగింతును. 21 మిముమ్ను పోగుచేసి
నా కోపాగిన్ని మీమీద ఊదగా నిశచ్యముగా
మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు. 22 కొలి మిలో
వెండి కరుగునటుల్ మీరు దానిలో
కరిగిపోవుదురు, అపుప్డు యెహోవానైన నేను
నా కోర్ధమును మీమీద కుమమ్రించితినని మీరు
తెలిసికొందురు. 23 మరియు యెహోవా వాకుక్
నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను
24 నరపుతుర్డా, యెరూషలేము నకు నీవీమాట
పర్కటింపుమునీవు పవితర్ము కాని దేశమువై
యునాన్వు 25 ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము
రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్చేయుదురు,
గరిజ్ంచు చుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్
వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను
దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో
చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు,
26 దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్ర్మును
నిరాక రించుదురు, నాకు పర్తిషిఠ్తములగు
వసుత్వులను అపవితర్ పరచుదురు,
పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని
సాధారణమైనదానికిని భేదమెంచరు,
పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొను టకు
జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన
విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్
నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 27 దానిలో
అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్
చేయుటలోను మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను
వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 28

మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన
దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా ఏమియు సెల
వియయ్నపుప్డుపర్భువైన యెహోవా యీలాగు
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సెల విచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు,
వటిట్సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న
మంటిగోడకు గచుచ్పూతపూయువారైయునాన్రు.
29 మరియు సామానయ్ జనులు
బలాతాక్రముచేయుచు దొంగిలించుదురు, వారు
దీనులను దరిదుర్లను హింసించు దురు,
అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు.
30 నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్
పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, బదద్లైన
సందులలో నిలుచుటకును, తగిన వాడెవడని నేను
ఎంత విచారించినను ఒకడైనను కనబడ లేదు. 31

కావున నేను నా కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్
రింతును, వారి పర్వరత్న ఫలము వారిమీదికి
రపిప్ంచి నా ఉగర్తాగిన్చేత వారిని
దహింతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై... యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా, ఒక

తలిల్కి పుటిట్న యిదద్రు సీత్ర్లు కలరు. 3

వీరు ఐగుపుత్దేశములో జారతవ్ము చేసిరి,
¸°వనకాలమందే జారతవ్ము చేయుచు వచిచ్రి,
అకక్డ వారికి ఆలింగనమాయెను, అకక్డ వారి
కనాయ్కాలపు చనులను పురుషులు నలిపిరి. 4

వారిలో పెదద్దాని పేరు ఒహొలా, ఆమె
సహోదరి పేరు ఒహొలీబా. వీరు నాకు పెండిల్
చేయబడినవారై కుమా రులను కుమారెత్లను
కనిరిఒహొలాయను పేరు షోమోర్ నునకును,
ఒహొలీబాయను పేరు యెరూ షలేమునకును
చెందుచునన్వి. 5 ఒహొలా నాకు
పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 6 తన
విటకాండర్మీద బహుగా ఆశ పెటుట్కొని,
ధూమర్వరణ్ముగల వసత్ర్ములు ధరించుకొనిన
సైనాయ్ధిపతులును అధికారులును అందముగల
¸°వనులును గుఱఱ్ములెకుక్ రౌతులును అగు
అషూట్రువారిని మోహించెను. 7 అది
కాముకురాలిరీతిగా అషూష్రువారిలో
ముఖుయ్లగు వారందరియెదుట తిరుగుచు,
వారందరితో వయ్భిచరించుచు, వారు
పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టిని
పూజించుచు, అపవితుర్రాలాయెను. 8 మరియు
ఐగుపుత్లో నేరుచ్కొనిన జారతవ్మును ఇది
మానకయుండెను, అచచ్ టనే దాని ¸°వనమందే
పురుషులు దానితో శయ నించిరి, దాని చనులను
ఆలింగనము చేసిరి, కాముకులై దానితో
విశేషముగా వయ్భిచారము చేసిరి. 9 కావున
దాని విటకాండర్కు నేను దానిని
అపప్గించియునాన్ను, అది మోహించిన
అషూష్రువారికి దానిని అపప్గించి యునాన్ను.
10 వీరు దాని మానాచాఛ్దనము తీసిరి, దాని
కుమారులను కుమారెత్లను పటుట్కొని దానిని
ఖడగ్ముచేత చంపిరి; యీలాగున ఆమె
సీత్ర్లలో అపకీరిత్పాలై శికష్ నొందెను.
11 దాని చెలెల్లైన ఒహొలీబా దానిని చూచి
కాము కతవ్మందు దానిని మించి అకక్చేసిన
జారతవ్ములకంటె మరి ఎకుక్వగా జారతవ్ము
చేసెను. 12 పర్శసత్ వసత్ర్ ములు
ధరించినవారును సైనాయ్ధిపతులును
అధికారులును గుఱఱ్ములెకుక్ రౌతులును
సౌందరయ్ముగల ¸°వనులును అగు అషూష్రువారైన
తన పొరుగువారిని అది మోహిం చెను. 13 అది
అపవితుర్రాలాయెననియు, వారిదద్రును
ఏకరీతినే పర్వరిత్ంచుచునాన్రనియు నాకు
తెలిసెను. 14 మరియు అది యధికముగా

వయ్భిచారము చేయవలెనని కోరినదై, మొలలకు
నడికటుల్ను తలలమీద చితర్వరణ్ము గల
పాగాలును పెటుట్కొని రాచకళలుగలవారై 15

సిందూ రముతో పూయబడి గోడమీద
చెకక్బడినవారై, తమ జనమ్దేశమైన
కలీద్యులదేశపు బబులోను వారివంటి కలీద్
యుల పటములను చూచి మోహించెను. 16 అది
వారిని చూచినవెంటనే మోహించి
కలీద్యదేశమునకు వారి యొదద్కు దూతలను
పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 17 బబు లోను వారు
సంభోగము కోరివచిచ్ జారతవ్ముచేత దానిని
అపవితర్ పరచిరి; వారిచేత అది
అపవితర్పరచబడిన తరు వాత, దాని మనసుస్
వారికి యెడమాయెను. 18 ఇటుల్ అది
జారతవ్ము అధికముగాచేసి తన
మానాచాఛ్దనము తీసి వేసికొనెను గనుక దాని
అకక్ విషయములో నేను ఆశాభగున్డనైనటుట్
దాని విషయములోను ఆశాభగున్డ నైతిని. 19

మరియు ¸°వనదినములందు ఐగుపుత్ దేశ ములో
తాను జరిగించిన వయ్భిచారము మనసుస్నకు
తెచుచ్కొని అది మరి ఎకుక్వగా వయ్భిచారము
చేయుచు వచెచ్ను. 20 గాడిద గుఱఱ్ములవంటి
సిగుగ్మాలిన మోహముగల తన విట కాండర్యందు
అది మోహము నిలుపుచుండెను. 21 ¸°వనకాలమందు
నీవు ఐగుపీత్యులచేత నీ చనులను నలి
పించుకొనిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొని నీ
బాలయ్కాలపు దుషాక్రయ్మును చేయవలెనని
నీవు చూచుచుంటివి. 22 కావున ఒహొలీబా,
పర్భువైన యెహోవా సెల విచుచ్నదేమనగానీ
మనసుస్నకు ఎడమైపోయిన నీ విట కాండర్ను
రేపి నలుదికుక్లు వారిని నీమీదికి
రపిప్ంచెదను. 23 గుఱఱ్ములనెకుక్
బబులోనువారిని కలీద్యులను అధిపతులను
పర్ధానాధికారులనందరిని అషూష్రీయులను
సౌందరయ్ముగల శేర్షుఠ్లను అధిపతులను
అధికారులను శూరులను మంతుర్లను అందరిని
నీమీదికి నేను రపిప్ంచు చునాన్ను. 24

ఆయుధములు పటుట్కొని చకర్ములుగల
రథములతోను గొపప్ సైనయ్ముతోను వారు
నీమీదికి వచిచ్, కేడెములను డాళల్ను
పటుట్కొని శిరసాత్ర్ణములు ధరించుకొని
వారు నీమీదికి వచిచ్ నినున్ చుటుట్కొందురు,
వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్
శికిష్ంచునటుల్ నేనునినున్ గూరిచ్న తీరుప్
వారికపప్గింతును. 25 ఉగర్తతో వారు నినున్
శికిష్ంచునటుల్ నా రోషము నీకు చూపుదును, నీ
చెవులను నీ ముకుక్ను వారు తెగగోయుదురు, నీలో
శేషించినవారు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ
కుమారులను నీ కుమారెత్లను వారు
పటుట్కొందురు, నీలో శేషించిన వారు
అగిన్చేత దహింపబడుదురు. 26 నీ బటట్లను
లాగి వేసి నీ సొగసైన నగలను అపహరించుదురు. 27

ఐగుపుత్ను నీవిక కోరకయు, అచచ్ట నీవు చేసిన
వయ్భిచారమిక మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకయు
నుండునటుల్ ఐగుపుత్దేశమం దుండి నీవు చేసిన
వయ్భిచారమును దుషాక్రయ్మును నీలో
నుండకుండ ఈలాగున మానిప్ంచెదను. 28

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగానీవు
దేవ్షించినవారికిని నీ మనసుస్ ఎడమైన
వారికిని నినున్ అపప్గించుచునాన్ను. 29

దేవ్షముచేత వారు నినున్ బాధింతురు, నీ
కషాట్రిజ్తమంతయు పటుట్కొని నినున్
వసత్ర్హీనముగాను దిగంబరిగాను విడు తురు;
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అపుప్డు నీ వేశాయ్తవ్మును నీ
దుషాక్రయ్ములును నీ జారతవ్మును
వెలల్డియగును. 30 నీవు అనయ్జనులతో చేసిన
వయ్భిచారమునుబటిట్యు నీవు వారి
విగర్హములను పూజించి
అపవితర్పరచుకొనుటనుబటిట్యు నీకు ఇవి
సంభవించును; నీ అకక్ పర్వరిత్ంచినటుట్
నీవును పర్వరిత్ంచి తివి గనుక అది పానము
చేసిన పాతర్ను నీ చేతికిచెచ్దను. 31

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగానీ
అకక్ పానము చేసిన, లోతును వెడలుప్నుగల
పాతర్లోనిది నీవును పానము చేయవలెను. 32

అందులో పానము చేయ వలసినది చాలయునన్ది
గనుక ఎగతాళియు అపహాసయ్ మును నీకు
తటసిథ్ంచెను. 33 నీ అకక్యైన షోమోర్ను
పాతర్ వినాశోపదర్వములతో నిండినది, నీవు
దానిలో నిది తార్గి మతుత్రాలవై దుఃఖముతో
నింపబడుదువు. 34 అడుగుమటుట్నకు దాని
పానముచేసి పాతర్ను చెకక్లు చేసి వాటితో నీ
సత్నములను పెరుకుకొందువు; నేనే
మాటయిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువైన
యెహోవా వాకుక్. 35 పర్భువైన యెహోవా ఈ
మాట సెలవిచుచ్ చునాన్డునీవు ననున్ మరచి
వెనుకకు తోర్సివేసితివి గనుక నీ
దుషాక్రయ్ములకును వయ్భిచారమునకును రావల
సిన శికష్ను నీవు భరించెదవు. 36 మరియు
యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్నునర
పుతుర్డా, ఒహొలాకును ఒహొలీబాకును నీవు
తీరుప్ తీరుచ్దువా? అటల్యితే వారి
హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము. 37

వారు వయ్భిచారిణులును నరహతయ్
చేయువారునై విగర్హములతో వయ్భిచరించి,
నాకు కనిన కుమారులను విగర్హములు మింగునటుల్
వారిని వాటికి పర్తిషిట్ంచిరి. 38 వారీలాగున
నాయెడల జరిగించుచునాన్రు; అదియుగాక ఆ
దినమందే, వారు నా పరిశుదధ్సథ్లమును
అపవితర్పరచిన దినమందే, నేను నియమించిన
విశార్ంతి దినములను సామానయ్దినములుగా
ఎంచిరి. 39 తాము పెటుట్ కొనిన
విగర్హములపేరట తమ పిలల్లను చంపిననాడే
వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో చొచిచ్ దాని
నపవితర్ పరచి, నామందిరములోనే వారీలాగున
చేసిరి. 40 మరియు దూరముననునన్ వారిని
పిలిపించుకొనుటకై వారు దూతను పంపిరి; వారు
రాగా వారికొరకు నీవు సాన్నము చేసి కనున్లకు
కాటుకపెటుట్కొని ఆభరణములు ధరించు కొని 41

ఘనమైన మంచముమీద కూరుచ్ండి బలల్ను సిదధ్
పరచి దానిమీద నా పరిమళ దర్వయ్మును
తైలమును పెటిట్తివి. 42 ఆలాగున జరుగగా,
అచచ్ట ఆమెతో ఉండిన వేడుకగాండర్
సమూహముయొకక్ సందడి వినబడెను.
సమూహమునకు చేరిన తార్గుబోతులు
వారియొదద్కు ఎడారి మారగ్మునుండి
వచిచ్రి, వారు ఈ వేశయ్ల చేతులకు కడియములు
తొడిగి వారి తలలకు పూదండలు చుటిట్రి. 43

వయ్భిచారము చేయుటచేత బలహీనురాలైన
దీనితో నేనీలాగంటిని అది మరెనన్టికిని
వయ్భిచారముచేయక మానదు. 44 వేశయ్తో
సాంగతయ్ముచేయునటుల్ వారు దానితో
సాంగతయ్ము చేయుదురు, ఆలాగుననే వారు
కాముకురాండర్యిన ఒహొలాతోను
ఒహొలీబాతోను సాంగతయ్ము చేయుచువచిచ్రి.
45 అయితే వయ్భిచారిణు లకును

నరహంతకురాండర్కును రావలసిన శికష్
నీతిపరులైన వారు వీరికి తగినటుట్గా
విధింతురు; వారు వయ్భిచారిణులే,
నరహతయ్చేయ యతిన్ంచుదురు. 46 ఇందుకు
పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగావారిమీదికి నేను సైనయ్
మును రపిప్ంతును, శతుర్వులు వారిని
బాధించుటకై దోపుడు సొముమ్గా వారిని
అపప్గింతును. 47 ఆ సైనికులు రాళుల్ రువి◌్వ
వారిని చంపుదురు, ఖడగ్ముచేత హతము
చేయుదురు, వారి కుమారులను కుమారెత్లను
చంపుదురు, వారి యిండల్ను అగిన్చేత
కాలిచ్వేయుదురు. 48 సీత్ర్లందరు మీ
కామాతురతచొపుప్న చేయకూడదని
నేరుచ్కొనునటుల్ మీ కామాతురతను దేశములో
నుండకుండ మానిప్ంచుదును. 49 నేనే
యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ
కామాతురతకు శికష్ విధింపబడును, విగర్హములను
పూజించిన పాపమును మీరు భరించుదురు.

తొమి◌్మదియవ సంవతస్రము పదియవ
నెల పది యవ దినమున యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు

సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా, ఈదినము పేరు
వార్సి యుంచుము, నేటిదినము పేరు వార్సి
యుంచుము, ఈ దినము బబులోను రాజు
యెరూషలేము మీదికి వచుచ్ చునాన్డు. 3

మరియు తిరుగుబాటుచేయు ఈ జనులను గూరిచ్
యుపమానరీతిగా ఇటుల్
పర్కటింపుముపర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాకుండను తెచిచ్ దానిలో
నీళుల్ పోసి దానిని పొయియ్మీద
పెటుట్ము. 4 తొడజబబ్ మొదలగు మంచి మంచి
ముకక్లనిన్యు చేరిచ్ అందులో వేసి, మంచి
యెముకలను ఏరి దాని నింపుము. 5 మందలో
శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొనుము, అందునన్
యెముకలు ఉడుకునటుల్ చాల కటెట్లు
పోగుచేయుము, దానిని బాగుగా పొంగించుము,
ఎముకలను చాలునంతగా ఉడి కించుము. 6 కాబటిట్
పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానరహంతకులునన్
పటట్ణమునకు శర్మ; మడిడ్గల కుండా,
మానకుండ మడిడ్గలిగియుండు కుండా, నీకు శర్మ;
చీటి దాని వంతున పడలేదు, వండినదానిని
ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొని
రముమ్. 7 దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము
దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని
కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద
కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని
చిందించెను. 8 కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్,
నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన
రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద
నేనుండ నిచిచ్తిని. 9 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్
పటట్ణమునకు శర్మ, నేనును విసత్రించి
కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 10 చాల
కటెట్లు పేరుచ్ము, అగిన్ రాజ బెటుట్ము,
మాంసమును బాగుగా ఉడకబెటుట్ము. ఏమియు
ఉండకుండ ఎముకలు పూరిత్గా ఉడుకునటుల్ చారు
చికక్గా దింపుము. 11 తరువాత దానికి తగిలిన
మషుట్ను మడిడ్యు పోవునటుల్ అది వేడియై
మెరుగు పటుట్వరకు వటిట్చటిట్
పొయియ్మీదనే యుంచుము. 12 అలసట పుటుట్
వరకు ఇంతగా శర్దధ్పుచుచ్కొనినను దాని
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25
విసాత్రమైన మషుట్ పోదాయెను,
మషుట్తోకూడ దానిని అగిన్లో వేయుము, 13

నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే;
నినున్ శుభర్ పరచుటకు నేను పూనుకొనినను నీవు
శుభర్పడకపోతివి, నా కోర్ధమును నీమీద
తీరుచ్కొనువరకు నీవు శుభర్ పడకయుందువు. 14

యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్ యునాన్ను,
అది జరుగును, నేనే నెరవేరెచ్దను నేను
వెనుకతీయను, కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ
పర్వరత్నను బటిట్యు నీ
కిర్యలనుబటిట్యు నీకు శికష్ విధింపబడును,
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 15 మరియు యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 16 నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల
కింపైన దానిని నీ యొదద్నుండి
ఒకక్దెబబ్తో తీసివేయ బోవుచునాన్ను, నీవు
అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు
విడువవదుద్. 17 మృతులకై విలాపముచేయక
నిశశ్బద్ముగా నిటూట్రుప్ విడువుము, నీ
శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరకష్లు
తొడుగుకొనవలెను, నీ పెదవులు మూసికొన వదుద్
జనుల ఆహారము భుజింపవదుద్ 18 ఉదయమందు జను
లకు నేను పర్కటించితిని, సాయంతనమున నా
భారయ్ చనిపోగా ఆయన నా
కాజాఞ్పించినటుల్ మరునాటి ఉద యమున నేను
చేసితిని. 19 నీవు చేసినవాటివలన మేము
తెలిసికొనవలసిన సంగతి నీవు మాతో చెపప్వా
అని జనులు ననన్డుగగా 20 నేను వారితో
ఇటల్ంటిని యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెల విచెచ్ను. 21

ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటిం
పుముపర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు
అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్ట
గాను, మీ మనసుస్నకు ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా
పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను
చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ
కుమారులును కుమారెత్లును అకక్డనే
ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 22 అపుప్డు నేను
చేసినటుల్ మీరును చేయుదురు, మీ పెదవులు
మూసికొనకయుందురు, జనుల ఆహారమును మీరు
భుజింపకయుందురు. 23 మీ శిరో భూషణములను
తలలమీదనుండి తీయకయు, మీ పాద రకష్లను
పాదములనుండి తీయకయు, అంగలారచ్కయు,
ఏడవ్కయు నుందురు, ఒకని నొకరుచూచి
నిటూట్రుప్లు విడుచుచు మీరు చేసిన
దోషములనుబటిట్ మీరు కీష్ణించి పోవుదురు.
24 యెహెజేక్లు మీకు సూచనగా ఉండును, అతడు
చేసినదంతటి పర్కారము మీరును చేయుదురు, ఇది
సంభవించునపుప్డు నేను పర్భువైన
యెహోవానై యునాన్నని మీరు
తెలిసికొందురు. 25 నరపుతుర్డా, వారి
ఆశర్యమును అతిశయాసప్ద మును వారికి
కనున్ల కింపైనదానిని వారు ఇచఛ్యించు
దానిని, వారి కుమారులను కుమారెత్లను నేను
తీసివేయు దినమునందు నీకు సమాచారము
తెలియజేయుటకై తపిప్ంచుకొని వచిచ్న
యొకడు నీయొదద్కు వచుచ్ను. 26 ఆ దినముననే
నీవికను మౌనముగా ఉండక, తపిప్ంచుకొని
వచిచ్న వానితో సప్షట్ముగా మాటలాడుదువు;
27 నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొనునటుల్ నీవు ఈ రీతిని వారికి
సూచనగా ఉందువు.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా,

అమోమ్నీయుల తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొని
వారినిగూరిచ్ యీ మాట పర్వచింపుము. 3

అమోమ్నీయులారా, పర్భువైన యెహోవా
మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానా పరిశుదధ్సథ్లము
అపవితర్పరచ బడినపుప్డు, ఇశార్యేలీయుల
దేశము పాడుచేయబడిన కాలమున యూదావారు
చెరలోనికి పోయినపుప్డు, మీరు సంతోషమని
చెపుప్కొనుచు వచిచ్తిరి గనుక 4 నేను
మిముమ్ను తూరుప్ననుండు మనుషుయ్లకు
సావ్సథ్య్ ముగా అపప్గించెదను, వారు తమ
డేరాలను మీ దేశ ములోవేసి మీ మధయ్
కాపురముందురు, వారు మీ పంటలు తిందురు మీ
పాలు తార్గుదురు. 5 నేను రబాబ్ పటట్ణమును
ఒంటెల సాలగా చేసెదను, అమోమ్నీయుల
దేశమును గొఱఱ్ల దొడిడ్గా చేసెదను,
అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు
తెలిసికొందురు. 6 మరియు పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు చేతులు
చరచుకొని కాళల్తో నేలతనిన్ ఇశార్యేలీ
యుల శర్మను చూచి మీ మనసుస్లోని
తిరసాక్రము కొలది ఉలల్సించితిరి గనుక నేను
యెహోవానై యునాన్ నని మీరు
తెలిసికొనునటుల్ 7 నేను మీకు విరోధినై,
మిముమ్ను జనములకు దోపుడుసొముమ్గా
అపప్గింతును, అనయ్ జనులలో ఉండకుండ
మిముమ్ను నిరూమ్లము చేతును, జనము కాకుండ
మిముమ్ను నశింపజేతును సమూలధవ్ంసము
చేతును. 8 మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ
మాట సెలవిచుచ్ చునాన్డుఇతర
జనములనిన్టికిని యూదా వారికిని భేద మేమి
యని మోయాబీయులును శేయీరు పటట్ణపు
వారును అందురు గనుక 9 తూరుప్ననునన్ వారిని
రపిప్ంచి, దేశమునకు భూషణముగానునన్
పొలిమేర పురములగు బేతేయ్షీమోతును
బయలెమ్యోనును కిరయ్తాయిమును
మోయాబీయుల సరిహదుద్లోగానునన్
పటట్ణములనిన్టిని, అమోమ్నీయులనందరిని
వారికి సావ్సథ్య్ముగా అపప్గింతును; 10

జనములలో అమోమ్నీయులు ఇకను జాఞ్పకమునకు
రారు. 11 నేను యెహోవానై యునాన్నని
మోయాబీయులు తెలిసి కొనునటుల్ నేనీలాగున
వారికి శికష్ విధింతును. 12 మరియు పర్భువైన
యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్
చునాన్డుఎదోమీయులు యూదావారిమీద
పగతీరుచ్ కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో
వారు బహుగా దోషు లైరి గనుక పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 13 ఎదోముమీద
నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువు లేమి
దానిలో నుండకుండ నేను సమసత్మును
నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము
మొదలుకొని నేను దాని పాడు
చేయుదును,దదానువరకు జనులందరును
ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 14 నా జనులైన
ఇశార్యేలీయులచేత ఎదోము వారిమీద నా పగ
తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విష యమై నా
కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు
నేను ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు,
ఎదో మీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 15 మరియు పర్భువగు
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యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్
చునాన్డుఫీలిషీత్యులు పగతీరుచ్కొనుచు
నాశము చేయుచు, మానని కోర్ధముగలవారై
తిరసాక్రము చేయుచు పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు
గనుక 16 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఫిలిషీత్యులమీద నేను
చెయియ్ చాపి కెరేతీయులను
నిరూమ్లముచేసెదను. సముదర్ తీరమున
నివసించు శేషమును నశింపజేసెదను. 17 కోర్ధ
ముతో వారిని శికిష్ంచి వారిమీద నా పగ
పూరిత్గా తీరుచ్కొందును; నేను వారి మీద నా
పగ తీరుచ్కొనగా నేను యెహోవానై
యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు.

మరియు పదకొండవ సంవతస్రము నెల
మొదటి దినమున యెహోవా వాకుక్
నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు

సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా, యెరూష
లేమునుగూరిచ్ఆహా జనములకు
దావ్రముగానునన్ పటట్ ణము
పడగొటట్బడెను, అది నావశమాయెను, అది
పాడై పోయినందున నేను పరిపూరణ్ము
నొందితిని అని తూరు చెపెప్ను గనుక 3

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్న
దేమనగాతూరుపటట్ణమా, నేను నీకు విరోధి
నైతిని, సముదర్ము దాని తరంగములను
పొంగజేయు రీతిగా నేను అనేకజనములను నీ
మీదికి రపిప్ంచెదను. 4 వారు వచిచ్
తూరుయొకక్ పార్కారములను కూలిచ్ దాని
కోటలను పడగొటుట్దురు, నేను దానిమీదనునన్
మంటిని తుడిచి వేయుదును, దానిని
వటిట్బండగా చేసెదను. 5 సముదర్ము దాని
నావరించును, అది వలలు పరచుటకు చోటగును,
నేనేమాట యిచిచ్తిని, ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్ అది జనములకు
దోపుడుసొమమ్గును. 6 బయటి పొలములో
నునన్ దాని కుమారెత్లు కతిత్పాలగుదురు,
అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు. 7 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగారారాజగు బబులోనురాజైన
నెబుకదెర్జరును నేను తూరుపటట్ణము మీదికి
రపిప్ంచుచునాన్ను, అతడు గుఱఱ్ములతోను రథ
ములతోను రౌతులతోను గుంపులు గుంపులుగానునన్
సైనయ్ముతోను ఉతత్రదికుక్నుండివచిచ్ 8

బయటిపొలము లోని నీ కుమారెత్లను
ఖడగ్ముతో చంపి, నీ కెదురుగా బురుజులు
కటిట్ంచి దిబబ్వేయించి నీ కెదురుగా డాలు
నెతుత్ను. 9 మరియు అతడు నీ పార్కారములను
పడ గొటుట్టకై యంతర్ములు సంధించి
గొడడ్ండర్తో నీ కోట లను పడగొటుట్ను. 10

అతనికి గుఱఱ్ములు బహు విసాత్ర ముగా
ఉనన్వి, అవి ధూళి యెగరగొటట్గా అది నినున్
కముమ్ను, బీటసందులుగల పటట్ణములోనికి
సైనికులు చొర బడినటుల్ అతడు నీ కోటలలో
పర్వేశించునపుప్డు రౌతుల యొకక్యు
చకర్ములయొకక్యు రథములయొకక్యు
ధవ్నిచేత నీ పార్కారములు కంపించును. 11

అతడు తన గుఱఱ్ ముల డెకక్లచేత నీ
వీధులనిన్యు అణగదొర్కిక్ంచును, నీ జనులను
ఖడగ్ముతో హతము చేయును, నీ పర్భావము నకు
చిహన్ములైన సత్ంభములు నేలను కూలును. 12

వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ
వరత్కమును అపహ రింతురు, నీ పార్కారములను
పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను

పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను నీ
మంటిని నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 13 ఇటుల్
నేను నీ సంగీతనాదమును మానిప్ంచెదను, నీ
సితారానాద మికను వినబడదు, 14 నినున్
వటిట్బండగా చేయుదును, వలలు పరచుకొనుటకు
చోటగుదువు నీవికను కటట్బడక యుందువు. నేనే
మాట యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్. 15 తూరునుగూరిచ్ పర్భువగు
యెహోవా సెలవిచుచ్ నదేమనగానీవు
కూలునపుప్డు కలుగు ధవ్నియు, హతు
లగుచునన్వారి కేకలును, నీలో జరుగు
గొపప్వధయు దీవ్పములు విని కంపించును. 16

సముదర్పు అధిపతులంద రును తమ
సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ చొకాక్యి
లను విచితర్మైన వసత్ర్ములను తీసివేసి,
దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ
వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు. 17 వారు
నినున్గూరిచ్ అంగలారుప్ వచన మెతిత్
ఈలాగున అందురుసముదర్ నివాసమైనదానా,
ఖాయ్తినొందిన పటణ్ణమా, నీవెటుల్
నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము
చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము
కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది
ఇదే. 18 ఇపుప్డు నీవు కూలినందున దీవ్పములు
కంపించుచునన్వి, నీవు వెళిల్పోవుట చూచి
సముదర్దీవ్పములు కదలు చునన్వి. 19

పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానివాసులులేని
పటట్ణములవలెనే నేను నినున్ పాడుచేయు
నపుప్డు మహా సముదర్ము నినున్
ముంచునటుల్గా నీ మీదికి నేను అగాధజలములను
రపిప్ంచెదను, పురాతన కాలమందు
పాతాళములోనికి దిగిపోయినవారియొదద్ నీ
వుండునటుల్ నేను నినున్ పడవేసి, నీవు
జనములేని దాన వగుటకై పురాతనకాలములో
పాడైన జనులయొదద్ భూమి కిర్ందనునన్
సథ్లములలో నీకు నివాసము నిరణ్యింతును,
పాతాళములోనికి దిగి పోవువారితో కూడ నినున్
నివసింప జేసెదను. 20 మరియు సజీవులు నివసించు
భూమిమీద నేను మహాఘనకారయ్ము కలుగజేతును;
21 నినున్ భీతికి కారణముగా జేతును, నీవు
లేకపోవుదువు, ఎంత వెదకినను నీవెనన్టికిని
కనబడక యుందువు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా
వాకుక్.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 2 నరపుతుర్డా, తూరు

పటట్ ణముగూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్
దానికీలాగు పర్కటన చేయుము 3

సముదర్పురేవులమీద నివసించుదానా, అనేక
దీవ్పములకు పర్యాణముచేయు వరత్కజనమా,
పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాతూరు పటట్ణమానేను
సంపూరణ్ సౌందరయ్ము కలదాననని నీవను
కొనుచునాన్వే; 4 నీ సరిహదుద్లు
సముదర్ములమధయ్ ఏరప్డెను, నీ శిలప్కారులు
నినున్ సంపూరణ్ సౌందరయ్ము గలదానిగా
చేసియునాన్రు. 5 నీ ఓడలను శెనీరుదేశపు
సరళవృకష్పు మార్నుతో కటుట్దురు,
లెబానోను దేవ దారు మార్ను తెపిప్ంచి నీ
ఓడకొయయ్లు చేయుదురు. 6 బాషానుయొకక్
సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయు దురు,
కితీత్యుల దీవ్పములనుండి వచిచ్న
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గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి
నీకు పీటలు చేయుదురు. 7 నీకు జెండాగా
ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న
విచితర్పు పనిగల అవిసె నారబటట్తో చేయ
బడును; ఎలీషాదీవ్పములనుండి వచిచ్న
నీలధూమర్ వరణ్ములు గల బటట్ నీవు
చాందినిగా కపుప్కొందువు 8 తూరుపటట్ ణమా,
సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు
ఓడకళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన
పర్జాఞ్ వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా
ఉనాన్రు. 9 గెబలు పనివారిలో పనితెలిసిన
పెదద్లు నీ ఓడలను బాగుచేయు వారుగా
నునాన్రు, సముదర్మందు నీ సరకులు కొనుటకై
సముదర్పర్యాణముచేయు నావికుల
యోడలనిన్యు నీ రేవులలో ఉనన్వి. 10 పారసీక
దేశపువారును లూదు వారును పూతువారును నీ
సైనయ్ములలో చేరి నీకు సిపా యిలుగా
ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను
ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ కలిగెను.
11 అరవ్దు వారు నీ సైనయ్ములో చేరి
చుటుట్ నీ పార్కారములకు డాళుల్ తగిలించి
చుటుట్ నీ పార్కారములమీద కావలి కాచి నీ
సౌందరయ్మును సంపూరణ్ పరచెదరు. 12 నానా
విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా
నునన్ందున తరీష్షు వారు నీతో వరత్కము
చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును
ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 13

గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును
నీలో వరత్కవాయ్పారము చేయుచు, నరులను
ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు
కొనుకొక్ందురు, 14 తోగరామ్వారు
గుఱఱ్ములను యుదాధ్శవ్ములను
కంచరగాడిదలను ఇచిచ్ నీ సరకులు
కొనుకొక్ందురు; 15 దదానువారును నీతో వరత్క
వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల
వరత్కములు నీ వశమున నునన్వి; వరత్కులు
దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు
కొనుకొక్ందురు. 16 నీచేత చేయబడిన వివిధ
వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో
వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు
పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన
చీరలను అవిసెనార బటట్లను పగడములను
రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొను కొక్ందురు.
17 మరియు యూదావారును ఇశార్యేలు
దేశసుథ్లును నీలో వరత్క వాయ్పారము
చేయుచు, మినీన్తు గోధుమలును మిఠాయిలును
తేనెయు తైలమును గుగిగ్ల మును ఇచిచ్ నీ
సరకులు కొనుకొక్ందురు. 18 దమసుక్ వారు
హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును
తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ
సరకులును దినుసులును కొనుకొక్ందురు. 19 దదాను
వారును గేర్కేయులును నూలు ఇచిచ్ నీ సరకులు
కొనుకొక్ందురు. ఇనుపపనిముటుట్ను కతీస్యా
కెనయా అను సుగంధదర్వయ్ములును నీ సరకులకు
బదులియయ్బడును. 20 దదాను వారు
విచితర్మైన పనిగల చౌకపు తుండుల్ తీసికొని
అముమ్దురు. 21 అరబీయులును కేదారు
అధిపతులందరును నీతో వరత్కము చేయుదురు,
వారు గొఱఱ్పిలల్లను పొటేట్ ళల్ను
మేకలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, వీటి
నిచిచ్ వారు నీతో వరత్కము చేయుదురు. 22

షేబ వరత్కు లును రామా వరత్కులును నీతో
వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి పర్శసత్మైన

గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన
రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు
కొనుకొక్ందురు. 23 హారానువారును
కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును
అషూష్రు వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును
నీతో వరత్కము చేయుదురు. 24 వీరు నీలో
వరత్కులై సొగసైన వసత్ర్ములను
ధూమర్వరణ్ముగలవియు కుటుట్పనితో
చేయబడినవియునగు బటట్లను విలువగల నూలును
బాగుగా చేయబడిన గటిట్ తార్ళల్ను ఇచిచ్ నీ
సరకులు కొనుకొక్ందురు. 25 తరీష్షు ఓడలు నీకు
బండుల్గా ఉనన్వి. నీవు పరిపూరణ్మైనదానవై
మహాఘనముగా సముదర్ముమీద కూరుచ్నాన్వు.
26 నీ కోలలు వేయు వారు
మహాసముదర్ములోనికి నినున్ తోర్యగా
తూరుప్ గాలి సముదర్మధయ్మందు నినున్
బదద్లుచేయును. 27 అపుప్డు నీ ధనమును నీ
సరకులును నీవు బదులిచుచ్ వసుత్ వులును నీ నావి
కులును నీ ఓడనాయకులును నీ ఓడలు
బాగుచేయువారును నీతో వరత్కము చేయువారును
నీలో నునన్ సిపాయిలందరును నీలోనునన్
జనసమూహము లనిన్యు నీవు కూలు దినమందే
సముదర్మధయ్మందు కూలుదురు. 28 నీ
ఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలన నీ ఉపగార్మములు
కంపించును; 29 కోలలు పటుట్కొను వారందరును
నావికులును ఓడనాయకులును తమ ఓడల మీదనుండి
దిగి తీరమున నిలిచి 30 నినున్గూరిచ్ మహా
శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద
బుగిగ్ పోసి కొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 31

నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు
కటుట్కొని మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్
బహుగా అంగలారుచ్దురు. 32 వారు నినున్ గూరిచ్
పర్లాపవచనమెతిత్తూరు పటట్ణమా, నీతో
సాటియైన పటట్ణమేది? సముదర్ములో
మునిగి లయమై పోయిన పటట్ణమా, నీకు
సమమైన పటట్ణమేది? 33 సము దర్ముమీద
వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనము లను
తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ
పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను
భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా చేసి తివి. 34

ఇపుప్డు అగాధజలములలో మునిగి సముదర్బలము
చేత బదద్లైతివే, నీ వరత్కమును నీ
యావతస్మూహమును నీతోకూడ కూలెనే యని
చెపుప్కొనుచు బహుగా ఏడుచ్ దురు. 35 నినున్
బటిట్ దీవ్పనివాసులందరు విభార్ంతి నొందు
దురు, వారి రాజులు వణకుదురు, వారి ముఖములు
చినన్ బోవును. 36 జనులలోని వరత్కులు నినున్
అపహసించుదురు భీతికి హేతువగుదువు, నీవు
బొతిత్గా నాశనమగుదువు.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 2 నరపుతుర్డా, తూరు

అధి పతితో ఈలాగు పర్కటింపుముపర్భువగు
యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాగరివ్షుఠ్డవైనే నొక
దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను
నేను ఆసీనుడనై యునాన్ను అని నీవనుకొను
చునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై
యుండియు దేవునికి తగినంత అభి పార్యము
కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె
జాఞ్నవంతుడవు,ఒ నీకు మరమ్మైనదేదియు
లేదు. 3 నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను
ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 4 నీ
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ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను
తెచుచ్ కొంటివి. 5 నీకు కలిగిన
జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కము చేతను నీవు
విసాత్రమైన ఐశవ్రయ్ము
సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము
కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 6 కాగా
పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్
చునాన్డుదేవునికి తగినంత అభిపార్యము
కలిగియునన్ వాడా, ఆలకించుము; 7 నేను
పరదేశులను అనయ్జనులలో కూర్రులను నీ మీదికి
రపిప్ంచుచునాన్ను, వారు నీ జాఞ్న శోభను
చెరుపుటకై తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి నీ
సౌందరయ్ మును నీచపరతురు, 8 నినున్
పాతాళములో పడవేతురు, సముదర్ములో మునిగి
చచిచ్నవారివలెనే నీవు చతుత్వు. 9 నేను
దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు
చెపుప్ దువా? నినున్ చంపువానిచేతిలో నీవు
మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 10

సునన్తిలేని వారు చంపబడు రీతిగా నీవు
పరదేశులచేత చతుత్వు, నేనే మాట యిచిచ్
యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.
11 మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 12

నరపుతుర్డా, తూరు రాజును గూరిచ్
అంగలారుప్వచనమెతిత్ ఈలాగు
పర్కటింపుముపర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాపూరణ్జాఞ్నమును
సంపూరణ్సౌందరయ్మునుగల కటట్డమునకు
మాదిరివి 13 దేవుని తోటయగు ఏదెనులో
నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము
సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి
సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము
మాణికయ్ము అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను
బంగారముతోను నీవు అలంక రింపబడి యునాన్వు;
నీవు నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు
వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 14 అభి
షేకము నొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా
నీవుంటివి; అందుకే నేను నినున్ నియమించితిని.
దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద
నీవుంటివి, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవు
సంచరించుచుంటివి. 15 నీవు నియమింప బడిన
దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు కనబడు వరకు
పర్వరత్నవిషయములో నీవు
యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 16 అయితే నీకు
కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల
నీవు అనాయ్యము పెంచుకొని పాపము చేయుచు
వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండ
కుండ నేను నినున్ అపవితర్పరచితిని
ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్
రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచ రింపవు, నినున్
నాశనము చేసితిని. 17 నీ సౌందరయ్ము
చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్
చూచు కొని నీ జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి,
కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు
చూచుచుండగా నినున్ హేళనకపప్గించెదను. 18

నీవు అనాయ్యముగా వరత్కము జరిగించి
కలుగజేసికొనిన విసాత్ర దోషములచేత నీవు నీ
పరిశుదధ్సథ్లములను చెరుపుకొంటివి గనుక
నీలోనుండి నేను అగిన్ పుటిట్ంచెదను, అది
నినున్ కాలిచ్వేయును, జనులందరు చూచుచుండగా
దేశముమీద నినున్ బూడిదెగా చేసె దను. 19

జనులలో నినున్ ఎరిగిన వారందరును నినున్
గూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుదురు. నీవు బొతిత్గా

నాశనమై భీతికి కారణముగా ఉందువు. 20 మరియు
యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెలవిచెచ్ను 21 నరపుతుర్డా, నీ
ముఖమును సీదోను పటట్ణమువైపు
తిర్పుప్కొని దానిగూరిచ్ యీ సమాచారము
పర్వచింపుముపర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా 22 సీదోను పటట్ణమా,
నేను నీకు విరోధిని, నీ మధయ్ను ఘనత
నొందుదును, నేను దాని మధయ్ తీరుప్తీరుచ్చు
దానిని బటిట్ ననున్ పరిశుదధ్ పరచు కొనగా
నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసి
కొందురు. 23 నేను యెహోవానని వారు
తెలిసికొనునటుల్ తెగులును రకత్మును దాని
వీధులలోనికి పంపించుదును, నలుదికుక్ల
దానిమీదికి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వారు హతు
లగుదురు, నేను పర్భువగు యెహోవానని 24

ఇశార్యేలీ యులు తెలిసికొనునటుల్ వారు
చుటుట్నుండి వారిని తిరసక్ రించుచు వచిచ్న
వారిలో ఎవరును ఇక వారికి గుచుచ్కొను
ముండుల్గానైనను నొపిప్ంచు కంపగానైనను
ఉండరు. 25 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాజనులలో చెదిరిపోయిన
ఇశార్యేలీయులను నేను సమకూరిచ్, జనుల
సమకష్మున వారి మధయ్ను ననున్ నేను
పరిశుదధ్పరచు కొందును, అపుప్డు నా
సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న తమ
దేశములో వారు నివసించెదరు. 26 వారు అందులో
నిరఛ్యముగా నివసించి యిండుల్ కటుట్కొని
దార్కష్తోటలు నాటుకొందురు, వారి చుటుట్
ఉండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్నవారి
కందరికి నేను శికష్విధించిన తరువాత వారు
నిరభ్యముగా నివసించుకాలమున నేను తమ
దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు.

పదియవ సంవతస్రము పదియవ నెల
పండెర్ండవ... దినమున యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు

సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా, నీ ముఖమును
ఐగుపుత్రాజైన ఫరోవైపు తిర్పుప్కొని
అతనిగూరిచ్యు ఐగుపుత్ దేశ
మంతటినిగూరిచ్యు ఈ సమాచారమెతిత్
పర్వచింపుముపర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా 3 ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో,
నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ,
నేను నీకు విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని
కలుగ జేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;
4 నేను నీ దవుడ లకు గాలములు తగిలించి, నీ
నదులలోనునన్ చేపలను నీ పొలుసులకు అంటజేసి,
నైలులోనుండి నినున్ను నీ పొలుసు లకు అంటిన
నైలు చేపలనిన్టిని బయటికి లాగెదను. 5

నినున్ను నైలునది చేపలనిన్టిని
అరణయ్ములో పారబోసె దను, ఎతుత్ వాడును
కూరుచ్వాడును లేక నీవు తెరపనేల మీద పడుదువు,
అడవిమృగములకును ఆకాశపకుష్లకును ఆహారముగా
నిచెచ్దను. 6 అపుప్డు నేను యెహోవానై
యునాన్నని ఐగుపీత్యులందరు తెలిసికొందరు.
ఐగుపుత్ ఇశార్యేలీయులకు
రెలుల్పులల్వంటి చేతికఱఱ్ ఆయెను; 7 వారు
నినున్ చేత పటుట్కొనినపుప్డు నీవు
విరిగిపోయి వారి పర్కక్లలో గుచుచ్కొంటివి,
వారు నీమీద ఆనుకొనగా నీవు విరిగిపోయి వారి
నడుములు విరిగిపోవుటకు కారణ మైతివి. 8

కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట
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సెలవిచుచ్చునాన్డునేను నీమీదికి ఖడగ్ము
రపిప్ంచి, మనుషుయ్లను పశువులను నీలోనుండి
నిరూమ్లము చేసెదను, 9 ఐగుపుత్దేశము
నిరామ్నుషయ్మై పాడుగా ఉండును, అపుప్డు
నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు. నైలునది నాది, నేనే దాని
కలుగజేసితినని అతడనుకొను చునాన్డు గనుక 10

నేను నీకును నీ నదికిని విరోధినైతిని, ఐగుపుత్
దేశమును మిగోద్లు మొదలుకొని సెవేనేవరకు
కూషు సరిహదుద్ వరకు బొతిత్గా పాడుచేసి
యెడారిగా ఉంచెదను. 11 దానిలో మనుషుయ్లు
సంచరించరు, పశువులు తిరుగవు; నలువది
సంవతస్రములు అది నిరిన్వాసముగా ఉండును. 12

నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ దేశముల మధయ్ను
ఐగుపుత్దేశమును పాడగునటుట్గా చేసెదను,
పాడై పోయిన పటట్ణములమధయ్ను దాని
పటట్ణములు నలువది సంవతస్రములు
పాడైయుండును, ఐగుపీత్యులను జనముల లోనికి
చెదరగొటుట్దును, ఆ యా దేశములకు వారిని
వెళల్ గొటుట్దును. 13 పర్భువైన యెహోవా
ఈ మాట సెల విచుచ్చునాన్డునలువది
సంవతస్రములు జరిగిన తరువాత ఐగుపీత్యులు
చెదరిపోయిన జనులలోనుండి నేను వారిని
సమకూరెచ్దను. 14 చెరలోనుండి వారిని
తోడుకొని పతోర్సు అను వారి
సవ్దేశములోనికి వారిని మరల రపిప్ంచెదను,
అకక్డ వారు హీనమైన యొక రాజయ్ముగా
ఉందురు, 15 వారికను జనములమీద అతిశయపడకుండు
నటుల్ రాజయ్ము లనిన్టిలో వారు హీనమైన
రాజయ్ముగా ఉందురు; వారు ఇక
రాషట్ర్ములమీద పర్భుతవ్ము చేయ
కుండునటుల్ నేను వారిని తగిగ్ంచెదను. 16

ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన దోషము
మనసుస్నకు తెచుచ్కొని వారి తటుట్
తిరిగినయెడల ఐగుపీత్యులు ఇక వారికి
ఆధారముగా ఉండరు, అపుప్డు నేను పర్భువైన
యెహోవానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు. 17 ఇరువదియేడవ సంవతస్రము
మొదటినెల మొదటి దిన మున యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 18 నరపుతుర్డా, తూరు
పటట్ణముమీద బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు
తన సైనయ్ముచేత బహు ఆయాసకరమైన పని
చేయించెను, వారందరి తలలు బోడి వాయెను,
అందరి భుజములు కొటుట్కొని పోయెను;
అయినను తూరుపటట్ణముమీద అతడు చేసిన
కషట్మునుబటిట్ అతనికైనను, అతని
సైనయ్మునకైనను కూలి యెంత మాతర్మును
దొరకకపోయెను. 19 కాబటిట్ పర్భువైన
యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఐగుపుత్దేశమును బబు
లోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు నేను
అపప్గించు చునాన్ను, అతడు దాని ఆసిత్ని
పటుట్కొని దాని సొముమ్ను దోచుకొని
కొలల్పెటుట్ను, అది అతని సైనయ్మునకు జీత
మగును. 20 తూరుపటట్ణముమీద అతడు చేసినది
నా నిమితత్మే చేసెను గనుక అందుకు
బహుమానముగా దానిని అపప్గించుచునాన్ను;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 21 ఆ దినమందు నేను
ఇశార్యేలీయుల కొముమ్ చిగిరింప జేసి
వారిలో మాటలాడుటకు నీకు ధైరయ్ము
కలుగజేసె దను, అపుప్డు నేను
యెహోవానైయునాన్నని వారు తెలిసికొందురు.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా,

సమాచార మెతిత్ పర్వచింపుము, పర్భువగు
యెహోవా సెలవిచుచ్ నదేమనగాఆహా
శర్మదినము వచెచ్నే, అంగలారుచ్డి, శర్మ
దినము వచెచ్నే, 3 యెహోవా దినము వచెచ్ను,
అది దురిద్నము, అనయ్జనులు శికష్నొందు
దినము. 4 ఖడగ్ము ఐగుపుత్ దేశముమీద పడును,
ఐగుపీత్యులలో హతులు కూలగా కూషుదేశసుథ్లు
వాయ్కులపడుదురు, శతుర్వులు ఐగుపీత్ యుల
ఆసిత్ని పటుట్కొని దేశపు పునాదులను
పడగొటుట్ దురు. 5 కూషీయులును పూతీయులును
లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన దేశపువారును
మిశిర్త జనులంద రును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 6

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాఐగుపుత్ను
ఉదధ్రించు వారు కూలుదురు, దాని బలగరవ్ము
అణగిపోవును, మిగోద్లు మొదలుకొని
సెవేనేవరకు జనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 7

పాడైపోయిన దేశముల మధయ్ ఐగుపీత్యులు
దికుక్లేనివారుగా నుందురు, నలుదికుక్ల
పాడైపోయిన పటట్ణములమధయ్ వారి
పటట్ణము లుండును. 8 ఐగుపుత్దేశ ములో
అగిన్ రగులబెటిట్ నేను దానికి సహాయకులు
లేకుండ చేయగా నేను యెహోవానై
యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 9 ఆ
దినమందు దూతలు నా యెదుట నుండి బయలుదేరి
ఓడలెకిక్ నిరివ్చారులైన కూషీయులను
భయపెటుట్దురు, ఐగుపుత్నకు విమరశ్కలిగిన
దినమున జరిగి నటుట్ వారికి భయభార్ంతులు
పుటుట్ను, అదిగో అది వచేచ్ యునన్ది. 10

పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఐగుపీత్ యులు చేయు
అలల్రి బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేత
నేను మానిప్ంచెదను. 11 జనములలో
భయంకరులగు తన జనులను తోడుకొని ఆ దేశమును
లయపరుచుటకు అతడు వచుచ్ను, ఐగుపీత్యులను
చంపుటకై వారు తమ ఖడగ్ము లను ఒరదీసి
హతమైన వారితో దేశమును నింపెదరు. 12

నైలునదిని ఎండిపోజేసి నేనా దేశమును
దురజ్నులకు అమి◌్మ వేసెదను, పరదేశులచేత
నేను ఆ దేశమును దానిలోనునన్ సమసత్మును
పాడుచేయించెదను, యెహోవానైన నేను మాట
యిచిచ్యునాన్ను 13 యెహోవా ఈలాగు సెల
విచుచ్చునాన్డువిగర్హములను
నిరూమ్లముచేసి, నొపులో ఒక బొమమ్లేకుండ
చేసెదను, ఇక ఐగుపుత్దేశములో అధి పతిగా
ఉండుట కెవడును లేకపోవును, ఐగుపుత్దేశములో
భయము పుటిట్ంచెదను. 14 పతోర్సును
పాడుచేసెదను. సోయనులో అగిన్యుంచెదను,
నోలో తీరుప్లు చేసెదను. 15 ఐగుపుత్నకు
కోటగా నునన్ సీనుమీద నా కోర్ధము కుమమ్
రించెదను, నోలోని జనసమూహమును నిరూమ్లము
చేసెదను 16 ఐగుపుత్దేశములో నేను అగిన్
యుంచగా సీను నకు మెండుగ నొపిప్పటుట్ను,
నోపురము పడగొటట్బడును, పగటివేళ
శతుర్వులు వచిచ్ నొపుమీద పడుదురు. 17

ఓనువారిలోను పిబేసెతు వారిలోను ¸°వనులు
ఖడగ్ము చేత కూలుదురు. ఆ పటట్ణసుథ్లు
చెరలోనికి పోవుదురు. 18 ఐగుపుత్ పెటిట్న
కాండల్ను నేను తహపనేసులో విరుచు దినమున
చీకటికముమ్ను, ఐగుపీత్యుల బలగరవ్ము అణచ
బడును, మబుబ్ ఐగుపుత్ను కముమ్ను, దాని
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కుమారెత్లు చెర లోనికి పోవుదురు. 19 నేను
ఐగుపీత్యులకు శికష్ విధింపగా నేను
యెహోవానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు. 20 పదకొండవ సంవతస్రము
మొదటి నెల యేడవ దిన మున యెహోవా వాకుక్
నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను
21 నరపుతుర్డా, నేను ఐగుపుత్రాజైన ఫరో
బాహువును విరిచితిని, అది బాగవుటకు ఎవరును
దానికి కటుట్కటట్రు, అది కుదరచ్బడి
ఖడగ్ము పటుట్కొనులాగున ఎవరును దానికి
బదద్కటట్రు; కావున పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా 22 నేను ఐగుపుత్రాజైన
ఫరోకు విరోధినైయునాన్ను, బాగుగా ఉనన్
దానిని విరిగిపోయిన దానిని అతని రెండు
చేతులను విరిచి, అతని చేతిలోనుండి ఖడగ్ము
జారిపడజేసెదను. 23 ఐగుపీత్యులను
జనములలోనికి చెదరగొటుట్దును, ఆ యా
దేశములకు వారిని వెళల్గొటుట్దును. 24

మరియు బబులోను రాజుయొకక్ చేతులను బలపరచి
నా ఖడగ్ము అతని చేతికిచెచ్దను, ఫరోయొకక్
చేతులను నేను విరిచినందున బబులోనురాజు చూచు
చుండగా ఫరో చావు దెబబ్తినిన వాడై
మూలుగ్లిడును. 25 బబులోను రాజుయొకక్
చేతులను బలపరచి ఫరో చేతులను ఎతత్కుండచేసి,
ఐగుపుత్దేశముమీద చాపుటకై నేను నా
ఖడగ్మును బబులోనురాజు చేతికియయ్గా నేను
యెహోవానైయునాన్నని ఐగుపీత్యులు
తెలిసికొందురు. 26 నేనే యెహోవానై
యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ నేను
ఐగుపీత్యులను జనములలోనికి చెదరగొటిట్ ఆ
యా దేశములకు వారిని వెళల్గొటుట్దును.

మరియు పదకొండవ సంవతస్రము మూడవ
నెల మొదటి దినమున యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు

సెలవిచెచ్ను. 2 నరపుతుర్డా, నీవు ఐగుపుత్
రాజైన ఫరోతోను అతని సమూహముతోను
ఇటల్నుము ఘనుడవైన నీవు ఎవనితో సమానుడవు?
3 అషూష్రీయులు లెబానోను దేవదారు
వృకష్మైనటుట్ండిరి. దాని కొమమ్లు
శృంగారములు, దాని గుబురు విశాలము, దానికొన
బహు ఎతత్యినందున మేఘములకు అంటెను. 4

నీళుల్ండుటవలన అది మికిక్లి గొపప్దాయెను,
లోతైన నది ఆధారమై నందున అది మికిక్లి
యెతుత్గా పెరిగెను, అది యుండు చోటున ఆ
నది కాలువలు పారుచు పొలములోను
చెటల్నిన్టికిని పర్వహించెను. 5 కాబటిట్
అది ఎదిగి పొలము లోని చెటల్నిన్టికంటె
ఎతుత్గలదాయెను, దాని శాఖలు బహు
విసాత్రములాయెను, నీరు సమృదిధ్గా
ఉనన్ందున దాని చిగుళుల్
పెదద్కొమమ్లాయెను. 6

ఆకాశపకుష్లనిన్యు దాని శాఖలలో
గూళుల్కటుట్కొనెను, భూజంతువులనిన్యు
దాని కొమమ్లకిర్ంద పిలల్లు పెటెట్ను,
దాని నీడను సకలమైన గొపప్ జనములు
నివసించెను. 7 ఈలాగున అది పొడుగైన
కొమమ్లు కలిగి దానివేరు విసాత్ర జలమునన్
చోట పారుటవలన అది మికిక్లి గొపప్దై
కంటికి అంద మైన దాయెను. 8 దేవుని
వనములోనునన్ దేవదారు వృకష్ ములు దాని
మరుగు చేయలేకపోయెను, సరళవృకష్ములు దాని
శాఖలంత గొపప్వికావు అకోష్ట వృకష్ములు
దాని కొమమ్లంత గొపప్వికావు, దానికునన్

శృంగారము దేవుని వనములోనునన్ వృకష్ములలో
దేనికిని లేదు. 9 విసాత్ర మైన కొమమ్లతో
నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన
ఏదెనులోనునన్ వృకష్ములనిన్యు దాని సొగసు
చూచి దానియందు అసూయపడెను. 10 కావున
పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్
చునాన్డునీ యెతుత్నుబటిట్ నీవు
అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన
యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 11

కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యత
నిని తరిమి వేసి, జనములలో బలముగల జనమునకు
నేనతని నపప్గించె దను; ఆ జనము అతనికి
తగినపని చేయును. 12 జనములలో కూర్రులైన
పరదేశులు అతనిని నరికి పారవేసిరి, కొండల
లోను లోయలనిన్టిలోను అతని కొమమ్లు
పడెను, భూమి యందునన్ వాగులలో అతని శాఖలు
విరిగి పడెను, భూజనులందరును అతని నీడను విడిచి
అతనిని పడియుండ నిచిచ్రి. 13 పడిపోయిన
అతని మోడుమీద ఆకాశపకుష్ లనిన్యు దిగి
వార్లును, అతని కొమమ్లమీద భూజంతువు
లనిన్యు పడును. 14 నీరునన్చోటున నునన్
వృకష్ము లనిన్టిలో ఏదియు తన
యెతుత్నుబటిట్ అతిశయపడి, తన కొనను
మేఘముల కంటజేసి, యే వృకష్ముగాని దాని
యెతుత్నుబటిట్ గరివ్ంపకుండునటుల్,
కిర్ందిలోకమునకుపోవు నరుల యొదద్కు
దిగువారితోకూడ మరణము పాలైరి. 15 పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు
పాతాళములోనికి పోయిన దినమున నేను
అంగలారుప్ కలుగజేసితిని, అగాధజలములు అతని
కపప్జేసితిని, అనేక జలములను ఆపి
అతనినిబటిట్ నేను వాటి పర్వాహములను
బంధించితిని, అతనికొరకు నేను లెబానోను
పరవ్తమును గాఢాంధకారము కమమ్జేసితిని,
ఫలవృకష్ములనిన్యు అతనిగూరిచ్
వాయ్కులపడెను, పాతాళములోనికి నేనతని
దింపగా గోతిలోనికి పోవువారియొదద్కు అతని
పడ వేయగా 16 అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను
వణకజేసి తిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను
శేర్షఠ్వృకష్ములనిన్యు ఏదెను
వృకష్ములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను
తాము ఓదారుచ్కొనిరి. 17 అనయ్జనులమధయ్
అతని నీడను నివసించి అతనికి సహాయులగువారు
అతనితోకూడ పాతాళమునకు అతడు హతము
చేసినవారి యొదద్కు దిగిరి. 18 కాబటిట్
ఘనముగాను గొపప్గానునన్ నీవు ఏదెను
వనములోని వృకష్ములలో దేనికి సముడవు? నీవు
పాతాళ ములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై
అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ ఉందువు;
ఖడగ్ముచేత హతులైన వారి యొదద్ను
సునన్తినొందనివారియొదద్ను నీవు
పడియునాన్వు. ఫరోకును అతని సమూహమునకును
ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్.

మరియు పండెర్ండవ సంవతస్రము
పండెర్ండవనెల మొదటి దినమున
యెహోవా వాకుక్ నాకు

పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 2

నరపుతుర్డా, ఐగుపుత్రాజైన ఫరోనుగూరిచ్
అంగలారుప్ వచనమెతిత్ అతనికి ఈ మాట
పర్కటింపుముజనములలో కొదమ
సింహమువంటివాడ వని నీవు ఎంచబడితివి,
జలములలో మొసలివంటివాడవై నీ నదులలో
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రేగుచు నీ కాళల్తో నీళుల్ కలియబెటిట్తివి,
వాటి వాగులను బురదగా చేసితివి. 3 పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గుంపులు
గుంపులుగా జనములను సమకూరిచ్ నేను నా వలను
నీమీద వేయగా వారు నా వలలో చికిక్న నినున్
బయటికి లాగెదరు. 4 నేను నినున్ నేల పడవేసి
తెరపనేలమీద పారవేసెదను,
ఆకాశపకుష్లనిన్యు నీమీద వార్లునటుల్చేసి
నీవలన భూజంతువులనిన్టిని కడుపార
తిననిచెచ్దను, 5 నీ మాంస మును
పరవ్తములమీద వేసెదను, లోయలనిన్టిని నీ
కళే బరములతో నింపెదను. 6 మరియు భూమిని నీ
రకత్ధార చేత పరవ్తములవరకు నేను తడుపుదును,
లోయలు నీతో నింపబడును. 7 నేను నినున్
ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగు చేసెదను,
నకష్తర్ములను చీకటి కమమ్జేసెదను,
సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు
వెనెన్ల కాయకపోవును. 8 నినున్బటిట్
ఆకాశమందు పర్కాశించు జోయ్తుల కనిన్టికిని
అంధకారము కమమ్జేసెదను, నీ దేశము మీద
గాఢాంధకారము వాయ్పింపజేసెదను; ఇదే
పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 9 నీవు ఎరుగని
దేశములలోనికి నేను నినున్ వెళల్గొటిట్,
జనములలో నీకు సమూలధవ్ంసము కలుగజేసి బహు
జనములకు కోపము పుటిట్ంతును, 10 నా
ఖడగ్మును నేను వారిమీద ఝళిపించెదను,
నినున్బటిట్ చాలమంది జనులు కలవరించుదురు,
వారి రాజులును నినున్బటిట్ భీతులగుదురు, నీవు
కూలు దినమున వారందరును ఎడతెగక
పార్ణభయముచేత వణకుదురు. 11 పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాబబులోనురాజు
ఖడగ్ము నీమీదికి వచుచ్ను, 12 శూరుల
ఖడగ్ములచేత నేను నీ సైనయ్ మును
కూలెచ్దను, వారందరును జనములలో భయంకరులు;
ఐగుపీత్యుల గరవ్ము నణచివేయగా దాని
సైనయ్ మంతయు లయమగును. 13 మరియు
గొపప్పర్వాహముల దరినునన్
పశువులననిన్టిని నేను లయపరచెదను, నరుని
కాలైనను పశువుకాలైనను వాటిని
కదలింపకయుండును. 14 అపుప్డు నేను వాటి
నీళుల్ తొణకకుండజేసి తైలము పారునటుల్
వారి నదులను పారజేసెదను; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్. 15 నేను ఐగుపుత్ దేశమును
పాడు చేసి అందులోని సమసత్మును నాశనము
చేసి దాని నివాసులనందరిని
నిరూమ్లముచేయగా నేను యెహోవానై
యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 16 ఇది
అంగలారుప్ వచనము, వారు దానిని యెతిత్
పాడుదురు, అనయ్జనుల కుమారెత్లు దానిని
యెతిత్ పాడుదురు; ఐగుపుత్ను గూరిచ్యు
అందులోని సమూహమును గూరిచ్యు ఆ
వచనమెతిత్ వారు పాడుదురు; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్. 17 పండెర్ండవ
సంవతస్రము నెల పదునైదవ దినమున యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెల
విచెచ్ను 18 నరపుతుర్డా, అలల్రిచేయు
ఐగుపీత్యుల సమూహమునుగూరిచ్
అంగలారుచ్ము, పర్సిదిధ్నొందిన జన ముల
కుమారెత్త్లు భూమికిర్ందికి
దిగిపోయినటుల్ భూమి కిర్ందికిని
పాతాళమునకు పోయిన వారి యొదద్కును వారిని
పడవేయుము. 19 సౌందరయ్మందు నీవు ఎవనిని
మించిన వాడవు?దిగి సునన్తి నొందని

వారియొదద్ పడియుండుము. 20 ఖడగ్ముచేత
హతమైన వారిమధయ్ వారు కూలుదురు, అది
కతిత్పాలగును, దానిని దాని జనులను లాగి
పడవేయుడి. 21 వారు దిగిపోయిరే,
సునన్తినొందని వీరు ఖడగ్ముచేత హతమై
అకక్డ పడియుండిరే, అని యందురు; పాతాళ
ములోనునన్ పరాకర్మశాలురలో బలాఢుయ్లు
దాని గూరిచ్యు దాని సహాయులనుగూరిచ్యు
అందురు. 22 అషూష్రును దాని సమూహమంతయు
అచచ్టనునన్వి, దాని చుటుట్ను వారి
సమాధులునన్వి, వారందరు కతిత్పాలై చచిచ్
యునాన్రు. 23 దాని సమాధులు
పాతాళాగాధములో నియమింపబడినవి, దాని
సమూహము దాని సమాధిచుటుట్ నునన్ది,
వారందరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైన వారు,
వారు కతిత్పాలై చచిచ్పడియుండిరి. 24 అకక్డ
ఏలామును దాని సమూహమును సమాధిచుటుట్
నునన్వి; అందరును కతిత్పాలై చచిచ్రి; వారు
సజీవులలోకములో భయంకరులైనవారు, వారు
సునన్తిలేనివారై పాతాళములోనికి
దిగిపోయిరి, గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో
కూడ వారు అవమానము నొందుదురు. 25 హతులైన
వారిమధయ్ దానికిని దాని సమూహమునకును
పడకయొకటి ఏరప్డెను, దాని సమాధులు
దానిచుటుట్ నునన్వి; వారందరును సునన్తి
లేనివారై హతులైరి; వారు సజీవులలోకములో
భయం కరులు గనుక గోతిలోనికి
దిగిపోయినవారితో కూడ వారును అవమానము
నొందుదురు, హతులైన వారిమధయ్ అది
యుంచబడును. 26 అకక్డ మెషెకును తుబాలును
దాని సమూహమును ఉనన్వి; దాని సమాధులు దాని
చుటుట్నునన్వి. వారందరు సునన్తిలేనివారు,
సజీవుల లోకములో వారు భయంకరులైరి గనుక వారు
కతిత్పాలైరి, ఆయుధములను చేతపటుట్కొని
పాతాళములోనికి దిగి పోయిరి. 27 అయితే వీరు
సునన్తిలేని వారిలో పడిపోయిన శూరులదగగ్ర
పండుకొనరు; వారు తమ యుధాద్యుధము లను
చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయి,
తమ ఖడగ్ములను తలల కిర్ంద ఉంచుకొని
పండుకొందురు; వీరు సజీవుల లోకములో
భయంకరులైరి గనుక వారి దోషము వారి
యెముకలకు తగిలెను. 28 నీవు సునన్తిలేనివారి
మధయ్ నాశనమై కతిత్పాలైనవారియొదద్
పండుకొందువు. 29 అకక్డ ఎదోమును దాని
రాజులును దాని అధిపతు లందరును ఉనాన్రు; వారు
పరాకర్మవంతులైనను కతిత్ పాలైన
వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని
వారియొదద్ను పాతాళములోనికి
దిగిపోయినవారియొదద్ను వారును పండు
కొనిరి. 30 అకక్డ ఉతత్రదేశపు
అధిపతులందురును సీదో నీయులందరును హతమైన
వారితో దిగిపోయియునాన్రు; వారు
పరాకర్మవంతులై భయము పుటిట్ంచినను
అవమానము నొందియునాన్రు; సునన్తి
లేనివారై కతిత్పాలైన వారిమధయ్
పండుకొనియునాన్రు; గోతిలోనికి దిగిపోయిన
వారితోపాటు వారును అవమానము నొందుదురు. 31

కతిత్పాలైన ఫరోయు అతనివారందరును
వారినిచూచి తమ సమూహమంతటినిగూరిచ్
ఓదారుప్ తెచుచ్కొందురు; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్. 32 సజీవుల లోకములో
అతనిచేత భయము పుటిట్ంచితిని గనుక ఫరోయు
అతని వారందరును కతిత్పాలైనవారియొదద్
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సునన్తిలేనివారితో కూడ పండుకొందురు, ఇదే
పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 2 నరపుతుర్డా, నీవు నీ

జనులకు సమాచారము పర్కటించి వారితో
ఇటల్నుమునేను ఒకానొక దేశముమీదికి
ఖడగ్మును రపిప్ంపగా ఆ జనులు తమలో ఒకనిని
ఏరప్రచుకొని కావలిగా నిరణ్యించిన యెడల 3

అతడు దేశముమీదికి ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచి,
బాకా ఊది జనులను హెచచ్రిక చేసిన సమయమున
4 ఎవడైనను బాకానాదము వినియును
జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని
పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు
తానే ఉతత్రవాది 5 బాకానాదము విని యును
వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన పార్ణ
మునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా
వాడుజాగర్తత్పడిన యెడల తనపార్ణమును
రకిష్ంచుకొనును. 6 అయితే కావలి వాడు
ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందు చేత
జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము
వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు
తటసిథ్ంచిన యెడల వాడు తన దోషమును బటిట్
పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని
పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణచేయు దును. 7

నరపుతుర్డా, నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు
కావలివానిగా నియమించియునాన్ను గనుక నీవు
నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని
హెచచ్రిక చేయవలెను. 8 దురామ్రుగ్డా, నీవు
నిశచ్యముగా మర ణము నొందుదువు అని
దురామ్రుగ్నికి నేను సెలవియయ్గా, అతడు
తన దురామ్రగ్తను విడిచి
జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి
నా మాట తెలియజేయని యెడల ఆ దురామ్
రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును
గాని అతని పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్
విచారణచేయుదును. 9 అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు
తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని
హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను
విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్
మరణము నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము
దకిక్ంచుకొందువు. 10 నరపుతుర్డా,
ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్క టింపుముమా
పాపదోషములు మామీద పడియునన్వి, వాటివలన
మేము కీష్ణించుచునాన్ము, మనమెటుల్
బర్దకుదుమని మీరు చెపుప్కొనుమాట నిజమే.
11 కాగా వారితో ఇటల్నుమునా జీవముతోడు
దురామ్రుగ్డు మర ణము నొందుటవలన నాకు
సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన
దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన నాకు
సంతో షము కలుగును. కాబటిట్
ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్
తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి మరలి
మనసుస్ తిర్పుప్ కొనుడి, మీరెందుకు మరణము
నొందుదురు? ఇదే పర్భు వగు యెహోవా వాకుక్.
12 మరియు నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు ఈ మాట
తెలియజేయుమునీతిమంతుడు పాపము చేసిన
దినమున అదివరకు అతడు అనుసరించిన నీతి అతని
విడిపింపదు. దుషుట్డు చెడుతనము విడిచి
మనసుస్ తిర్పుప్కొనిన దినమున తాను
చేసియునన్ చెడు తనమునుబటిట్ వాడు
పడిపోడు, ఆలాగుననే నీతిమంతుడు పాపముచేసిన
దినమున తన నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుక జాలడు.

13 నీతిమంతుడు నిజముగా బర్దుకునని నేను
చెపిప్నందున అతడు తన నీతిని
ఆధారముచేసికొని పాపము చేసినయెడల అతని
నీతి కిర్యలనిన్టిలో ఏదియు జాఞ్పకమునకు
తేబడదు, తాను చేసిన పాపమునుబటిట్ యతడు
మరణము నొందును. 14 మరియు నిజముగా మరణము
నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను
సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము విడిచి, నీతి
నాయ్యములను అనుస రించుచు 15

కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను
దొంగిలినదానిని మరల ఇచిచ్వేసి పాపము
జరిగింపక యుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను
అనుసరించినయెడల అతడు మరణము నొందక
అవశయ్ముగా బర్దుకును. 16 అతడు చేసిన
పాపములలో ఏదియు అతని విషయమై
జాఞ్పకమునకు తేబడదు, అతడు
నీతినాయ్యములను అనుస రించెను గనుక
నిశచ్యముగా అతడు బర్దుకును. 17 అయినను నీ
జనులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని
యనుకొందురు; అయితే వారి పర్వరత్నయే గదా
అనాయ్య మైనది? 18 నీతిమంతుడు తన నీతిని
విడిచి, పాపము చేసిన యెడల ఆ పాపమునుబటిట్
అతడు మరణము నొందును. 19 మరియు
దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడిచి
నీతినాయ్యములను అనుసరించినయెడల
వాటినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 20 యెహోవా
మారగ్ము నాయ్యము కాదని
మీరనుకొనుచునాన్రే; ఇశార్యేలీయులారా,
మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శికష్
విధించెదను. 21 మనము చెరలోనికి వచిచ్న
పండెర్ండవ సంవతస్రము పదియవ నెల అయిదవ
దినమున ఒకడు యెరూషలేములో నుండి
తపిప్ంచుకొని నాయొదద్కు వచిచ్ పటట్ణము
కొలల్ పెటట్బడెనని తెలియజేసెను. 22

తపిప్ంచుకొనినవాడు వచిచ్న వెనుకటి
సాయంతర్మున యెహోవా హసత్ము నామీదికి
వచెచ్ను; ఉదయమున అతడు నాయొదద్కు
రాకమునుపే యెహోవా నా నోరు తెరవగా
పలుకుటకు నాకు శకిత్ కలిగెను, అపప్టినుండి
నేను మౌనిని కాకయుంటిని. 23 మరియు
యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెలవిచెచ్ను 24 నరపుతుర్డా,
ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా
చోటల్ను కాపురమునన్ వారు అబార్హాము
ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ ముగా
పొందెను గదా; అనేకులమైన మనకును ఈ దేశము
సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని
అనుకొనుచునాన్రు. 25 కాబటిట్ వారికీ మాట
పర్కటనచేయుము పర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగారకత్ము ఓడిచ్ వేయక
మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హముల వైపు
దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ
దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 26 మీరు
ఖడగ్ము నాధారము చేసికొను వారు,
హేయకిర్యలు జరిగించు వారు, పొరుగువాని
భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును
సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున వారికి
చెపుప్ముపర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదె మనగా 27 నా జీవముతోడు
పాడైపోయిన సథ్లములలో ఉండువారు
ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, బయట పొలములో ఉండు
వారిని నేను మృగములకు ఆహారముగా ఇచెచ్దను,
కోటలలోనివారును గుహలలోనివారును
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తెగులుచేత చచెచ్దరు. 28 ఆ దేశమును
నిరజ్నముగాను పాడుగానుచేసి దాని
బలాతిశయమును మానిప్ంచెదను, ఎవరును
వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశార్యేలీయుల
మనయ్ములు పాడవును. 29 వారు చేసిన
హేయకిర్య లనిన్టినిబటిట్ వారి దేశమును
పాడుగాను నిరజ్నముగాను నేను చేయగా నేనే
యెహో వానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు. 30 మరియు నరపుతుర్డా; నీ
జనుల గోడదగగ్రను ఇంటి దావ్రము లందును
నిలువబడి నినున్ గూరిచ్ మాటలాడుదురు, ఒకరి
నొకరు చూచిపోదము రండి,
యెహోవాయొదద్నుండి బయలుదేరు మాట
యెటిట్దో చూతము రండి అని చెపుప్
కొనుచునాన్రు. 31 నా జనులు రాదగిన విధముగా
వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా
నీ యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురు గాని
వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో
ఎంతో పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము
లాభమును అపేకిష్ంచు చునన్ది. 32 నీవు వారికి
వాదయ్ము బాగుగా వాయించుచు మంచి సవ్రము
కలిగిన గాయకుడవుగా ఉనాన్వు, వారు నీ మాటలు
విందురు గాని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనరు.
33 అయినను ఆ మాట నెరవేరును, అది నెరవేరగా
పర్వకత్ యొకడు తమ మధయ్నుండెనని వారు
తెలిసికొందురు.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా,

ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట
పర్వచింపుము, ఆ కాపరు లతో
ఇటల్నుముపర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్న
దేమనగాతమ కడుపు నింపుకొను ఇశార్యేలీయుల
కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱఱ్లను
మేపవలెను గదా. 3 మీరు కొర్వివ్న
గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని
బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని గొఱఱ్ లను
మేపరు, 4 బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు,
రోగముగలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, గాయపడిన
వాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసిన వాటిని
మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని
వెదకరు, అది మాతర్మేగాక మీరు
కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని
ఏలుదురు. 5 కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి
చెదరిపోయెను, చెదరి పోయి సకల అడవి
మృగములకు ఆహారమాయెను. 6 నా గొఱఱ్లు
పరవ్తము లనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి
కొండమీదను తిరుగులాడు చునన్వి, నా గొఱఱ్లు
భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్
విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువా డొకడును
లేడు. 7 కాబటిట్ కాపరులారా, యెహోవా మాట
ఆలకించుడి 8 కాపరులు లేకుండ నా గొఱఱ్లు
దోపుడుసొమమ్యి సకలమైన అడవిమృగములకు
ఆహార మాయెను; కాపరులు నా గొఱఱ్లను
విచారింపరు, తమ కడుపు మాతర్మే
నింపుకొందురు గాని గొఱఱ్లను మేపరు; ఇదే
పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 9 కాబటిట్
కాపరులారా యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 10

పర్భు వైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగానా
జీవముతోడు నేను ఆ కాపరులకు విరోధినైతిని,
నా గొఱఱ్లనుగూరిచ్ వారియొదద్
విచారించెదను, వారు గొఱఱ్లు మేపుట
మానిప్ంచెదను, ఇకను కాపరులు తమ కడుపు

నింపుకొన జాలక యుందురు; నా గొఱఱ్లు వారికి
తిండికాకుండ వారి నోటనుండి వాటిని
తపిప్ంచెదను, ఇదే పర్భువైన యెహోవా
వాకుక్. 11 పర్భువైన యెహోవా సెల
విచుచ్నదేమనగాఇదిగో నేను నేనే నా
గొఱఱ్లను వెదకి వాటిని కనుగొందును. 12 తమ
గొఱఱ్లు చెదరిపోయి నపుప్డు కాపరులు
వాటిని వెదకునటుల్ నేను నా గొఱఱ్ లను
వెదకి, చీకటిగల మబుబ్దినమందు
ఎకక్డెకక్డికి అవి చెదరిపోయెనో
అకక్డనుండి నేను వాటిని తపిప్ంచి 13 ఆ యా
జనులలోనుండి వాటిని తోడుకొని వచిచ్, ఆ యా
దేశములలోనుండి వాటిని సమకూరిచ్ వాటి
సవ్దేశము లోనికి వాటిని తెచిచ్
పరవ్తములమీదను వాగులయొదద్ను
దేశమందునన్ సకలమైన కాపురపు సథ్లములందును
వాటిని మేపెదను. 14 నేను మంచి మేతగలచోట
వాటిని మేపె దను, ఇశార్యేలుయొకక్
ఉనన్తసథ్లములమీద వాటికి దొడిడ్
యేరప్డును, అకక్డ అవి మంచి దొడిడ్లో
పండు కొనును, ఇశార్యేలు పరవ్తములమీద
బలమైన మేతగల సథ్లమందు అవి మేయును, 15

నేనే నా గొఱఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును;
ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 16

తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును,
తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని వచెచ్దను,
గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్ దును,
దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే
కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని
శికష్యను మేతపెటిట్ లయపరచెదను. 17 నా
మందా, మీ విషయమై దేవుడనైన యెహోవానగు
నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్కును
గొఱఱ్కును మధయ్ను, గొఱఱ్లకును
పొటేట్ళల్ కును మధయ్ను, గొఱఱ్లకును
మేకపోతులకును మధయ్ను భేదము కనుగొని నేను
తీరుప్తీరెచ్దను. 18 విశేషముగా మేతమేసి
మిగిలిన దానిని కాళల్తో తొర్కుక్ట మీకు
చాలదా? 19 మీరు సవ్చఛ్మైన నీరుతార్గి
మిగిలినదానిని కాళళ్తో కలకలు చేయుట
మీకుచాలదా? మీరు కాళల్తో తొర్కిక్నదానిని
నా గొఱఱ్లు మేయవలెనా? కాళల్తో మీరు
బురదగా కలిపినదానిని అవి తార్గవలెనా? 20

కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట
సెలవిచుచ్ చునాన్డుఇదిగో నేను నేనే
కొర్వివ్న గొఱఱ్లకును చికిక్పోయిన
గొఱఱ్లకును మధయ్ భేదము కనుగొని తీరుప్
తీరుచ్దును. 21 మీరు భుజముతోను పర్కక్తోను
తోర్సి, కొముమ్లతో రోగముగల
వాటిననిన్టిని పొడిచి చెదర గొటెట్దరు. 22

నా గొఱఱ్లు ఇక దోపుడు కాకుండ గొఱఱ్ కును
గొఱఱ్కును మధయ్ తీరుప్తీరిచ్ నేను
వాటిని రకిష్ంచె దను. 23 వాటిని మేపుటకై
నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద
కాపరినిగా నియమించెదను, అతడు వాటికి
కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 24

యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనై యుందును,
నా సేవకుడైన దావీదు వారిమధయ్ అధిపతిగా
ఉండును, యెహోవానైన నేను
మాటయిచిచ్యునాన్ను. 25 మరియు అవి
అరణయ్ములో నిరభ్యముగా
నివసించునటుల్ను, అడవిలో నిరభ్యముగా
పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో
సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును,
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దుషట్మృగములు దేశములో లేకుండ చేయు దును.
26 వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్
సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. ఋతువుల
పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను,దీవెనకరమగు
వరష్ములు కురియును, 27 ఫలవృకష్ ములు
ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంట పండును, వారు
దేశములో నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి
కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా
చేసినవారి చేతిలో నుండి వారిని విడిపింపగా
నేను యెహోవానైయునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు. 28 ఇక వారు అనయ్జనులకు
దోపుడు సొముమ్గా ఉండరు, దుషట్మృగములు
వారినిక భకిష్ంపవు, ఎవరివలనను భయము లేకుండ
వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 29 మరియు
వారు ఇక దేశములో కరవు కలిగి నశించిపోకుండను
అనయ్జనులవలన వారి కవ మానము
పార్పిత్ంచకుండను వారి పర్ఖాయ్తికొరకై
తోట యొకటి నే నేరప్రచెదను. 30 అపుప్డు
తమ దేవుడైన యెహోవానగు నేను తమకు
తోడుగా ఉనాన్ననియు, ఇశార్యేలీయులైన
తాము నా జనులైయునాన్రనియు వారు
తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్. 31 నా గొఱఱ్లును నేను మేపుచునన్
గొఱఱ్లు నగు మీరు మనుషుయ్లు, నేను మీ
దేవుడను; ఇదే పర్భు వైన యెహోవా వాకుక్.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా, శేయీరు

పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 3

దానికి మాట యెతిత్ ఈలాగు
పర్వచింపుముపర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాశేయీరు పరవ్తమా, నేను
నీకు విరోధినైతిని, నా హసత్ము నీమీద చాపి
నినున్ పాడు గాను నిరజ్నముగాను చేసెదను. 4

నీవు నిరజ్నముగా ఉండు నటుల్ నీ
పటట్ణములను ఎడారులుగా చేసెదను, నీవు
పాడవుదువు, అపుప్డు నేను యెహోవానై
యునాన్నని నీవు తెలిసికొందువు. 5

ఇశార్యేలీయుల యెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి
దోషసమాపిత్కాలమున వారికి ఉపదర్వము
కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున
కపప్గించితివి గనుక 6 నా జీవముతోడు నేను
నినున్ రకత్ముగా చేసె దను, రకత్ము నినున్
తరుమును, రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక
రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్. 7 వచుచ్వారును పోవువారును
లేకుండ అందరిని నిరూమ్లముచేసి నేను శేయీరు
పరవ్తమును పాడుగాను నిరజ్నముగాను
చేయుదును. 8 అతని పరవ్తములను హత
మైనవారితో నింపుదును, నీ కొండలలోను నీ
లోయల లోను నీ వాగులనిన్టిలోను వారు
ఖడగ్ముచేత హతులై కూలుదురు. 9 నేను
యెహోవానై యునాన్నని మీరు
తెలిసికొనునటుల్ నీ పటట్ణములు మరల
కటట్బడకుండ ఎలల్పుప్డును పాడుగా
ఉండజేయుదును. 10 యెహోవా అకక్డనుండినను
ఆ రెండు జనములును ఆ రెండు దేశ ములును మనవే;
మనము వాటిని సావ్ధీనపరచుకొందము రండని
నీవనుకొంటివే; 11 నా జీవముతోడు నీవు వారి
యెడల పటిట్న పగవలన వారికి చూపిన
అసూయచొపుప్నను కోర్ధము చొపుప్నను నేను
నీకు తగిన పనిచేసి, నినున్ శికిష్ంచుటవలన
వారికి ననున్ నేనే తెలియపరచుకొందును. 12

అవి పాడైనవి, మనకు ఆహారముగా
అపప్గింపబడినవని నీవు ఇశార్యేలు
పరవ్తములనుగురించి పలికిన దూషణ
మాటలనిన్యు యెహోవానగు నాకు వినబడెనని
నీవు తెలిసికొందువు. 13 పెదద్నోరు చేసికొని
మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు
వినబడెను. 14 పర్భు వగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాలోకమంతయు
సంతోషించునపుప్డు నాశనము నేను నీ మీదికి
రపిప్ంచె దను. 15 ఇశార్యేలీయుల
సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు
సంతోషించితివి గనుక నీకును ఆ పర్కారము గానే
చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు,
ఎదోము దేశము యావతుత్ను పాడైపోవును,
అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు.

మరియు నరపుతుర్డా, నీవు
ఇశార్యేలు పరవ్త ములకు ఈ మాట
పర్వచింపుముఇశార్యేలు పరవ్

తములారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి, 2

పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఆహా పార్చీనము లైన
ఉనన్తసథ్లములు మా సావ్సథ్య్ములైనవని
మిముమ్ను గురించి శతుర్వులు చెపుప్కొనిరి. 3

వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుముపర్భువగు
యెహోవా సెల విచుచ్నదేమ నగాశేషించిన
అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్ గాను,
నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు
అపహాసాయ్ సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల
మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి
మిముమ్ను పాడుచేసియునాన్రు. 4 కాగా
ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, పర్భువైన
యెహోవా మాట ఆలకించుడి. పర్భువగు
యెహోవా ఈలాగు సెల
విచుచ్చునాన్డుశేషించిన అనయ్జనులకు
అపహాసాయ్సప్ దమై దోపుడు సొముమ్గా
విడువబడిన పరవ్తములతోను కొండలతోను
వాగులతోను లోయలతోను పాడైన సథ్ల
ములతోను నిరజ్నమైన పటట్ణములతోను 5

పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాసంతుషట్హృదయులై నా
దేశమును హీనముగా చూచి దోపుడు సొముమ్గా
ఉండుటకై తమకు అది సావ్సథ్య్మని దాని
సావ్ధీనపరచు కొనిన ఎదోమీయులనందరిని
బటిట్యు, శేషించిన అనయ్ జనులనుబటిట్యు
నారోషాగిన్తో యథారథ్ముగా మాట
ఇచిచ్యునాన్ను. 6 కాబటిట్ ఇశార్యేలు
దేశమునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్,
పరవ్తములతోను కొండలతోను వాగుల తోను
లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెపుప్ము
పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామీరు అనయ్ జనులవలన
అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను
కోపముతోను నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 7

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగామీ
చుటుట్నునన్ అనయ్ జనులు అవమానము
నొందుదురని నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను.
8 ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, యిక
కొంతకాలమునకు ఇశార్యేలీయులగు నా జనులు
వచెచ్ దరు, మీరు చిగురుపెటిట్ వారికొరకు మీ
ఫలములు ఫలించుదురు. 9 నేను మీ
పకష్ముననునాన్ను, నేను మీ తటుట్ తిరుగగా
మీరు దునన్బడి వితత్బడుదురు. 10 మీ మీద

యెహెజేక్లు 36:10

641



37

మానవ జాతిని, అనగా ఇశార్యేలీయులనందరిని,
విసత్రింప జేసెదను, నా పటట్ణములకు
నివాసులు వతుత్రు, పాడై పోయిన పటట్ణములు
మరల కటట్బడును. 11 మీ మీద మనుషుయ్లను
పశువులను విసత్రింపజేసెదను, అవి విసత్రించి
అభివృదిధ్ నొందును, పూరవ్మునన్టుట్
మిముమ్ను నివాస సథ్లముగా చేసి,
మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు
కలుగజేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై
యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 12

మానవజాతిని, అనగా నా జను లగు
ఇశార్యేలీయులను నేను మీలో సంచారము
చేయించెదను, వారు నినున్
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు, మీ రికమీదట వారిని
పుతర్హీనులుగా చేయక వారికి
సావ్సథ్య్మగుదురు. 13 పర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్న దేమనగాదేశమా, నీవు
మనుషుయ్లను భకిష్ంచుదానవు, నీ జనులను
పుతర్హీనులుగా చేయుదానవు అని జనులు
నినున్గూరిచ్ చెపుప్చునాన్రే. 14 నీవు
మనుషుయ్లను భకిష్ం పవు, ఇక నీ జనులను
పుతర్హీనులుగా చేయవు; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్ 15 నినున్ గూరిచ్ అనయ్
జనులు చేయు అపహాసయ్ము నీకిక వినబడకుండ
చేసెదను, జనములవలన కలుగు అవమానము
నీవికభరింపవు,నీవు నీ జనులను పుతర్హీనులగా
చేయకయుందువు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్. 16 మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 17

నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీ యులు తమ దేశములో
నివసించి, దుష్ప్రవరత్నచేతను
దుష్ిక్రయలచేతను దానిని అపవితర్పరచిరి,
వారి పర్వ రత్న బహిషట్యైన
సీత్ర్యొకక్ అపవితర్తవలె నా దృషిట్కి
కనబడుచునన్ది. 18 కాబటిట్ దేశములో వారు
చేసిన నర హతయ్ విషయమైయును,
విగర్హములను పెటుట్కొని వారు దేశమును
అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా
కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్రించి 19 వారి
పర్వరత్నను బటిట్యు వారి కిర్యలను
బటిట్యు వారిని శికిష్ంచి, నేను
అనయ్జనులలోనికి వారిని వెళల్గొటట్గా
వారు ఆ యా దేశ ములకు చెదరి పోయిరి. 20 వారు
తాము వెళిల్న సథ్లముల లోని జనులయొదద్
చేరగా ఆ జనులువీరు యెహోవా జనులే గదా,
ఆయన దేశములోనుండి వచిచ్నవారే గదా, అని
చెపుప్టవలన నా పరిశుదధ్నామమునకు దూషణ
కలుగుటకు ఇశార్యేలీయులు కారణమైరి. 21

కాగా ఇశార్యేలీయులు పోయిన
యెలల్చోటల్ను నా పరిశుదధ్ నామమునకు
దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై
చింతపడితిని. 22 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు
ఈ మాట పర్కటనచేయుముపర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఇశార్యేలీయులారా, మీ
నిమితత్ము కాదు గాని అనయ్జనులలో మీచేత
దూషణనొందిన నా పరిశుదధ్ నామము
నిమితత్ము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.
23 అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా
ఘనమైన నామమును నేను పరిశుదధ్పరచుదును,
వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్
పరిశుదధ్పరచుకొనగా నేను పర్భువగు
యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే
పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 24 నేను

అనయ్జను లలోనుండి మిముమ్ను తోడుకొని, ఆ
యా దేశములలో నుండి సమకూరిచ్, మీ
సవ్దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచె దను.
25 మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను
మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, మీ
విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు
తీసివేసెదను. 26 నూతన హృదయము మీ
కిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు
కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి
మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 27 నా ఆతమ్ను
మీయందుంచి, నా కటట్డల
ననుసరించువారినిగాను నా విధులను గైకొను
వారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 28 నేను మీ
పితరుల కిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు,
మీరు నా జనులై యుందురు నేను మీ దేవుడనై
యుందును. 29 మీ సకల మైన అపవితర్తను
పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు
కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్
అభివృదిధ్ పరతును. 30 అనయ్జనులలో కరవును
గూరిచ్న నింద మీరిక నొందకయుండునటుల్
చెటల్ ఫలములను భూమిపంటను నేను
విసత్రింపజేసెదను. 31 అపుప్డు మీరు మీ దుష్
పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష్ిక్రయలను
మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీ దోషములను
బటిట్యు హేయకిర్య లను బటిట్యు
మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 32 మీ
నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని
తెలిసి కొనుడి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా
వాకుక్. ఇశార్ యేలీయులారా, మీ
పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్
పడుడి. 33 మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన
అపవితర్తను నేను తీసివేసి మీ పటట్ణములలో
మిముమ్ను నివసింప జేయునాడు పాడైపోయిన
సథ్లములు మరల కటట్బడును. 34 మారగ్సుథ్ల
దృషిట్కి పాడుగాను నిరజ్నముగాను అగుపడిన
భూమి సేదయ్ము చేయబడును. 35 పాడైన భూమి
ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను
నిరజ్నముగానునన్ యీ పటట్ణములు
నివాసులతో నిండి పార్కారములు
గలవాయెననియు జనులు చెపుప్దురు. 36 అపుప్డు
యెహోవా నైన నేను పాడైపోయిన సథ్లములను
కటుట్వాడ ననియు, పాడైపోయిన సథ్లములలో
చెటల్ను నాటువాడ ననియు మీ చుటుట్
శేషించిన అనయ్జనులు తెలిసి కొందురు.
యెహోవానైన నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను,
నేను దాని నెరవేరుత్ను. 37 పర్భువగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాఇశార్
యేలీయులకు నేను ఈలాగు చేయు విషయములో
వారిని నాయొదద్ విచారణచేయనితుత్ను,
గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని
విసత్రింపజేసెదను. 38 నేను యెహోవానై
యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్
పర్తిషిఠ్తములగు గొఱఱ్లంత
విసాత్రముగాను, నియామకదినములలో
యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత
విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు
మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా
విసత్రించునటుల్ నేను చేసెదను.

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి
వచెచ్ను. నేను ఆతమ్వశుడనైయుండగా
యెహోవా ననున్ తోడుకొని పోయి

యెముకలతో నిండియునన్ యొక లోయలో
ననున్ దింపెను. ఆయన వాటిమధయ్ ననున్ ఇటు

యెహెజేక్లు 36:11

642



38

అటు నడిపించుచుండగా 2 యెముకలనేకములు ఆ
లోయలో కనబడెను, అవి కేవలము ఎండిపోయినవి.
3 ఆయననర పుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ
యెముకలు బర్దుక గలవా? అని
ననన్డుగగాపర్భువా యెహోవా అది నీకే
తెలియునని నేనంటిని. 4 అందుకాయనపర్వచన
మెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో
ఇటల్నుముఎండి పోయిన యెముకలారా,
యెహోవామాట ఆలకించుడి. 5 ఈ యెముకలకు
పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్న
దేమనగామీరు బర్దుకునటుల్ నేను మీలోనికి
జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 6 చరమ్ము
కపిప్మీకు నరములనిచిచ్ మీ మీద మాంసము
పొదిగి చరమ్ము మీమీద కపెప్దను; మీలో
జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు;
అపుప్డునేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు
తెలిసికొందురు. 7 ఆయన నాకిచిచ్న
ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించు చుండగా
గడగడమను ధవ్ని యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు
ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 8 నేను
చూచుచుండగా నరములును మాంసమును వాటిమీదికి
వచెచ్ను, వాటిపైన చరమ్ము కపెప్ను, అయితే
వాటిలో జీవాతమ్ ఎంత మాతర్మును లేక
పోయెను. 9 అపప్డు ఆయననరపుతుర్డా;
జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్
నుముపర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాజీవాతామ్,
నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు
బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 10

ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను
పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను;
వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని
మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 11 అపుప్డాయన
నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు
ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి.
వారుమన యెముకలు ఎండి పోయెను, మన ఆశ
విఫలమాయెను, మనము నాశనమై పోతివిు అని
యనుకొనుచునాన్రు 12 కాబటిట్ పర్వచన
మెతిత్ వారితో ఇటల్నుముపర్భువగు
యెహోవా సెల విచుచ్నదేమనగానా పర్జలారా,
మీరునన్ సమాధు లను నేను తెరచెదను,
సమాధులలోనుండి మిముమ్ను బయ టికి
రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి
తోడుకొని వచెచ్ దను. 13 నా పర్జలారా, నేను
సమాధులను తెరచి సమాధులలోనునన్ మిముమ్ను
బయటికి రపిప్ంచగా 14 నేను యెహోవానై
యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు
బర్దుకునటుల్ నా ఆతమ్ను మీలో ఉంచి మీ
దేశములో మిముమ్ను నివసింపజేసెదను,
యెహోవానగు నేను మాట ఇచిచ్ దానిని
నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 15 మరియు యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 16 నరపుతుర్డా, నీవు కఱఱ్తునక
యొకటి తీసికొని దానిమీద యూదావారి దనియు,
వారి తోటివారగు ఇశార్యేలీయులదనియు
పేళుల్ వార్యుము. మరియొక తునక తీసికొని
దాని మీద ఎఫార్యిమునకు తునక, అనగా
యోసేపు వంశసుథ్లదనియు వారితోటి వారగు
ఇశార్యేలువారి దనియు వార్యుము. 17 అపుప్
డది యేకమైన తునకయగునటుల్ ఒకదానితో
ఒకటి జోడించుము, అవి నీ చేతిలో ఒకటే తునక
యగును. 18 ఇందులకు తాతప్రయ్ము మాకు
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ఆ రెండు తునకలను వారి సమకష్ మున నీవు
చేతపటుట్కొని వారితో ఇటల్నుముపర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాఎఫార్యిము
చేతిలోనునన్ తునక, అనగా ఏ తునకమీద
ఇశార్యేలువారందరి పేళుల్ను వారితోటివారి
పేళుల్ను నేను ఉంచితినో యోసేపు అను ఆ
తునకను యూదావారి తునకను నేను పటుట్కొని
యొకటిగా జోడించి నా చేతిలో ఏకమైన
తునకగా చేసెదను. 20 ఇటుల్ండగా వారి కీలాగు
చెపుప్ము 21 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఏయే అనయ్జనులలో
ఇశార్యేలీయులు చెదరిపోయిరో ఆ యా
అనయ్జనులలోనుండి వారిని రకిష్ంచి, వారు
ఎచచ్టెచచ్ట ఉనాన్రో అచచ్టనుండి వారిని
సమకూరిచ్ వారి సవ్దేశ ములోనికి
తోడుకొనివచిచ్ 22 వారికమీదట ఎనన్టికిని
రెండు జనములుగాను రెండు రాజయ్ములుగాను
ఉండ కుండునటుల్ ఆ దేశములో ఇశార్యేలీయుల
పరవ్తముల మీద 23 వారిని ఏకజనముగా చేసి,
వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. తమ
విగర్హముల వలనగాని తాము చేసియునన్ హేయ
కిర్యలవలనగాని యే అతి
కర్మకిర్యలవలనగాని వారికమీదట తముమ్ను
అపవితర్ పరచుకొనరు; తాము నివసించిన
చోటల్నిన్టిలో వారు మానక పాపములు ఇక
చేయకుండ వారిని రకిష్ంచి వారిని
పవితర్పరచెదను, అపుప్డు వారు నా జనులగుదురు,
నేను వారి దేవుడనై యుందును. 24 నా సేవకుడైన
దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి
యొకక్డే యుండును, వారు నా విధులను
అనుసరింతురు, నా కటట్ డలను గైకొని
ఆచరింతురు. 25 మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా
సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న దేశములో
వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల
పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా
సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి
అధిపతియై యుండును. 26 నేను వారితో సమాధా
నారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును
వారికిని నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను
వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి
వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్సథ్లమును నితయ్ము
ఉంచెదను. 27 నా మందిరము వారికి పైగానుండును,
నేను వారిదేవుడనై యుందును వారు నా
జనులైయుందురు. 28 మరియు వారి మధయ్ నా
పరిశుదధ్సథ్లము నితయ్ము ఉండు టనుబటిట్
యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరి
శుదధ్పరచువాడనని అనయ్ జనులు
తెలిసికొందురు.

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను 2 నరపుతుర్డా, మాగోగు

దేశపువాడగు గోగు, అనగా రోషునకును
మెషెకునకును తుబాలునకును
అధిపతియైనవానితటుట్ అభి ముఖుడవై అతని
గూరిచ్ ఈ మాట యెతిత్ పర్వచింపుము 3

పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగారోషునకును మెషెకు నకును
తుబాలునకును అధిపతియగు గోగూ, నేను నీకు
విరోధినై యునాన్ను. 4 నేను నినున్ వెనుకకు
తిర్పిప్ నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి,
నినున్ను నీ సైనయ్మంతటిని గుఱఱ్ములను
నానావిధములైన ఆయుధములు ధరించు నీ
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రౌతులనందరిని, కవచములును డాళుల్ను ధరించి
ఖడగ్ములు చేతపటుట్కొను వారినందరిని,
మహాసైనయ్ముగా బయలు దేరదీసెదను. 5 నీతో
కూడిన పారసీకదేశపు వారిని కూషీయులను
పూతువారినందరిని, డాళల్ను శిర
సాత్ర్ణములను ధరించు వారినందరిని నేను
బయలుదేరదీసె దను. 6 గోమెరును అతని
సైనయ్మంతయును ఉతత్రదికుక్ లలోనుండు
తోగరామ్యును అతని సైనయ్మును జనము
లనేకములు నీతోకూడ వచుచ్ను. 7 నీవు
సిధద్ముగా ఉండుము, నీవు సిదధ్పడి నీతోకూడ
కలిసిన సమూహ మంతటిని సిదధ్పరచుము, వారికి
నీవు కావలియై యుండ వలెను. 8 చాలదినములైన
తరువాత నీవు శికష్నొందుదువు; సంవతస్రముల
అంతములో నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచు కొని,
ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక
పాడుగా ఉనన్ ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద
నివ సించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన
జనులయొదద్కును, ఆ యా జనులలోనుండి
రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు
జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు. 9 గాలి
వాన వచిచ్ నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను
నీవు దేశము మీదికి వచెచ్ దవు, నీవును నీ
సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును
దేశముమీద వాయ్పింతురు. 10 పర్భువైన
యెహోవా సెల విచుచ్నదేమనగాఆ కాలమందు నీ
మనసుస్లో అభి పార్యములు పుటుట్ను, 11

నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్ను కొందువునేను
పార్కారములులేని గార్మములుగల
దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కార ములును
అడడ్గడియలును గవునులునులేని దేశము మీదికి
పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను
నివసించువారి మీదికి పోయెదను. 12 వారిని
దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా
పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల
నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి తిరిగి
పోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి
సమకూరచ్బడి, పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి
నటట్నడుమ నివసించు జనుల మీదికి తిరిగి
పోయెదను. 13 సెబావారును దదానువా రును
తరీష్షు వరత్కులును కొదమసింహముల
వంటివారైన దానివారందరును నినున్
చూచిసొముమ్ దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా?
దోపు దోచుకొనుటకు సైనయ్ము సమకూరిచ్
తివా? బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి
బంగారములను పశువులను సరకులను పటుట్కొని
పోవుటకు చాల దోపుడు దోచుకొనుటకు
వచిచ్తివా? అని నినన్డుగుదురు. 14 కాగా
నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్
నుముపర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానా జనులగు
ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాల
మున నీవు తెలిసికొందువుగదా? 15 ఉతత్ర
దికుక్న దూర ముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి
నీవును నీతోకూడ జనము లనేకములును
గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్
ముగా కూడి వచిచ్ 16 మేఘము భూమిని
కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద
పడెదరు; అంతయ్ దినములందు అది సంభవించును,
అనయ్జనులు ననున్ తెలిసి కొనునటుల్
నినున్బటిట్ వారి యెదుట ననున్ నేను
పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా
దేశము మీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 17

పర్భువగు యెహోవా సెల
విచుచ్నదేమనగానినున్ వారిమీదికి
రపిప్ంచెదనని పూరవ్ మందు ఏటేట
పర్వచించుచువచిచ్న ఇశార్యేలీయుల
పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను
సెలవిచిచ్నమాట నినున్గూరిచ్ నదే గదా? 18

ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీ యుల దేశము
మీదికి రాబోవు ఆ దినమున, నా కోపము బహుగా
రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్
19 కాబటిట్ నేను రోషమును మహా రౌదర్మును
గలిగిన వాడనై యీలాగు పర్మాణముచేసితిని.
ఇశార్ యేలీయుల దేశములో మహాకంపము
పుటుట్ను. 20 సము దర్పు చేపలును
ఆకాశపకుష్లును భూజంతువులును భూమిమీద
పార్కు పురుగులనిన్యు భూమిమీదనుండు
నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు,
పరవ్తములు నాశనమగును, కొండపేటులు పడును,
గోడలనిన్యు నేలపడును 21 నా
పరవ్తములనిన్టిలో అతని మీదికి ఖడగ్ము
రపిప్ంచెదను, పర్తివాని ఖడగ్ము వాని
సహోదరునిమీద పడును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్. 22 తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి
అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారి మీదను
అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను
పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడ గండల్ను
అగిన్గంధకములను కురిపించి నేను అతనితో
వాయ్జెయ్మాడుదును. 23 నేను యెహోవానై
యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసి
కొనునటుల్ నేను ఘనత వహించి ననున్
పరిశుదధ్పరచుకొని వారి యెదుట ననున్
తెలియపరచుకొందును.

మరియు నరపుతుర్డా, గోగునుగూరిచ్
పర్వచన మెతిత్ ఇటల్నుముపర్భువగు
యెహోవా సెలవిచుచ్న

దేమనగారోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును
అధి పతివైన గోగూ, నేను నీకు
విరోధినైయునాన్ను. 2 నినున్ వెనుకకు
తిర్పిప్ నడిపించి, ఉతత్రదికుక్న దూరములో
ఉనన్ నినున్ బయలుదేరదీసి ఇశార్యేలీయుల
పరవ్తము లకు రపిప్ంచి 3 నీ
యెడమచేతిలోనునన్ నీ వింటిని కిర్ంద
పడగొటెట్దను, నీ కుడిచేతిలోనునన్
బాణములను కిర్ంద పడవేసెదను, 4 నీవును నీ
సైనయ్మును నీతోనునన్ జను లందరును
ఇశార్యేలు పరవ్తములమీద కూలుదురు, నానా
విధమైన కూర్ర పకుష్లకును దుషట్
మృగములకును ఆహార ముగా నినున్ ఇచెచ్దను. 5

నీవు పొలముమీద కూలుదువు, నేనే మాట
యిచిచ్యునాన్ను. ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్. 6 నేను మాగోగు మీదికిని దీవ్పములలో
నిరివ్ చారముగా నివసించువారిమీదికిని అగిన్
పంపెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై
యునాన్నని వారు తెలిసి కొందురు. 7 నేను
యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు
తెలిసికొనునటుల్ ఇక నా పరిశుదధ్ నామమునకు
దూషణ కలుగనియయ్క, నా జనులగు
ఇశార్యేలీయుల మధయ్ దానిని
బయలుపరచెదను. 8 ఇదిగో అది వచుచ్చునన్ది,
కలుగబోవుచునన్ది, నేను తెలియజేసిన
సమయమున అది జరుగును; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్. 9 ఇశార్ యేలీయుల
పటట్ణములలో నివసించువారు బయలుదేరి,
కవచములను డాళల్ను కేడెములను విండల్ను
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బాణములను గదలను ఈటెలను తీసికొని
పొయియ్లో కాలుచ్దురు, వాటివలన ఏడు
సంవతస్రములు అగిన్ మండును. 10 వారు
పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో
మార్నులు నరుకకయునుండి, ఆయుధములు
పొయియ్లో కాలుచ్ చుందురు, తముమ్ను
దోచుకొనినవారిని తామే దోచుకొందురు, తమ
సొముమ్ కొలల్ పెటిట్నవారి సొముమ్
తామే కొలల్ పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్. 11 ఆ దినమున గోగువారిని
పాతిపెటుట్టకై సముదర్ మునకు తూరుప్గా
పర్యాణసుథ్లు పోవు లోయలో ఇశార్యేలు
దేశమున నేనొక సథ్లము ఏరప్రచెదను; గోగును
అతని సైనయ్మంతటిని అకక్డి జనులు పాతి
పెటట్గా పర్యాణసుథ్లు పోవుటకు
వీలులేకుండును, ఆ లోయకు హమోనోగ్గు అను
పేరు పెటుట్దురు. 12 దేశ మును పవితర్పరచుచు
ఇశార్యేలీయులు ఏడు నెలలు వారిని
పాతిపెటుట్చుందురు. 13 నేను ఘనము వహించు
దినమున దేశపు జనులందరు వారిని పాతి
పెటుట్దురు; దానివలన వారు కీరిత్ నొందెదరు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 14 దేశమును
పవితర్పరచుటకై దానిలోనునన్ కళేబరములను
పాతిపెటుట్వారిని, దేశమును సంచరించి
చూచుచు వారితోకూడ పోయి
పాతిపెటుట్వారిని నియ మించెదరు. ఏడు
నెలలైన తరువాత దేశమునందు తనికీ చేసెదరు.
15 దేశమును సంచరించి చూచువారు తిరుగు
లాడుచుండగా మనుషయ్శలయ్ మొకటియైనను
కనబడిన యెడల పాతిపెటుట్వారు
హమోనోగ్గు లోయలో దానిని పాతిపెటుట్
వరకు అకక్డ వారేదైన ఒక ఆనవాలు పెటుట్
దురు. 16 మరియు హమోనా అను పేరుగల ఒక
పటట్ణ ముండును. ఈలాగున వారు దేశమును
పవితర్పరచుదురు. 17 నరపుతుర్డా, పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్న దేమనగాసకలజాతుల
పకుష్లకును భూమృగముల కనిన్ టికిని యీ
సమాచారము తెలియజేయుమునేను మీ కొరకు
వధించు బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి;
ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్
బలి జరు గును, మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము
తార్గుదురు; 18 బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు,
భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న
పొటేల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల
యొకక్యు మేకలయొకక్యు
కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 19

నేను మీ కొరకు బలి వధింప బోవుచునాన్ను, మీరు
కడుపార కొర్వువ్ తిందురు, మతుత్
కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 20 నే
నేరప్రచిన పంకిత్ని కూరుచ్ండి గుఱఱ్ములను
రౌతులను బలాఢుయ్లను ఆయుధసుథ్లను మీరు
కడుపార భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా
వాకుక్. 21 నా ఘనతను అనయ్జనులలో
అగుపరచెదను, నేను చేసిన తీరుప్ను వారిమీద
నేను వేసిన నా హసత్మును అనయ్ జనులందరు
చూచెదరు. 22 ఆ దినము మొదలుకొని నేనే తమ
దేవుడైన యెహో వానైయునాన్నని
ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు. 23 మరియు
ఇశార్యేలీయులు తమ దోషమునుబటిట్ చెర
లోనికి పోయిరనియు వారు విశావ్స
ఘాతకులైనందున నేను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై
వారు ఖడగ్ముచేత కూలు నటుల్గా వారిని
బాధించువారికి అపప్గించితిననియు అనయ్

జనులు తెలిసికొందురు. 24 వారి యపవితర్తను
బటిట్యు అతికర్మ కిర్యలనుబటిట్యు
నేను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై వారికి
పర్తికారము చేసితిని. 25 కాబటిట్ పర్భువగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదద్
నామమునుబటిట్ రోషముకలిగినవాడనై
యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి
రపిప్ంచెదను, ఇశార్ యేలీయులందరియెడల
జాలిపడెదను. 26 వారు నాయెడల తాము చూపిన
విశావ్సఘాతకమును తమ అవమానమును తాము
భరించుదురు. నేను అనయ్జనులందరిలోనుండి
వారిని సమకూరిచ్ వారి శతుర్వుల
దేశములోనుండి రపిప్ం చిన తరువాత వారు
సురకిష్తముగాను నిరభ్యముగాను తమ
దేశములో నివసించునపుప్డు 27 వారియందు
అనయ్ జనులనేకముల యెదుట ననున్ పరిశుదధ్
పరచుకొందును. 28 అనయ్జనులలోనికి వారిని
చెరగా పంపి, వారిలో ఎవరిని ఇకను అచచ్ట
ఉండనియయ్క తమ దేశమునకు వారిని సమ
కూరిచ్న సంగతినిబటిట్ నేను తమ దేవుడైన
యెహోవానై యునాన్నని వారు
తెలిసికొందురు. 29 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను
కుమమ్రించెదను గనుక నేనికను వారికి
పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్.

మనము చెరలోనికి వచిచ్న
యిరువదియైదవ సంవతస్... రము
మొదటి నెల పదియవ దినమున, అనగా

పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ
సంవతస్రమున ఆ దినముననే యెహోవా హసత్ము
నా మీదికి రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు
తోడుకొని పోయెను. 2 దేవుని దరశ్నవశుడ నైన
ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి
తోడుకొని వచిచ్, మిగుల ఉనన్తమైన
పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన
దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటి దొకటి
నాకగు పడెను. 3 అకక్డికి ఆయన ననున్
తోడుకొని రాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన
మెరయుచునన్ యితత్డి వలె కనబడెను,
దారమును కొలకఱఱ్యు చేత పటుట్కొని
దావ్రములో ఆయన నిలువబడియుండెను. 4 ఆ
మను షుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా,
నేను నీకు చూపుచునన్ వాటిననిన్టిని
కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో
ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై
నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటి
ననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.
5 నేను చూడగా నలుదిశల మందిరముచుటుట్
పార్కార ముండెను, మరియు ఆ
మనుషుయ్నిచేతిలో ఆరు మూరల
కొలకఱఱ్యుండెను, పర్తిమూర మూరెడు
బెతెత్డు నిడివి గలది, ఆయన ఆ కటట్డమును
కొలువగా దాని వెడలుప్ను దాని యెతుత్ను
బారనన్ర తేలెను. 6 అతడు తూరుప్తటుట్న
నునన్ గుమమ్మునకు వచిచ్ దాని
సోపానములమీది కెకిక్ గుమమ్పు గడపను
కొలువగా దాని వెడలుప్, అనగా మొదటి గడప
వెడలుప్ బారనన్ర తేలెను. 7 మరియు కావలిగది
నిడివియు వెడలుప్ను బారనన్ర, కావలి గదులకు
మధయ్ అయిదేసి మూరల యెడముండెను.
గుమమ్ముయొకక్ దావ్రపు పర్కక్కును
మందిరమునకు బారనన్ర యెడము. 8 గుమమ్పు
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దావ్రమునకును మందిరమునకును మధయ్
కొలువగా బారనన్ర తేలెను. 9 గుమమ్పు
దావ్రము కొలువగా అది యెనిమిది మూరలై
యుండెను, దానిసత్ంభములు రెండేసి మూరలు;
అవి గుమమ్పు దావ్రము మందిరపు దికుక్గా
చూచుచుండెను. 10 తూరుప్ గుమమ్పు
దావ్రముయొకక్ కావలి గదులు ఇటు మూడును,
అటు మూడును ఉండెను, మూడు గదులకు కొలత
యొకటే. మరియు రెండు పర్కక్లనునన్
సత్ంభములకు కొలత యొకటే. 11 ఆ యా
గుమమ్ముల వాకిండుల్ కొలువగా వాటి
వెడలుప్ పది మూర లును నిడివి పదుమూడు
మూరలును తేలెను. 12 కావలి గదులముందర
మూరెడు ఎతుత్గల గోడ ఇరుపర్కక్ల నుండెను,
ఆ పర్కక్ను ఈ పర్కక్ను మూరెడు ఎతుత్గల
గోడ యుండెను; గదులైతే ఇరుపర్కక్లను
ఆరుమూరల ఎతుత్గలవి. 13 ఒకగది కపుప్నుండి
రెండవదాని కపుప్వరకు గుమమ్మును కొలువగా
ఇరువది యయిదు మూరల వెడలుప్ తేలెను, రెండు
వాకిండల్మధయ్ గోడను అదే కొలత. 14

అరువదేసి మూరలు ఎడముగా ఒకొక్కక్ సత్ంభము
నిలువబెటట్బడెను. గుమమ్ము చుటుట్నునన్
ఆవరణము సత్ంభ ములవరకు వాయ్పించెను. 15

బయటి గుమమ్మునొదద్నుండి లోపటి
గుమమ్పుదావ్రమువరకు ఏబదిమూరలు. 16 కావలి
గదులకును గుమమ్ములకు లోపల వాటికి మధయ్గా
చుటుట్ నునన్ గోడలకును పర్కక్గదులకును
కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను,
గోడలోని సత్ంభములకును కిటికీలుండెను;
పర్తి సత్ంభముమీదను ఖరూజ్రపు చెటుల్
రూపింపబడి యుండెను. 17 అతడు బయటి
ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనిరాగా అచచ్ట
గదులును చఎ◌్టాయు కనబడెను. చఎ◌్టామీద
ముపప్ది చినన్గదులు ఏరప్డియుండెను. 18 ఈ
చఎ◌్టా గుమమ్ ములవరకుండి వాటి వెడలుప్న
సాగియుండెను. అది కిర్ంది చఎ◌్టా ఆయెను.
19 కిర్ంది గుమమ్ము మొదలుకొని లోపలి
ఆవరణమువరకు ఆయన వెడలుప్ కొలువగా ఇది
తూరుప్నను ఉతత్రమునను నూరు మూరలాయెను.
20 మరియు ఉతత్రపువైపున బయటి ఆవరణము
చూచుచుండు గుమమ్పు నిడివిని వెడలుప్ను 21

దాని ఇరుపర్కక్లనునన్ మూడేసి కావలి గదులను
వాటి సత్ంభములను వాటి మధయ్గోడలను అతడు
కొలువగా వాటి కొలత మొదటి గుమమ్పు కొలత
పర్కారముగా కనబడెను, అనగా నిడివి
ఏబదిమూరలు వెడలుప్ ఇరువదియైదుమూరలు
కనబడెను. 22 వాటి కిటికీ లును వాటి
మధయ్గోడలును ఖరూజ్రపుచెటల్వలె రూపింప
బడిన వాటి అలంకారమును
తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా
కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై యేడు
మెటుల్ండెను, ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు
కనబడుచుండెను. 23 ఉతత్రదావ్రమున కెదురుగా
ఒక టియు, తూరుప్దావ్రమున కెదురుగా
ఒకటియు, లోపటి ఆవరణమునకు పోవు రెండు
గుమమ్ములుండెను. ఈ గుమమ్ మునకు ఆ
గుమమ్మునకు ఎంతైనది అతడు కొలువగా
నూరుమూరల యెడము కనబడెను. 24 అతడు ననున్
దకిష్ ణపుతటుట్నకు తోడుకొని పోగా
దకిష్ణపుతటుట్న గుమమ్ మొకటి కనబడెను.
దాని సత్ంభములను మధయ్గోడలను కొలువగా
అదే కొలత కనబడెను. 25 మరియు వాటి
కునన్టుట్గా దీనికిని దీని మధయ్గోడలకును

చుటుట్ కిటికీ లుండెను, దాని నిడివి ఏబది
మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరవదియైదు మూరలు. 26

ఎకుక్టకు ఏడు మెటుల్ను ఎదురుగా కనబడు
మధయ్గోడలును ఉండెను. మరియు దాని
సత్ంభముల ఇరుపర్కక్లను ఖరూజ్రపు చెటల్ను
పోలిన అలం కారముండెను 27 లోపటి
ఆవరణమునకు దకిష్ణపు తటుట్న గుమమ్మొకటి
యుండెను, దకిష్ణపు తటుట్ను గుమమ్మునుండి
గుమమ్మువరకు ఆయన కొలువగా నూరు
మూరలాయెను. 28 అతడు దకిష్ణమారగ్మున
లోపటి ఆవరణములోనికి ననున్ తోడుకొనిపోయి
దకిష్ణపు గుమమ్మును కొలిచెను; దాని కొలత
అదే. 29 మరియు దాని కావలిగదులును సత్ంభ
ములును మధయ్ గోడలును పైచెపిప్న కొలతకు
సరిపడెను; దానికిని దాని చుటుట్ ఉనన్
మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను, దాని నిడివి
ఏబది మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరు వదియైదు
మూరలు 30 చుటుట్ మధయ్గోడల నిడివి ఇరువది
యైదు మూరలు,వెడలుప్ అయిదు మూరలు. 31

దాని మధయ్ గోడలు బయటి ఆవరణముతటుట్
చూచుచుండెను; దాని సత్ంభములమీద
ఖరూజ్రపుచెటల్ను పోలిన అలంకారముం డెను;
ఎకుక్టకు ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 32

తూరుప్తటుట్ లోపటి ఆవరణములోనికి ననున్
తోడుకొనిపోయి దాని గుమమ్మును ఆయన
కొలువగా పైచెపిప్న కొలత తేలెను. 33 దాని
కావలిగదులకును సత్ంభములకును
మధయ్గోడలకును కొలత అదే; దానికిని దాని
చుటుట్నునన్ మధయ్గోడలకును
కిటికీలుండెను; నిడివి యేబది మూరలు, వెడలుప్
ఇరువది యైదు మూరలు. 34 దాని మధయ్గోడలు
బయటి ఆవరణము తటుట్ చూచుచుండెను. ఈ
పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దాని సత్ంభములమీద
ఖరూజ్రపుచెటల్ను పోలిన అలంకార ముండెను,
ఎకుక్టకు ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 35 ఉతత్రపు
గుమమ్మునకు అతడు ననున్ తోడుకొనిపోయి
దాని కొలు వగా అదే కొలత యాయెను. 36 దాని
కావలిగదులకును సత్ంభములకును దాని
మధయ్గోడలకును అదే కొలత; దాని కిని దాని
చుటుట్నునన్ మధయ్గోడలకును
కీటికీలుండెను; దాని నిడివి యేబది మూరలు
దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు. 37 దాని
సత్ంభములు బయటి ఆవరణముతటుట్
చూచుచుండెను; ఆ సత్ంభములమీద ఈ పర్కక్ను
ఆ పర్కక్ను ఖరూజ్రపు చెటల్నుపోలిన
అలంకారముండెను; ఎకుక్టకు ఎనిమిది
మెటుల్ండెను. 38 గుమమ్ముల
సత్ంభములయొదద్ వాకిలిగల గదియుండెను;
అకక్డ దహనబలి పశువుల మాంసము కడుగుదురు. 39

మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల
రెండేసి బలల్లుంచబడెను; వీటిమీద దహనబలి
పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును
అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశు వులును
వధింపబడును. 40 గుమమ్ముయొకక్
వాకిలిదగగ్ర ఉతత్రపుదికుక్న మెటుల్
ఎకుక్చోటున ఇరుపర్కక్ల రెండేసి
బలల్లుండెను. అనగా గుమమ్పు రెండుపర్కక్ల
నాలుగేసి బలల్లుండెను. ఇవి పశువులను
వధించుటకై ఉంచబడి యుండెను. 41 దహనబలి
పశువులు మొదలగు బలిపశువులను వధించుటకై
వినియోగించు ఉపకరణము లుంచదగిన యెనిమిది
బలల్లు ఈ తటుట్ నాలుగు ఆ తటుట్ నాలుగు
మెటల్దగగ్ర నుండెను. 42 అవి మూరెడునన్ర
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నిడి వియు మూరెడునన్ర వెడలుప్ను మూరెడు
ఎతుత్ను గలిగి మలిచిన రాతితో చేయబడి
యుండెను. 43 చుటుట్గోడకు అడుగడుగు
పొడుగుగల మేకులు నాటబడియుండెను; అరప్ణ
సంబంధమైన మాంసము బలల్లమీద ఉంచుదురు. 44

లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో
ఉతత్రపు గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా
చూచు నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము
దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా చూచు నొక టియు
రెండు గదులుండెను. 45 అపుప్డతడు నాతో
ఇటల్నెనుదకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది
మందిరమునకు కావలి వారగు యాజకులది. 46

ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠ మునకు
కావలివారగు యాజకులది. వీరు లేవీయులలో
సాదోకు సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా
సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 47 అతడు ఆ ఆవరణమును
కొలువగా నిడివియు వెడలుప్ను నూరుమూరలై
చచౌచ్కముగా ఉండెను. మందిరమునకు ఎదురుగా
బలిపీఠముంచబడెను. 48 అతడు మందిరముయొకక్
మంటపములోనికి ననున్ తోడుకొని వచిచ్
మంటప సత్ంభములను ఒకొక్కక్దాని కొలువగా
అది ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలుండెను,
గుమమ్ము ఇరుపర్కక్ల మూడేసి మూరల
వెడలుప్. 49 మంటపమునకు నిడివి యిరువది
మూరలు; ఎకుక్టకై యుంచబడిన మెటల్దగగ్ర
దాని వెడలుప్ పదకొండు మూరలు,
సత్ంభములదగగ్ర ఇరు పర్కక్ల ఒకొక్కక్టిగా
కంబములుంచబడెను.

తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు
తోడుకొని వచిచ్ దాని సత్ంభములను
కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి ఆరు

మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 2 వాకిలి
వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల
అయిదేసి మూరలు, దాని నిడివిని కొలువగా
నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు.
3 అతడు లోపలికి పోయి వాకిలి సత్ంభమును
కొలువగా రెండు మూరలాయెను, వాకిలి
ఆరుమూరలు;వెడలుప్ ఏడు మూరలు. 4 ఇది అతి
పరిశుదధ్సథ్లమని చెపిప్ దాని నిడివిని
కొలువగా ఇరువది మూరలును ఆలయమునకును
దానికిని మధయ్ వెడలుప్ ఇరువది మూరలు
నాయెను. 5 తరువాత అతడు మందిరపు గోడను
కొలువగా ఆరు మూరలాయెను, మందిరపు
పర్కక్లనునన్ మేడ గదులను కొలువగా నాలుగేసి
మూరలాయెను. 6 ఈ మేడగదులు మూడేసి
అంతసుథ్లు గలవి. ఈలాగున ముపప్ది
గదులుండెను, ఇవి మేడ గదులచోటున మందిరమునకు
చుటుట్ కటట్బడిన గోడతో కలిసియుండెను;
ఇవి మందిరపుగోడను ఆనుకొనియునన్ టుట్ండి
ఆనుకొనక యుండెను. 7 ఆ గోడ మేడగదులకు
ఎకిక్న కొలది అవి మరి వెడలుప్గా పెరిగెను,
పైకెకిక్న కొలది మందిరముచుటుట్నునన్ యీ
మేడగదుల అంతసుథ్లు మరి వెడలప్గుచుండెను
గనుక మందిరపు పైభాగము మరి వెడలుప్గా
ఉండెను; పైకెకిక్న కొలది అంతసుథ్లు మరి
వెడలుప్గా ఉండెను. 8 మరియు నేను చూడగా
మంది రము చుటుట్నునన్ నేలకటుట్ ఎతుత్గా
కనబడెను, ఏల యనగా ఆ మేడగదులకు ఆరు
పెదద్మూరలుగల పునాది యుండెను. 9

మేడగదులకు బయటనునన్ గోడ అయిదు మూరల
వెడలుప్; మరియు మందిరపు మేడగదుల పర్కక్ల
నునన్ సథ్లము ఖాలీగా విడువబడి యుండెను 10

గదులమధయ్ మందరిముచుటుట్ నలుదిశల ఇరువది

మూరల వెడలుప్న చోటు విడువబడి యుండెను 11

మేడగదుల వాకిండుల్ ఖాలీగానునన్
సథ్లముతటుట్ ఉండెను; ఒక వాకిలి ఉతత్రపు
తటుట్నను ఇంకొక వాకిలి దకిష్ణపుతటుట్నను
ఉండెను. ఖాలీగా నునన్ సథ్లముచుటుట్
అయిదు మూరల వెడలుప్ం డెను. 12

పర్తేయ్కింపబడిన చోటుకెదురుగానునన్
కటట్ డము పడమటితటుట్ డెబబ్ది మూరల
వెడలుప్, దాని గోడ అయిదు మూరల వెడలుప్;
గోడ నిడివి తొంబది మూరలు. 13

మందిరముయొకక్ నిడివిని అతడు కొలు వగా నూరు
మూరలాయెను, పర్తేయ్కింపబడిన సథ్ల మును
దాని కెదురుగానునన్ కటట్డమును దానిగోడ
లను కొలువగా నూరు మూరలాయెను. 14 మరియు
తూరుప్తటుట్ మందిరపు నిడివిని
పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమును కొలువగా నూరు
మూరలాయెను. 15 ఈలాగున మందిరపు వెనుకటి
భాగమున పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమున
కెదురుగా నునన్ కటట్డమును దాని
ఇరుపర్కక్లనునన్ వసారాలను కొలువగా నూరు
మూరలాయెను. 16 మరియు గరాభ్లయ మును
ఆవరణపు మంటపములను గడపలను కముమ్లుగల
కిటికీలను ఎదుటి మూడు అంతసుథ్ల
చుటుట్నునన్ వసారాలను ఆయన కొలిచెను.
కిటికీలు మరుగుచేయబడెను, గడపలకెదురుగా
నేలనుండి కిటికీలవరకు బలల్ కూరుప్ండెను 17

వాకిండల్కు పైగా మందిరమునకు బయటను లోప
లను ఉనన్ గోడ అంతయు లోగోడయు వెలిగోడయు
చుటుట్గోడయు కొలతపర్కారము
కటట్బడియుండెను. 18 కెరూబులును ఖరూజ్రపు
చెటుల్ను ఉండెను; దానికి రెండేసి కెరూబుల
సందున ఖరూజ్రపుచెటుట్ ఒకటియుండెను;
ఒకొక్కక్ కెరూబునకు రెండేసి ముఖము
లుండెను. 19 ఎటల్నగా ఈ తటుట్ ఖరూజ్రపు
చెటుట్వైపున మనుషయ్ముఖ మును ఆ తటుట్
ఖరూజ్రపుచెటుట్వైపున సింహముఖమును
కనబడెను; ఈ పర్కారము మందిరమంతటిచుటుట్
నుండెను. 20 నేల మొదలుకొని వాకిలిపైవరకు
మందిరపు గోడకు కెరూబులును ఖరూజ్రపు
చెటుల్ను ఉండెను. 21 మందిరపు దావ్ర
బంధములు చచౌచ్కములు, పరిశుదధ్సథ్లపు
దావ్రబంధ ములును అటిట్వే. 22 బలిపీఠము
కఱఱ్తో చేయబడెను, దాని యెతుత్ మూడు
మూరలు, నిడివి రెండు మూరలు, దాని పీఠమును
మూలలును పర్కక్లును మార్నితో చేయబడి నవి;
ఇది యెహోవా సముఖమందుండు బలల్ అని అతడు
నాతో చెపెప్ను. 23 మందిరమునకును పరిశుదధ్
సథ్లమునకును రెండు వాకిండుల్ండెను. 24

ఒకొక్క వాకిలి రెండేసి మడత రెకక్లు గలది.
25 మరియు గోడలమీద ఉనన్టుల్గా మందిరపు
వాకిండల్మీదను కెరూబులును
ఖరూజ్రపుచెటుల్ను చెకక్బడి యుండెను,
బయటి మంటపమునకు విచితర్ముగా చేసిన
ఉబుకువాటుపని కనబడెను. 26 మరియు
మంటపమునకును ఇరుపర్కక్ల గోడలకును మందిరపు
మేడగదులకును ఒరపాకులకును ఇరుపర్కక్ల
కముమ్లు వేసిన కిటికీలును ఖరూజ్రపు
చెటల్నుపోలిన అలంకారమును ఉండెను.

అతడు ఉతత్రమారగ్ముగా ననున్
నడిపించి బయటి ఆవరణములోనికి
తోడుకొని వచిచ్ ఖాలీచోటునకును

ఉతత్రముననునన్ కటట్డమునకును
ఎదురుగానునన్ గదుల దగగ్ర నిలిపెను. 2 ఆ
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కటట్డము నూరు మూరల నిడివిగలదై
ఉతత్రదికుక్న వాకిలికలిగి యేబది మూరల
వెడలుప్గలది. 3 ఇరువది మూరలుగల లోపటి
ఆవరణమున కెదురుగాను బయటి ఆవరణపు చఎ◌్టా
కెదురుగాను మూడవ అంతసుథ్ లోని వసారాలు
ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 4

గదులకెదురుగా పదిమూరల వెడలుప్గల
విహారసథ్లముం డెను, లోపటి ఆవరణమునకు
పోవుచు ఉతత్రదికుక్ చూచు వాకిండుల్ గల
విహారసథ్లమొకటి యుండెను, అది మూరెడు
వెడలుప్. 5 వాకిండల్కు వసారాలుండుటవలన పై
గదులు ఎతుత్ తకుక్వగాను మధయ్గదులు
ఇరుకుగానుండి కురచవాయెను. 6 మూడవ
అంతసుథ్లో ఉండినవి ఆవరణ ములకునన్
వాటివంటి సత్ంభములు వాటికి లేవు గనుక అవి
కిర్ందిగదులకంటెను మధయ్గదులకంటెను
చినన్విగా కటట్బడియుండెను. 7 మరియు గదుల
వరుసనుబటిట్ బయటి ఆవరణముతటుట్
గదులకెదురుగా ఏబది మూరల నిడివిగల యొక గోడ
కటట్బడియుండెను. 8 బయటి ఆవరణములో
నునన్ గదుల నిడివి యేబది మూరలుగాని మందిరపు
ముందటి ఆవరణము నూరుమూరల నిడివిగలదై
యుండెను. 9 ఈ గదులు గోడకిర్ందనుండి
లేచినటుట్గా కనబడెను, బయటి
ఆవరణములోనుండి వాటిలో పర్వేశించుటకు
తూరుప్ దికుక్న మారగ్ముండెను. 10

విడిచోటునకు ఎదురు గాను కటట్డమున
కెదురుగాను ఆవరణపుగోడ మందములో
తూరుప్తటుట్ కొనిన్ గదులుండెను. 11 మరియు
వాటి యెదుటనునన్ మారగ్ము
ఉతత్రపుతటుట్నునన్ గదుల మారగ్ము వలె
నుండెను, వాటి నిడివిచొపుప్నను వెడలుప్
చొపుప్ నను ఇవియు కటట్బడెను; వీటి
దావ్రములును ఆ రీతినే కటట్బడియుండెను. 12

మరియు మారగ్పు మొగను దకిష్ణపు తటుట్
గదులయొకక్ తలుపులవలె వీటికి తలుపులుండెను,
ఆ మారగ్ము ఆవరణములోనికి పోవు నొకనికి
తూరుప్గా నునన్ గోడ యెదుటనే యుండెను. 13

అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు
ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు గదులును
దకిష్ణపుగదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటి
లోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు
అతిపరిశుదధ్ వసుత్ వులను భుజించెదరు, అకక్డ
వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా
నైవేదయ్మును పాపపరిహారారథ్
బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్
బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ సథ్లము
అతిపరిశుదధ్ము. 14 యాజకులు లోపల
పర్వేశించునపుప్డు పరిశుదధ్ సథ్లమును
విడిచి బయటి ఆవరణములోనికి పోక అకక్డనే
తాము పరిచరయ్ చేయు వసత్ర్ములను
ఉంచవలెను; అవి పర్తిషిఠ్తములైనవి గనుక జనుల
సంబంధమైన దేనినైనను వారు ముటుట్నపుప్డు
వారు వేరుబటట్లు ధరించుకొనవలెను. 15 అతడు
లోపటి మందిరమును కొలుచుట ముగించి ననున్
బయటికి తోడుకొని తూరుప్తటుట్ చూచు
గుమమ్ము నకు వచిచ్ చుటుట్ను కొలిచెను. 16

తూరుప్దిశను చుటుట్ను కొలకఱఱ్తో
కొలువగా ఐదువందల బారలాయెను. 17 ఉతత్ర
దిశను చుటుట్ను కొలకఱఱ్తో కొలువగా
ఐదువందల బారలును 18 దకిష్ణదిశను
కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలును, 19

పశిచ్మదిశను తిరిగి కొలకఱఱ్తో కొలువగా

ఐదువందల బారలును తేలెను. 20 నాలుగుతటుల్
అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును
పర్తిషిఠ్తము కాని సథ్లమునుండి
పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల
ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ కటట్బడి
యుండెను.

తరువాత అతడు తూరుప్తటుట్ చూచు
గుమమ్మునకు ననున్ తోడుకొని రాగా
2 ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము

తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి పుటిట్న
ధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను,
ఆయన పర్కా శముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను.
3 నాకు కనబడు దరశ్నము, పటట్ణమును
నాశముచేయుటకై నేను రాగా నాకు కన బడిన
దరశ్నమువలె నుండెను. మరియు కెబారు నది
దగగ్ర నాకు కనబడిన దరశ్నము వంటి దరశ్నములు
నాకు కనబడగా నేను సాగిలబడితిని. 4

తూరుప్తటుట్ చూచు గుమమ్పుమారగ్మున
యెహోవా తేజోమహిమ మందిరము లోనికి
పర్వేశించెను. 5 ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి
ఆవరణము లోనికి తీసికొని రాగా యెహోవా
తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 6

మందిరములోనుండి యొకడు నాతో
మాటలాడినటుట్ నాకు శబద్ము వినబడెను.
అపుప్డు నాయొదద్ నిలిచినవాడు నాతో
ఇటల్నెను. 7 నర పుతుర్డా, యిది నా గదెద్
సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను
ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించె
దను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల
కళేబరము లకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్,
తామైనను తమ రాజులైనను నా
పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకయుందురు,
నాకును వారికిని మధయ్ గోడ మాతర్ముంచి 8

నా గడపదగగ్ర వారి సథ్లముల గడపలను, నా
దావ్రబంధములదగగ్ర వారి దావ్ర బంధములను
కటిట్, తాముచేసిన హేయకిర్యలచేత నా
పరిశుదధ్నామమునకు దూషణ కలుగుటకై వారు
హేతువు లైరి గనుక నేను కోపావేశుడనై వారిని
నాశనము చేసితిని. 9 వారు జారతవ్ము మాని,
తమ రాజుల కళేబరము లను నాయొదద్నుండి
దూరమునకు కొనిపోయినయెడల వారిమధయ్ను
నేనెలల్పుప్డును నివసింతును. 10 కాబటిట్
నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన
దోషములనుబటిట్ సిగుగ్పడునటుల్ ఈ
మందిరమును వారికి చూపించుము, వారు దాని
వైఖరిని కనిపెటట్వలెను. 11 తాము
చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ వారు
సిగుగ్పడినయెడల, మందిరముయొకక్ వైఖరిని
దాని యేరాప్టును బహిరగ్మ సాథ్నములను
అంతరగ్మసాథ్నములను దానినిగూరిచ్న
మరాయ్ద లనిన్టిని విధులనిన్టిని దాని
ఆచారములను కర్మములను వారికి కనుపరచి, వారు
ఆ ఆచారవిధులనిన్టిని గైకొని ఆచరించునటుల్
వారు చూచుచుండగా వాటిని వార్యిం చుము. 12

ఆ మందిరమునుగూరిచ్న విధి యేదనగా పరవ్తము
మీద దానికి చేరికైన సథ్లమంతయు
అతిపరిశుదధ్ము, మందిర మునుగూరిచ్న విధి
యిదియే. 13 మూరల కొలచొపుప్న
బలిపీఠముయొకక్ కొలత ఎంతనగా మూరెడు,
అనగా మూరెడు జేనెడు బలిపీఠము నకు
పీఠమొకటి యుండవలెను. దాని డొలుపు మూరె
డెతుత్ను మూరెడు వెడలుప్ను చుటుట్ దాని
చూరు జేనెడు విచితర్మైన పనిగలదిగాను
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ఉండవలెను. 14 నేలమీద కటట్ బడిన డొలుపు
మొదలుకొని కిర్ంది చూరువరకును ఎతుత్ రెండు
మూరలు, వెడలుప్ మూరెడు మరియు చినన్ చూరు
మొదలుకొని పెదద్ చూరువరకు నాలుగు మూరలు,
దాని వెడలుప్ మూరెడు. 15 దేవుని కొండయను
భాగము నాలుగు మూరలు దేవాగిన్ గుండమునుండి
పైకి నాలుగు కొముమ్ లుండెను, 16

దేవాగిన్గుండము పండెర్ండు మూరల కొలత
గలదై చచౌచ్కముగా నుండెను. 17 మరియు చూరు
నిడి వియు వెడలుప్ను నలుదిశల పదునాలుగు
మూరలు, దాని చుటుట్నునన్ అంచు జేనెడు,
దాని చుటట్ంతయు మూరెడు, డొలపు ఒకటి
యుండెను, దానికునన్ మెటుల్ తూరుప్
తటుట్ండెను. 18 మరియు అతడు నాతో
ఇటల్నెనునరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఈ బలి పీఠము కటట్బడిన
పిమమ్ట దానిమీద రకత్ము చలిల్, దహన బలులు
అరిప్ంచుటకై విధులనుబటిట్ ఈలాగున జరిగింప
వలెను. 19 పర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాపరిచరయ్చేయుటకై నా
సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతా నపు లేవీయులగు
యాజకులకు పాపపరి హారారథ్బలి అరిప్ం
చుటకై కోడెను ఇయయ్వలెను. 20 వారు దాని
తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి,
బలి పీఠమునకు పార్య శిచ్తత్ము చేయుటకై
దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు
కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ నాలుగు
మూలలమీదను చుటుట్నునన్ అంచుమీదను
చమరవలెను. 21 తరువాత పాపపరిహారారథ్
బలియగు ఎదుద్ను తీసి పరిశుదధ్ సథ్లము అవతల
మందిరమునకు చేరిన నిరణ్యసథ్లములో
దానిని దహనము చేయవలెను. 22 రెండవ దినమున
పాప పరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక
మేకపిలల్ను అరిప్ంప వలెను; కోడెచేతను
బలిపీఠమునకు పాపపరి హారము చేసినటుల్
మేకపిలల్చేతను పాపపరిహారము చేయవలెను.
23 దాని నిమి తత్ము పాపపరిహారము చేయుట
చాలించిన తరువాత నిరోద్షమైన కోడెను
నిరోద్షమైన పొటేట్లును అరిప్ంపవలెను.
24 యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తేగా
యాజకులు వాటి మీద ఉపుప్చలిల్ దహనబలిగా
యెహోవాకు అరిప్ంప వలెను. 25 ఏడు దినములు
వరుసగా పాపపరిహారారధ్బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను ఒక కోడెను నిరోద్షమైన ఒక
పొటేట్లును వారు సిదధ్పరచవలెను. 26 ఏడు
దినములు యాజకులు బలి పీఠమునకు
పార్యశిచ్తత్ము చేయుచు దానిని పవితర్
పరచుచు పర్తిషిఠ్ంచుచు నుండవలెను. 27 ఆ
దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము
మొదలుకొని యాజకులు బలిపీఠముమీద మీ
దహనబలులను మీ సమాధానబలులను అరిప్ంపగా
నేను మిముమ్ నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు
యెహోవా వాకుక్.

తూరుప్తటుట్ చూచు
పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ బయటి
గుమమ్పు మారగ్మునకు అతడు ననున్

తోడుకొని రాగా ఆ గుమమ్ము మూయబడి
యుండెను. 2 అంతట యెహోవా నాతో ఈ మాట
సెలవిచెచ్నుఇశార్యేలీయుల దేవుడైన
యెహోవా ఈ గుమమ్ముదావ్రా
పర్వేశించెను గనుక ఏ మానవుడును దానిదావ్రా
పర్వేశింపకుండునటుల్ ఎనన్డును తీయబడకుండ
అది మూయబడియే యుండును. 3 అధిపతి

యగువాడు తన ఆధిపతయ్మునుబటిట్ యెహోవా
సనిన్ధిని ఆహా రము భుజించునపుప్డు
అతడచచ్ట కూరుచ్ండును; అతడైతే
మంటపమారగ్ముగా పర్వేశించి మంటపమారగ్
ముగా బయటికి పోవలెను. 4 అతడు ఉతత్రపు
గుమమ్ము మారగ్ముగా మందిరము ఎదుటికి
ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను. అంతలో యెహోవా
తేజోమహి మతో యెహోవా మందిరము
నిండియుండుట చూచి నేను సాగిలపడగా 5

యెహోవా నాకు
సెలవిచిచ్నదేమనగానరపుతుర్డా, యెహోవా
మందిరమును గూరిచ్న కటట్డ లనిన్టిని
విధులనిన్టిని నేను నీకు
తెలియజేయుచునాన్ను; నీవు మనసుస్
నిలుపుకొని ఆ సంగతులనిన్టిని చూచి
చెవినిబెటుట్ము. మరియు
పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి పోవు
మారగ్ములనిన్టి దావ్రా మందిరములోపలికి
వచుచ్టను గూరిచ్ యోచించుము. 6

తిరుగుబాటుచేయు ఇశార్యేలీ యులకు ఈ మాట
పర్కటింపుముపర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఇశార్యేలీయులారా,
యిదివరకు మీరు చేసిన హేయకిర్యలనిన్
చాలును. 7 ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును
మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా
పరిశుదధ్సథ్లములో ఉండి దాని
నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును,
శరీరమందును సునన్తి లేని అనుయ్లను
దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ
హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా
నిబంధనను భంగ పరచిరి. 8 నేను మీకపప్గించిన నా
పరిశుదధ్మైన వసుత్వు లను మీరు కాపాడక, వారు
కాపాడవలెనని మీకు మారుగా అనుయ్లను
ఉంచితిరి. 9 కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాహృదయమందును,
శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లై యుండి
ఇశార్యేలీ యులమధయ్ నివసించువారిలో
ఎవడును నా పరిశుదధ్సథ్లములో
పర్వేశింపకూడదు. 10 మరియు ఇశార్యేలీయులు
ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను
అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన
లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 11

అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్ల ములో
పరిచరయ్చేయువారు, నా మందిరమునకు దావ్ర
పాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు,
పర్జలకు బదులుగా వారే దహనబలి పశువులను బలి
పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్చేయుటకై
వారే జనుల సమకష్ మున నియమింపబడినవారు. 12

విగర్హముల ఎదుట జను లకు పరిచారకులై
ఇశార్యేలీయులు తొటిర్లిల్ పాపము
చేయుటకు వారు కారకులైరి గనుక నేను వారికి
విరోధి నైతిని; వారు తమ దోషమును భరించుదురు;
ఇదే పర్భు వైన యెహోవా వాకుక్. 13 తమ
అవమానమును తాము చేసిన హేయకిర్యలకు
రావలసిన శికష్ను వారనుభవించు దురు; వారు
యాజకతవ్ము జరిగించుటకై నా సనిన్ధికి
రాకూడదు, పరిశుదధ్ వసుత్వులను గాని
అతిపరిశుదధ్ వసుత్ వులను గాని ముటట్కూడదు.
14 అయితే నా మందిర సంబంధమైన పని అంతటిని
దానిలో జరుగు పనులనిన్టిని విచారించుచు
దానిని కాపాడు వారినిగా నేను వారిని
నియమించుచునాన్ను. 15 ఇశార్యేలీయులు
ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల
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సంరకష్ణను కనిపెటుట్ సాదోకు సంతతివారగు
లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా
సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా సనిన్ధిని నిలిచి,
కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు;
ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 16 వారే నా
పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింతురు, పరిచరయ్
చేయుటకై వారే నా బలల్యొదద్కు వతుత్రు,
వారే నేనపప్గించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే
పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 17 వారు లోపటి
ఆవరణపు గుమమ్ములలోనికి వచుచ్నపుప్డు
జనుపనారబటట్లు ధరించుకొనవలెను. లోపటి
ఆవరణపు గుమమ్ములదావ్రా వారు మందిరమున
పర్వేశించి పరిచరయ్చేయునపుప్డెలల్
బొచుచ్చేత చేసిన బటట్లు వారు
ధరింపకూడదు. 18 అవిసెనార పాగాలు ధరించుకొని
నడుములకు జనుప నారబటట్ కటుట్కొనవలెను,
చెమట పుటిట్ంచునదేదైనను వారు
ధరింపకూడదు. 19 బయటి ఆవరణములోనికి
జనులయొదద్కు వారు వెళుల్నపుప్డు తమ
పర్తిషిఠ్త వసత్ర్ములను తీయకపోవుటచేత
జనులను పర్తిషిఠ్ంపకుండునటుల్, తమ
పరిచరయ్ సంబంధమైన వసత్ర్ ములను తీసి
పర్తిషిఠ్తములగు గదులలో వాటిని ఉంచి, వేరు
బటట్లు ధరింపవలెను, 20 మరియు వారు తమ
తలలు కౌష్రము చేయించుకొనకూడదు,
తలవెండుర్కలు పెరుగ నియయ్క కతెత్రతో
మాతర్ము వాటిని కతిత్రింపవలెను. 21 లోపటి
ఆవరణములో చొచుచ్నపుడు ఏ యాజకుడును
దార్కాష్రసము పానముచేయకూడదు. 22 వారు
విధవ రాండర్నైనను విడువబడినదానినైనను
పెండిల్చేసికొన కూడదుగాని ఇశార్యేలీయుల
సంతతివారగు కనయ్లనైనను, యాజ కులకు
భారయ్లై విధవరాండుర్గా నునన్ వారినైనను
చేసికొనవచుచ్ను. 23 పర్తిషిఠ్తమైనదేదో
పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో
అపవితర్మైనదేదో కను గొనుటకు వారు నా
జనులకు నేరుప్నటుల్ 24 జనులు
వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు నా విధులనుబటిట్
వారికి తీరుప్ తీరుచ్టకై వారు తీరప్రులుగా
నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన
విధులనుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు నా
నియామకకాలములను జరుపుదురు; నా విశార్ంతి
దినములను ఆచరించుదురు. 25 తండిర్దియు
తలిల్దియు కుమారునిదియు కుమారెత్దియు
సహోదరునిదియు పెండిల్ కాని సహోదరిదియు
శవమునుముటిట్ అంటు పడవచుచ్ను, అయితే మరి
ఏ మనుషయ్శవమునుగాని ముటిట్ అంటుపడ
కూడదు. 26 ఒకడు అంటుపడి శుచిరూభ్éతుడైన
తరువాత ఏడు దినములు లెకిక్ంచి 27

పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయుటకై
లోపటి ఆవరణములోని పరిశుదధ్సథ్లమునకు
వచిచ్నవాడు అతడు తనకొరకు
పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను; ఇదే
పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 28 వారికి
సావ్సథ్య్మేదనగా నేనే వారికి
సావ్సథ్య్ము, ఇశార్ యేలీయులలో వారి
కెంతమాతర్మును సావ్సథ్య్ము ఇయయ్
కూడదు, నేనే వారికి సావ్సథ్య్ము. 29

నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్
బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్
బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును,
ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి
పర్తిషిట్తములగు వసుత్వులనిన్యు వారివి.

30 మీ పర్తిషిఠ్ తారప్ణములనిన్టిలోను
తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను మొదటివియు,
పర్థమ ఫలములనిన్టి లోను మొదటివియు
యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు ఆశీరావ్దము
కలుగునటుల్ మీరు ముందుగా పిసికిన పిండి
ముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను. 31

పకుష్లలోను పశువుల లోను తనకుతాను
చచిచ్నదానినిగాని చీలచ్బడినదానిని గాని
యాజకులు భుజింపకూడదు.

మీరు చీటుల్వేసి దేశమును
విభాగించునపుప్డు భూమిలో ఒక
భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణముగా

యెహో వాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. దానికి
ఇరువదియైదువేల కొల కఱఱ్ల నిడివియు
పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను ఉండ వలెను, ఈ
సరిహదుద్లనిన్టిలోగానునన్ భూమి
పర్తిషిఠ్త మగును. 2 దానిలో
పరిశుదధ్సథ్లమునకు ఐదువందల కొల కఱఱ్ల
చచౌచ్కము ఏరప్డవలెను; దానికి నలుదిశల ఏబది
మూరల మైదానముండవలెను, 3 కొలువబడిన యీ
సథ్లము నుండి ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల
నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడులుప్నుగల
యొకచోటు కొలిచివేయవలెను. అందులో మహా
పరిశుదధ్సథ్లముగా ఉనన్ పరిశుదధ్సథ్ల
ముండును. 4 యెహోవాకు పరిచరయ్చేయుటకై
ఆయన సనిన్ధికి వచిచ్ పరిచరయ్చేయుచునన్
యాజకులకు ఏరాప్ టైన ఆ భూమి పర్తిషిఠ్త
సథ్లముగా ఎంచబడును; అది వారి యిండల్కు
నివేశమై పరిశుదధ్సథ్లమునకు
పర్తిషిఠ్తముగా ఉండును. మందిరములో
పరిచరయ్ చేయుచునన్ లేవీయులు ఇండుల్
కటుట్కొని నివసించునటుల్ 5 ఇరువదియైదు
వేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల
వెడలుప్ను గల యొక పర్దేశమును వారికి
సావ్సథ్య్ముగా ఇరువది గదులను ఏరాప్టు
చేయవలెను. 6 మరియు పటట్ణమునకై
అయిదువేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను
ఇరువదియైదువేల కొల కఱఱ్ల నిడివియుగల
యొక పర్దేశము ఏరాప్టు చేయ వలెను. అది
పర్తిషిఠ్తమగు భాగమునకు సరిగా ఉండ వలెను,
ఇశార్యేలీయులకందరికి అది
సావ్సథ్య్ముగా ఉండును. 7 మరియు
పర్తిషిఠ్త భాగమునకును పటట్ణము నకై
యేరప్డిన పర్దేశమునకును ఎదురుగా వాటికి
పడ మటగాను తూరుప్గాను,
పర్తిషిఠ్తభాగమునకును పటట్ణము నకై
యేరప్డిన దేశమునకును ఇరుపర్కక్ల అధిపతికి
భూమి నేరాప్టుచేయవలెను. పడమటినుండి
తూరుప్ వరకు దాని కొలువగా అదియొక
గోతర్సాథ్నమునకు సరిపడు నిడివిగలదై
యుండవలెను. అధిపతి యిక నా జనులను బాధింపక
వారి గోతర్ములనుబటిట్ భూమి అంతయు
ఇశార్యేలీయులకు నియమించునటుల్ 8 అది
ఇశార్యేలీయులలో అతనికి
భూసావ్సథ్య్ముగా ఉండును. 9 మరియు
యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు
ఇశార్యేలీయుల అధిపతులారా, మీరు జరిగించిన
బలాతాక్రమును దోచుకొనిన దోపును చాలును;
ఆలాగు చేయుట మాని నా జనుల సొముమ్ను
అపహరింపక నీతి నాయ్యముల ననుసరించి
నడుచుకొనుడి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.
10 ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును
ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే తూమును
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మీరుంచుకొనవలెను. 11 తూము పందుములో
పదియవ పాలు పటుట్నదై యుండవలెను, పందుము
మీకు పరిమాణ ముగా నుండవలెను. 12

తులమొకటింటికి ఇరువది చినన్ ముల
యెతుత్ను, అరవీసె యొకటింటికి ఇరువది
తులముల యెతుత్ను, ఇరువదియైదు తులముల
యెతుత్ను పదునైదు తులముల యెతుత్ను
ఉండవలెను. 13 పర్తిషిఠ్తారప్ణలు ఈ
పర్కారముగా చెలిల్ంపవలెను. నూట ఎనుబది
పళల్ గోధుమలలో మూడు పళల్వంతునను నూట
ఎనుబది పళల్యవలలో మూడు పళల్వంతునను
చెలిల్ంపవలెను. 14 తైలము
చెలిల్ంచునదెటల్నగా నూట ఎనుబది పళల్
నూనెలో పడియు ముపాప్తికవంతున
చెలిల్ంపవలెను. తూము నూట ఎనుబది పళుల్
పటుట్నదగును. 15 మరియు ఇశార్యేలీయుల
నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై
నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన
బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్ లలో మందకు
రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 16

ఇశార్యేలీయులలోని అధిపతికి
చెలిల్ంపవలసిన యీ అరప్ ణము ఈ
పర్కారముగా తెచుచ్టకు దేశమునకు చేరిన
జనులందరును బదుధ్లైయుందురు. 17

పండుగలలోను, అమా వాసయ్ దినములలోను,
విశార్ంతిదినములలోను, ఇశార్ యేలీయులు
కూడుకొను నియామకకాలములలోను వాడ బడు
దహనబలులను నైవేదయ్ములను
పానారప్ణములను సరిచూచుట అధిపతి భారము.
అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై
పాపపరిహారారథ్ బలిపశువులను
నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన
బలిపశువులను సిధద్పరచవలెను. 18 పర్భువగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగామొదటి నెల
మొదటి దినమున నిరోద్షమైన కోడెను
తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లము నిమితత్ము
పాపపరిహారారథ్బలి నరిప్ంప వలెను. 19

ఎటల్నగా యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశు
రకత్ము కొంచెము తీసి, మందిరపు
దావ్రబంధములమీదను బలిపీఠవు చూరు నాలుగు
మూలలమీదను లోపటి ఆవరణపు వాకిటి
దావ్రబంధములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. 20

తెలియక తపిప్పోయిన వారిని
విడిపించునటుల్గా మందిరము నకు పార్యశిచ్
తత్ము చేయుటకై నెల యేడవ దినమందు ఆలాగు
చేయవలెను. 21 మొదటి నెల పదునాలుగవ దిన
మున పసాక్పండుగ ఆచరింపవలెను; ఏడు దినములు
దాని నాచరింపవలెను. అందులో పులియని
ఆహారము తినవలెను. 22 ఆ దినమున అధిపతి
తనకును దేశమునకు చేరిన జనులందరికిని
పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక యెదుద్ను
అరిప్ంపవలెను. 23 మరియు ఏడు దినములు అతడు
నిరోద్ష మైన యేడు ఎడల్ను ఏడు
పొటేట్ళళ్ను తీసికొని, దినమొక టింటికి ఒక
యెదుద్ను ఒక పొటేట్లును దహనబలిగా
యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను; మరియు అనుదినము
ఒకొక్కక్ మేకపిలల్ను
పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంప వలెను. 24

మరియు ఎదొద్కటింటికిని
పొటేట్లొకటింటికిని తూము పిండిపటిట్న
నైవేదయ్ము చేయవలెను. తూము ఒకటింటికి
మూడు పళల్ నూనె యుండవలెను. 25 మరియు ఏడవ

నెల పదునైదవ దినమున పండుగ జరుగుచుండగా
యాజకుడు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించుచు పాప
పరిహారారథ్బలి విషయములోను
దహనబలివిషయములోను నైవేదయ్
విషయములోను నూనె విషయములోను ఆ
పర్కారముగానే చేయవలెను.

పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాతూరుప్ తటుట్
చూచు లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ము,

పనిచేయు ఆరు దినములు మూయబడియుండి,
విశార్ంతి దినమునను అమా వాసయ్ దినమునను
తీయబడియుండవలెను. 2 అధిపతి బయట
మంటపమునకు పోవుమారగ్ముగా పర్వేశించి,
గుమమ్పు దావ్రబంధముల దగగ్ర నిలువబడగా,
యాజకులు దహనబలిపశువులను
సమాధానబలిపశువులను అతనికి సిదధ్ పరచవలెను;
అతడు గుమమ్ముదగగ్ర నిలువబడి ఆరాధనచేసిన
తరువాత వెలుపలికి పోవును, అయితే
సాయంకాలము కాకమునుపే గుమమ్ము
మూయకూడదు. 3 మరియు విశార్ంతిదినములలోను
అమావాసయ్లలోను దేశజనులు ఆ తలుపుదగగ్ర
నిలువబడి యెహోవాకు ఆరాధన చేయ వలెను. 4

విశార్ంతిదినమున అధిపతి యెహోవాకు
అరిప్ంప వలసిన దహనబలి యేదనగా,
నిరోద్షమైన ఆరు గొఱఱ్ పిలల్లును
నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును. 5

పొటేట్లుతో తూమెడు పిండిగల నైవేదయ్ము
చేయవలెను, గొఱఱ్పిలల్లతో కూడ
శకిత్కొలది నైవేదయ్మును, తూము ఒకటింటికి
మూడు పళల్ నూనెయు తేవలెను. 6

అమావాసయ్నాడు నిరోద్షమైన చినన్
కోడెను నిరోద్షమైన ఆరు గొఱఱ్ పిలల్లను
నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును
అరిప్ంపవలెను. 7 నైవేదయ్మును
సిదధ్పరచవలెను, ఎదుద్తోను
పొటేట్లుతోను తూమెడు పిండిని
గొఱఱ్పిలల్లతో శకిత్కొలది పిండిని
అరిప్ంపవలెను, తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్
నూనె నైవేదయ్ము చేయవలెను. 8 అధిపతి
పర్వేశించునపుప్డు గుమమ్పు
మంటపమారగ్ముగా పర్వేశించి అతడు ఆ మారగ్
ముగానే వెలుపలికి పోవలెను. 9 అయితే
దేశజనులు నియామక కాలములయందు యెహోవా
సనిన్ధిని ఆరా ధన చేయుటకై వచుచ్నపుప్డు
ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్న వారు
దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వెళల్
వలెను, దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా
వచిచ్నవారు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా
వెళళ్వలెను. తాము వచిచ్న దారినే యెవరును
తిరిగిపోక అందరును తినన్గా వెలుపలికి
పోవలెను. 10 అధిపతి వారితో కలిసి
పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు
బయలు వెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి
బయలువెళల్వలెను. 11 పండుగదినములలోను
నియామక కాలములలోను ఎదుద్తోగాని
పొటేట్లుతో గాని తూమెడు పిండియు,
గొఱఱ్పిలల్లతో శకిత్కొలది పిండియు,
తూము ఒకటింటికి మూడుపళల్ నూనెయు
నైవేదయ్ముగా అరిప్ంప వలెను. 12

యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలి
నైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన
సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు
తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను;
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విశార్ంతి దినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని
సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను;
అతడు వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము
మూయబడవలెను. 13 మరియు పర్తి దినము
నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను
దహన బలిగా అరిప్ంపవలెను; అనుదినము
ఉదయమున దానిని అరిప్ంపవలెను. మరియు
అనుదినము ఉదయమున దానితో నైవేదయ్ము
చేయవలెను. 14 అది ఎటల్నగా తూమెడు గోధుమ
పిండిలో ఆరవ పాలును పిండి కలుపుటకు పడి
నూనెయు నుండవలెను; ఇవి ఎవరును
రదుద్పరచలేని నితయ్ మైన కటట్డలు. 15

గొఱఱ్పిలల్లను నైవేదయ్మును నూనెను
అనుదినము ఉదయముననే నితయ్దహనబలిగా
అరిప్ంపవలెను. 16 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా అధిపతి తన కుమారులలో
ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్న యెడల అది యతని
కుమారునికి సావ్సథ్య్మైనందున అతని
కుమారుల దగును. అది వారసతవ్మువలన వచిచ్న
దానివంటి సావ్సథ్య్ము. 17 అయితే అతడు
తన పని వారిలో ఎవని కైనను భూమి
ఇచిచ్నయెడల విడు దల సంవతస్రమువరకే అది
వాని హకెక్ౖ తరువాత అధిపతికి మరల వచుచ్ను;
అపుప్డు అతని కుమారులు అతని
సావ్సథ్య్మునకు మాతర్ము
హకుక్దారులగుదురు. 18 జనులు తమ
సావ్సథ్య్ము ననుభ వింపకుండ అధిపతి వారి
భూమిని ఆకర్మింపకూడదు; నా జనులు తమ
భూములను విడిచి చెదరిపోకుండునటుల్ అతడు తన
భూమిలోనుండి తన కుమారులకు భాగముల
నియయ్వలెను. 19 పిమమ్ట అతడు గుమమ్పు
మధయ్గోడమారగ్ముగా ఉతత్ర దిశ
చూచుచునన్ యాజకులకు ఏరప్డిన
పర్తిషిఠ్తమైన గదులలోనికి ననున్
తీసికొనిరాగా అచచ్ట వెనుకతటుట్
పశిచ్మదికుక్న సథ్లమొకటి కనబడెను. 20

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి
ఆవరణములోనికి కొనివచిచ్యాజ కులు జనులను
పర్తిషిఠ్ంచుటకై వారు అపరాధపరిహారారథ్
బలిపశుమాంసమును పాపపరిహారారథ్
బలిపశుమాంసమును వండుచు నైవేదయ్ములను
కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియే యని
నాతోచెపిప్ 21 అతడు బయటి ఆవరణములోనికి
ననున్ తీసికొనివచిచ్ ఆవరణపు నాలుగు మూలలను
ననున్ తిర్పప్గా, ఆవరణముయొకక్
మూలమూలను మరియొక ఆవరణమునన్టుట్
కనబడెను. 22 ఆవరణపు మూలమూలను ఆవరింపబడిన
ఆవరణమొకటి కనబడెను. ఒకొక్కక్టి నలువది
మూరల నిడివియు ముపప్ది మూరల వెడలుప్ను
గలిగి నాలుగును ఏకపరిమాణముగా ఉండెను. 23

మరియు ఆ నాలుగింటిలోను చుటుట్
పంకిత్గానునన్ అటకలుండెను, చుటుట్నునన్
అటకల కిర్ంద పొయిలుండెను. 24 ఇది
వంటచేయువారి సథ్లము, ఇకక్డ
మందిరపరిచారకులు జనులు తెచుచ్
బలిపశుమాంసమును వండుదురని ఆయన నాతో
చెపెప్ను.

అతడు మందిరపు గుమమ్మునకు ననున్
తోడుకొని... వచెచ్ను; మందిరము
తూరుప్ముఖముగా ఉండెను, నేను

చూడగా మందిరపు గడపకిర్ందనుండి నీళుల్ ఉబికి
తూరుప్గా పారుచుండెను. ఆ నీళుల్
బలిపీఠమునకు దకిష్ణ ముగా మందిరపు

కుడిపర్కక్ను కిర్ందనుండి పారుచుండెను, 2

పిమమ్ట ఆయన ఉతత్రపు గుమమ్పు
మారగ్ముగా ననున్ నడిపించి చుటుట్
తిర్పిప్ తూరుప్నకు పోవుదారిని
బయటిగుమమ్మునకు తోడుకొని వచెచ్ను. నేను
చూడగా అచచ్ట గుమమ్పు కుడిపర్కక్ను నీళుల్
ఉబికి పారుచుండెను. 3 ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు
చేత పటుట్కొని తూరుప్ మారగ్ మున బయలు
వెళిల్ వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ
ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.
4 ఆయన మరి వెయియ్ మూరలు కొలిచి
నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ మోకాళల్
లోతుండెను, ఇంక ఆయన వెయియ్మూరలు కొలిచి
నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ మొల
లోతుండెను. 5 ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు
కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను దాట
లేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ
ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 6

అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెనునరపుతుర్డా,
నీవు చూచితివిగదా అని చెపిప్ ననున్ మరల నది
యిదద్రికి తోడుకొనివచెచ్ను. 7 నేను
తిరిగిరాగా నదీతీరమున ఇరు పర్కక్ల చెటుల్
విసాత్రముగా కనబడెను. 8 అపుప్డాయన నాతో
ఇటల్నెనుఈ నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గానునన్
పర్దేశ మునకు పారి అరబాలోనికి దిగి
సముదర్ములో పడును, అపుప్డు
సముదర్పునీళుల్ మంచినీళుల్ అగును. 9 వడిగా
పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్
జలచరములనిన్యు బర్దు కును. ఈ నీళుల్
అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును
గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది
యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును
బర్దుకును. 10 మరియు దానియొదద్ ఏనెగ్దీ
పటట్ణము మొదలుకొని ఏనెగాల్ యీము
పటట్ణమువరకును చేపలు పటుట్వారు దాని
పర్కక్ల నిలిచి వలలు వేయుదురు;
మహాసముదర్ములో నునన్టుల్ సకల జాతి
చేపలును దానియందు బహు విసాత్ర ముగా
నుండును. 11 అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లము
లును ఊబిసథ్లములును ఉపుప్గలవైయుండి
బాగుకాక యుండును. 12 నదీతీరమున ఇరుపర్కక్ల
ఆహారమిచుచ్ సకలజాతి వృకష్ములు పెరుగును,
వాటి ఆకులు వాడి పోవు, వాటి కాయలు
ఎపప్టికిని రాలవు. ఈ నదినీరు పరిశుదధ్
సథ్లములోనుండి పారుచునన్ది గనుక ఆచెటుల్
నెల నెలకు కాయలు కాయును, వాటి పండుల్
ఆహారమునకును వాటి ఆకులు ఔషధమునకును
వినియోగించును. 13 పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా సరి హదుద్లనుబటిట్
ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల
పర్కారము మీరు సావ్సథ్య్ముగా
పంచుకొనవలసిన భూమి యిది; యోసేపు సంతతికి
రెండు భాగములియయ్వలెను. 14 నేను
పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్
తిని గనుక ఏమియు భేదములేకుండ మీలో
పర్తివాడును దానిలో
సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు
సావ్సథ్య్మగును. 15 ఉతత్ర దికుక్న
సెదాదునకు పోవు మారగ్మున మహా సముదర్ము
మొదలుకొని హెతోల్నువరకు దేశమునకు
సరిహదుద్. 16 అది హమాతునకును బేరోతా
యునకును దమసుక్ సరిహదుద్నకును హమాతు
సరిహదుద్ నకును మధయ్నునన్
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సిబర్యీమునకును హవార్ను సరిహదుద్ను
ఆనుకొను మధయ్సథ్లమైన హాజేరునకును
వాయ్పిం చును. 17 పడమటి సరిహదుద్
హసరేనాను అను దమసుక్ సరిహదుద్ పటట్ణము,
ఉతత్రపు సరిహదుద్ హమాతు; ఇది మీకు
ఉతత్రపు సరిహదుద్. 18 తూరుప్దికుక్న
హవార్ను దమసుక్ గిలాదులకును
ఇశార్యేలీయుల దేశమునకును మధయ్
యొరాద్నునది సరిహదుద్గా ఉండును;
సరిహదుద్ మొదలుకొని తూరుప్
సముదర్మువరకు దాని కొలువ వలెను; ఇది మీకు
తూరుప్ సరిహదుద్. 19 దకిష్ణదికుక్న
తామారు మొదలుకొని కాదేషునొదద్నునన్
మెరీబా ఊటలవరకును నది మారగ్మున
మహాసముదర్మునకు మీ సరిహదుద్ పోవును; ఇది
మీకు దకిష్ణపు సరిహదుద్. 20 పశిచ్మదికుక్న
సరిహదుద్ మొదలుకొని హమాతునకు పోవు
మారగ్ము వరకు మహాసముదర్ము సరిహదుద్గా
ఉండును; ఇది మీకు పశిచ్మదికుక్ సరిహదుద్. 21

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల పర్కారము ఈ
దేశమును మీరు పంచుకొనవలెను. 22 మీరు
చీటుల్వేసి మీకును మీలో నివసించి పిలల్లు
కనిన పరదేశులకును సావ్సథ్య్ములను
విభజించు నపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో
దేశమందు పుటిట్నవారినిగా ఆ పరదేశులను మీరు
ఎంచవలెను, ఇశార్యేలు గోతిర్కులతో పాటు
తామును సావ్సథ్య్ము నొందునటుల్ మీవలె
వారును చీటుల్ వేయవలెను. 23 ఏ గోతర్ములో
పరదేశులు కాపురముందురో ఆ గోతర్ భాగములో
మీరు వారికి సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను;
ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.

గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల
కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్
సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు

మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు
సరిహదుద్వరకును హసరే నాను అను దమసుక్
సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్
మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను
వాయ్పించు భూమి. 2 దానుయొకక్
సరిహదుద్నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా
ఆషేరీయులకు ఒక భాగము. 3 ఆషేరీయుల
సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా
నఫాత్లీయులకు ఒక భాగము. 4 నఫాత్లి
సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమ రలుగా
మనషేష్యులకు ఒకభాగము. 5 మనషేష్యుల
సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా
ఎఫార్యి మీయులకు ఒక భాగము. 6

ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని
తూరుప్ పడమరలుగా రూబేనీయులకు ఒక భాగము. 7

రూబేనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్
పడమరలుగా యూదావారికి ఒకభాగము. 8

యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్
పడమర లుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు పర్తిషిట్త
భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు
వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి
పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివి వలెనే
యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్
ఉండవలెను. 9 యెహోవాకు మీరు పర్తిషిట్ంచు
పర్దేశము ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్ల
నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడులుప్నై
యుండవలెను. 10 ఈ పర్తిషిఠ్తభూమి
యాజకులదగును. అది ఉతత్రదికుక్న
ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు

పడమటి దికుక్న పదివేల కొల కఱఱ్ల
వెడలుప్ను తూరుప్దికుక్న పదివేల
కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను దకిష్ణ దికుక్న
ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు
ఉండవలెను. యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లము దాని
మధయ్ ఉండును. 11 ఇది సాదోకు సంతతివారై
నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన
దానిని కాపాడు యాజకుల దగును; ఏలయనగా
ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన
లేవీయులు విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్
విడిచిపోలేదు. 12 పర్తిషిఠ్త భూమియందు
లేవీయుల సరిహదుద్దగగ్ర వారికొక చోటు
ఏరాప్టగును; అది అతి పరిశుదధ్ముగా
ఎంచబడును. 13 యాజకుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని
లేవీయుల కొకచోటు నేరాప్టుచేయవలెను;
అది ఇరువది యయిదు వేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు
పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్నైయుండును.
దాని నిడివియంతయు ఇరువది యయిదు వేల
కొలకఱఱ్లును వెడలప్ంతయు పది వేల
కొలకఱఱ్లును ఉండును. 14 అది యెహోవాకు
పర్తి షిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో
ఏమాతర్పు భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు,
బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్
పర్థమ ఫలములను ఇతరులను అనుభవింపనియయ్
కూడదు. 15 ఇరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్ల
భూమిని ఆను కొని వెడలుప్న మిగిలిన
అయిదువేల కొలకఱఱ్లుగల చోటు
గార్మకంఠముగా ఏరప్రచబడినదై,
పటట్ణములోని నివేశములకును మైదానములకును
అకక్రకువచుచ్ను; దాని మధయ్ పటట్ణము
కటట్బడును. 16 దాని పరిమాణ వివరమేదనగా,
ఉతత్రదికుక్వ నాలుగువేలఐదువందల
కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణ దికుక్న నాలుగువేల
ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, తూరుప్ దికుక్న
నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, పడమటి
దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు. 17

పటట్ణము నకు చేరిన ఖాళీసథ్లము
ఉతత్రపుతటుట్న రెండువందల యేబది
కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణపుతటుట్న రెండువందల
ఏబది కొలకఱఱ్లు, తూరుప్తటుట్న
రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు, పడమటి
తటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు
ఉండవలెను. 18 పర్తిషిఠ్త భూమిని ఆనుకొని
మిగిలిన భూమి ఫలము పటట్ణములో
కషట్ముచేత జీవించువారికి ఆధారముగా ఉండును.
అది పర్తిషిఠ్తభూమిని యానుకొని తూరుప్
తటుట్న పదివేల కొలకఱఱ్లును
పడమటితటుట్న పదివేల కొల కఱఱ్లును
ఉండును. 19 ఏ గోతర్పువారైనను పటట్ణములో
కషట్ముచేసి జీవించువారు దానిని
సాగుబడిచేయుదురు. 20 పర్తిషిఠ్త
భూమియంతయు ఇరువది యయిదు వేల కొల
కఱఱ్ల చచౌచ్కముగా ఉండును; దానిలో నాలుగవ
భాగము పటట్ణమునకు ఏరాప్టు చేయవలెను. 21

పర్తిషిఠ్తసాథ్నమునకును పటట్ణమునకు
ఏరాప్టు చేయ బడిన భాగమునకును ఇరు
పర్కక్లనునన్ భూమిని, అనగా తూరుప్దిశను
పర్తిషిఠ్తసాథ్నముగా ఏరప్డిన యిరువది
యయిదువేల కొలకఱఱ్లును పడ మటి దిశను
గోతర్సాథ్న ములుగా ఏరప్డిన యిరువది
యయిదు వేల కొలకఱఱ్లును గల భూమిని
యానుకొనుసాథ్నము అధిపతిదగును. పర్తి
షిఠ్త సాథ్నమును, మందిరమునకు
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పర్తిషిఠ్ంపబడిన సాథ్నమును దానికి
మధయ్గా ఉండును. 22 యూదావారి సరిహదుద్
నకును బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్నకును
మధయ్గానునన్ లేవీయుల సావ్సథ్య్మును
పటట్ణమునకు ఏరాప్టైన సాథ్న మును
ఆనుకొను భూమిలో అధిపతి భూమికి లోగా
ఉనన్ది అధిపతి దగును. 23 తూరుప్నుండి
పడమటివరకు కొలువగా మిగిలిన గోతర్ములకు
భాగములు ఏరాప్ టగును. బెనాయ్మీనీయులకు
ఒక భాగము, 24 బెనాయ్మీ నీయుల సరిహదుద్ను
ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా షిమోయ్నీయులకు
ఒకభాగము; 25 షిమోయ్నీయుల సరి హదుద్ను
ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా ఇశాశ్ఖారీయు లకు
ఒకభాగము 26 ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్ను
ఆనుకొని తూరుప్పడమరలుగా జెబూలూనీయులకు
ఒకభాగము, 27 జెబూలూనీయుల సరిహదుద్ను
ఆనుకొని తూరుప్ పడ మరలుగా గాదీయులకు
ఒకభాగము; 28 దకిష్ణదికుక్న తామారునుండి
కాదేషులోనునన్ మెరీబా ఊటలవరకు
నదివెంబడి మహాసముదర్మువరకు గాదీయులకు
సరిహదుద్ ఏరప్డును. 29 మీరు చీటుల్వేసి
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ము లకు విభాగింపవలసిన
దేశము ఇదే. వారివారి భాగములు ఇవే. యిదే

యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్. 30 పటట్ణసాథ్న
వైశాలయ్త ఎంతనగా, ఉతత్రమున నాలుగు వేల
ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. 31

ఇశార్యేలీ యుల గోతర్పు పేళల్నుబటిట్
పటట్ణపు గుమమ్ములకు పేళుల్
పెటట్వలెను. ఉతత్రపుతటుట్న
రూబేనుదనియు, యూదాదనియు, లేవిదనియు
మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 32 తూరుప్తటుట్
నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరి మాణము
గలది. ఆ తటుట్న యోసేపుదనియు
బెనాయ్మీను దనియు దానుదనియు మూడు
గుమమ్ములుండవలెను. 33 దకిష్ణపుతటుట్
నాలుగు వేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరి మాణము
గలది. ఆ తటుట్న షిమోయ్నుదనియు
ఇశాశ్ఖారు దనియు జెబూలూనుదనియు మూడు
గుమమ్ములుండవలెను. 34 పడమటితటుట్
నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణ
ముగలది. ఆ తటుట్న గాదుదనియు ఆషేరుదనియు
నఫాత్లి దనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను.
35 దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల
కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా యుండు
సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు.
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1

2

దానియేలుదానియేలు

యూదారాజగు యెహోయాకీము
ఏలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమున
బబులోనురాజగు నెబుకదెన్జరు

యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ దాని
ముటట్డివేయగా 2 పర్భువు యూదారాజగు
యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని
శేషించిన ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతి
కపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు
దేశము లోని తన దేవతాలయమునకు
తీసికొనిపోయి తన దేవతా లయపు
బొకక్సములో ఉంచెను. 3 రాజు అషెప్నజు అను
తన నపుంసకుల యధిపతిని పిలిపించి అతనికీలాగు
ఆజాఞ్పించెనుఇశార్యేలీయుల
రాజవంశములలో ముఖుయ్లై, లోపములేని
సౌందరయ్మును సకల విదాయ్ పర్వీణతయు
జాఞ్నమును గలిగి, 4 తతవ్జాఞ్నము
తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన
కొందరు బాలురను రపిప్ంచి, కలీద్యుల
విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 5 మరియు
రాజు తాను భుజించు ఆహారములో నుండియు తాను
పానముచేయు దార్కాష్రసములో నుండియు
అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు
సంవతస్రములు వారిని పోషించి పిమమ్ట
వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. 6 యూదులలోనుండి దానియేలు,
హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనువారు
వీరిలోనుండిరి. 7 నపుంస కుల యధిపతి
దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హన
నాయ్కు షదర్కనియు, మిషాయేలునకు
మేషాకనియు, అజ రాయ్కు అబేదెన్గో అనియు
పేళుల్ పెటెట్ను. 8 రాజు భుజించు భోజనమును
పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని
తనున్ అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు
ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్
వాటిని పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని
నపుంసకుల యధిపతిని వేడు కొనగా 9 దేవుడు
నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలు నకు
కృపాకటాకష్మునొంద ననుగర్హించెను గనుక
నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 10

మీకు అనన్పానములను నియమించిన రాజగు నా
యజమానునికి నేను భయపడుచునాన్ను; మీ ఈడు
బాలుర ముఖముల కంటె మీ ముఖములు
కృశించినటుల్ ఆయనకు కనబడ నేల? అటల్యితే
మీరు రాజుచేత నాకు పార్ణాపాయము
కలుగజేతురు. 11 నపుంసకుల యధిపతి దానియేలు,
హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనువారిమీద
నియమించిన నియామ కునితో దానియేలు
ఇటల్నెను. 12 భోజనమునకు శాకధానాయ్ దులను
పానమునకు నీళుల్ను నీ దాసులమగు మాకిపిప్ంచి,
దయచేసి పది దినములవరకు మముమ్ను
పరీకిష్ంపుము. 13 పిమమ్ట మా ముఖములను,
రాజు నియమించిన భోజనము భుజించు బాలుర
ముఖములను చూచి నీకు తోచినటుట్గా నీ

దాసులమైన మాయెడల జరిగింపుము. 14

అందుకతడు ఈ విషయములో వారి మాటకు
సమమ్తించి పది దినములవరకు వారిని
పరీకిష్ంచెను. 15 పది దినములైన పిమమ్ట
వారి ముఖ ములు రాజు భోజనము భుజించు
బాలురందరి ముఖముల కంటె సౌందరయ్ముగాను
కళగాను కనబడగా 16 రాజు వారికి నియమించిన
భోజనమును పానముకొరకైన దార్కాష్ రసమును
ఆ నియామకుడు తీసివేసి, వారికి శాకధానాయ్
దుల నిచెచ్ను. 17 ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి
ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల
శాసత్ర్పర్వీణతయు వివే చనయు
అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల
విధములగు దరశ్నములను సవ్పన్భావములను
గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 18

నెబుకదెన్జరు తన సముఖ మునకు వారిని
తేవలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్ నియమించిన దినములు
కాగానే నపుంసకుల యధిపతి రాజు సముఖమున
వారిని నిలువబెటెట్ను. 19 రాజు వారితో
మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు,
హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ వంటివారెవ
రును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున
నిలిచిరి. 20 రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా
జాఞ్నవివేకముల సంబంధ మైన
పర్తివిషయములో వీరు తన
రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను
గారడీవిదయ్ గలవారందరికంటెను పది యంతలు
శేర్షుఠ్లని తెలియబడెను. 21 ఈ దానియేలు
కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమువరకు
జీవించెను.

నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు
రెండవ సంవతస్ర మున కలలు కనెను.
అందునుగురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా

ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 2 కాగా రాజు
తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై
శకునగాండర్ను గారడీవిదయ్గలవారిని
మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువ నంపుడని
యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు సముఖ
మున నిలచిరి. 3 రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని,
ఆ కల భావము తెలిసికొనవలె నని నేను
మనోవాయ్కుల మొంది యునాన్ననగా 4

కలీద్యులు సిరియాబాషతో ఇటల్నిరిరాజు
చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి దాసులకు కల
సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును
తెలియజేసెదము. 5 రాజునేను దాని మరచి
పోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు
తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియ లుగా
చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా
చేయ బడును. 6 కలను దాని భావమును
తెలియజేసినయెడల దానములును
బహుమానములును మహా ఘనతయు నా సముఖములో
నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును
తెలియజేయుడనగా వారు 7 రాజు ఆ కలను తమరి
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దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని
భావమును 8 తెలియజేసెదమని మరల
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి.ఒ అందుకు రాజు
ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది ఏమనగా నేను మరచి
యుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని
మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ నేను బాగుగా
గర్హించుచునాన్ను. 9 కాలము ఉపాయముగా
గడపవలెనని అబదధ్ మును మోసపుమాటలను
నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు
కలను చెపప్లేకపోయిన యెడల నేను చెపిప్న
మాట ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి
అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు
సామరథ్య్ము కలదని నేను తెలిసికొందును. 10

అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు
పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రిభూమిమీద ఏ
మనుషుయ్డును రాజు అడిగిన సంగతి
చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు
శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్
గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను
ఇటిట్ సంగతి విచారింప లేదు. 11 రాజు
విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణ మైనది,
దేవతలుకాక మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్
జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్
ఉండవుగదా. 12 అందుకు రాజు కోపము
తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గల వాడై
బబులోనులోని జాఞ్నులనందరిని
సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 13 ఇటిట్
శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు
చంపబడవలసియుండగా, వారు దానియేలును ఆతని
సేన్హి తులను చంపజూచిరి. 14 అపుప్డు
దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను చంపుటకై
బయలుదేరిన రాజ దేహసంరకష్కుల యధిపతియగు
అరోయ్కుదగగ్రకు పోయి, జాఞ్నయుకత్ముగా
మనవిచేసెను 15 రాజు నొదద్నుండి ఈ యాజఞ్
యింత తవ్రితముగా వచుచ్ట ఏమని దానియేలు
రాజుయొకక్ అధిపతియైన అరోయ్కు నడుగగా
అరోయ్కు ఆ సంగతి దానియేలునకు
తెలియజెపెప్ను. 16 అపుప్డు దానియేలు
రాజసనిన్ధికి పోయి సవ్పన్ భావమును తెలియ
జెపుప్టకై తనకు సమయము దయచేయుమని
రాజును బతి మాలెను. 17 అపుప్డు దానియేలు
తన యింటికి పోయి తన సేన్హితు లైన
హననాయ్కును మిషాయేలునకును అజరాయ్కును
సంగతి తెలియజేసి 18 తానును తన
సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న
జాఞ్నులతో కూడ నశింపకుండునటుల్ ఆ
కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్
దేవుని వలన కటాకష్ము పొందు నిమితత్మై
ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను.
19 అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ
మరమ్ము దానియేలునకు బయలుపరచబడెను గనుక
దాని యేలు పరలోకమందునన్ దేవుని
సుత్తించెను. 20 ఎటల్నగా దేవుడు
జాఞ్నబలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను
దేవుని నామము సుత్తినొందునుగాక. 21 ఆయన
కాలములను సమయ ములను మారుచ్వాడైయుండి,
రాజులను తోర్సివేయుచు నియమించుచు
ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు
జాఞ్నమును అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు.
22 ఆయన మరుగుమాటలను మరమ్ములను
బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు
తెలియును; వెలుగుయొకక్ నివాససథ్లము
ఆయనయొదద్నునన్ది. 23 మా పితరుల దేవా,

నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి
యునాన్వు; మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు
తెలియజేసియునాన్వు గనుక నేను నినున్
సుత్తించుచు ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా
రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు
తెలియజేసితివని దానియేలు మరల చెపెప్ను.
24 ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని
జాఞ్నులను నశింప జేయుటకు రాజు నియమించిన
అరోయ్కునొదద్కు వెళిల్బబులోనులోని
జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు
సముఖమునకు తోడుకొని పొముమ్, నేను ఆ కల
భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 25

కావున అరోయ్కురాజునకు భావము
తెలియజెపప్గల యొక మనుషుయ్ని
చెరపటట్బడిన యూదులలో నేను కను గొంటినని
రాజుసముఖమున మనవిచేసి, దానియేలును
తవ్రగా రాజుసనిన్ధికి తోడుకొనిపోయెను. 26

రాజునేను చూచిన కలయు దాని భావమును
తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? అని
బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 27

దానియేలు రాజుసముఖములో ఈలాగు
పర్తుయ్తత్ర మిచెచ్నురాజడిగిన యీ
మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్
గలవారైనను శకున గాండర్యినను,
జోయ్తిషుక్లైనను తెలియజెపప్జాలరు. 28

అయితే మరమ్ములను బయలుపరచ గల దేవుడొకడు
పరలోకమందునాన్డు, అంతయ్దినముల యందు
కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరు
నకు తెలియజేసెను. తాము పడకమీద పరుండగా
తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు
ఏవనగా 29 రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన
పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము పడకమీద
పరుండి మనో చింతగలవారై యుండగా
మరమ్ములను బయలు పరచువాడు కలుగబోవుదానిని
తమరికి తెలియజేసెను. 30 ఇతర
మనుషుయ్లకందరికంటె నాకు విశేష
జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము నాకు
బయలుపరచ బడలేదు. రాజునకు దాని భావమును
తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి
మనసుస్యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను
నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 31 రాజా,
తాము చూచుచుండగా బర్హామ్ండమగు ఒక
పర్తిమకన బడెను గదా. ఈ గొపప్ పర్తిమ
మహా పర్కాశమును, భయంకరమునైన రూపమును
గలదై తమరియెదుట నిలిచెను. 32 ఆ
పర్తిమయొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయ
మైనదియు,దాని రొముమ్ను భుజములును
వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును
ఇతత్డివియు, 33 దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు,
దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు ఒక
భాగము మటిట్దియునైయుండెను. 34 మరియు
చేతిసహా యము లేక తీయబడిన ఒక రాయి,
యినుమును మటిట్యు కలిసిన ఆ
పర్తిమయొకక్ పాదములమీద పడి దాని
పాదములను తుతుత్నియలుగా
విరుగగొటిట్నటుట్ తమకు కన బడెను. 35

అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు
వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి
కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము
ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని
కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను
విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా
పరవ్తమాయెను. 36 తాము కనిన కలయిదే, దాని
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భావము రాజుసముఖమున మేము తెలియ
జెపెప్దము. 37 రాజా, పరలోక మందునన్
దేవుడు రాజయ్ మును అధికారమును బలమును
ఘనతయు తమరికి అనుగర్ హించి యునాన్డు;
తమరు రాజులకు రాజైయునాన్రు. 38 ఆయన
మనుషుయ్లు నివసించు పర్తిసథ్లమందును, మను
షుయ్లనేమి భూజంతువులనేమి
ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్ టిని ఆయన తమరి
చేతి కపప్గించియునాన్డు, వారందరి మీద
తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించి యునాన్డు;
తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్ 39 తాము చనిపోయిన
తరు వాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన
రాజయ్మొకటి లేచును. అటుతరువాత లోకమంత
యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును.
అది యితత్డి వంటిదగును. 40 పిమమ్ట నాలుగవ
రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుము వలె
బలముగా ఉండును. ఇనుము సమసత్మైనవాటిని
దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము
పగులగొటుట్నటుల్ అది రాజయ్ములనిన్టిని
పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 41 పాద ములును
వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి
మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు ఇనుపది
గానునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ
రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము
బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ
రాజయ్ ములో ఆలాగుననుండును, ఆ రాజయ్ము
ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును. 42 పాదముల
వేర్ళుల్ కొంతమటుట్ నకు ఇనుపవిగాను
కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను ఉనన్టుల్ ఆ
రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయ
ములో నీరసముగాను ఉండును. 43 ఇనుమును బురదయు
మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె
మనుషయ్ జాతులు మిళితములై యినుము
మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు
పొసగకయుందురు. 44 ఆ రాజుల కాల ములలో
పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము
సాథ్పిం చును. దానికెనన్టికిని నాశనము
కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక
మరెవరికిని చెందదు; అది ముందు చెపిప్న
రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్
నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు
నిలుచును. 45 చేతి సహాయము లేక
పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి
యినుమును ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని
బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే;
యిందువలన మహా దేవుడు ముందు జరుగ బోవు
సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల
నిశచ్యము, దాని భావము నమమ్దగినది అని
దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 46 అంతట
రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు
సాషాఠ్ంగనమసాక్రము చేసి అతని పూజించి,
నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప
ఆజాఞ్పించెను. 47 మరియు రాజుఈ మరమ్మును
బయలు పరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ
దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును
మరమ్ములు బయలుపరచు వాడునై యునాన్డని
దానియేలునకు పర్తుయ్తత్ర మిచెచ్ను. 48

అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా
హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్,
అతనిని బబు లోను సంసాథ్నమంతటిమీద
అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో
పర్ధానునిగాను నియమించెను. 49 అంతట
దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు

షదర్కు మేషాకు అబేదెన్గోయను వారిని
బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా
నియమించెను; అయితే దాని యేలు
రాజుసనిన్ధిని ఉండెను.

రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు
పర్తిమయొకటి చేయించి,
బబులోనుదేశములోని దూరాయను మైదాన

ములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది
అరువదిమూరల ఎతుత్ను ఆరుమూరల వెడలుప్నై
యుండెను. 2 రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను
సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధి పతులను
మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర్
విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను
సంసాథ్నములలో ఆధి కయ్ము
వహించినవారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు
నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన
పర్తిమయొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును
దూతలను పంపించగా 3 ఆ యధిపతులును
సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును
మంతుర్లును ఖజానాదారులును
ధరమ్శాసత్ర్విధాయకులును నాయ్యాధి
పతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము
వహించినవారంద రును రాజగు నెబుకదెన్జరు
నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్
పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, రాజగు నెబుకదెన్జరు
నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమయెదుట
నిలుచుండిరి. 4 ఇటుల్ండగా ఒక దూత
చాటించినది ఏమనగాజనులారా, దేశసుథ్ లారా,
ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్
ఇచుచ్చునాన్ను. 5 ఏమనగా, బాకా
పిలల్ంగోర్వి పెదద్ వీణ సుంఫోనీయ వీణ
విపంచిక సకలవిధములగు వాదయ్ ధవ్నులు మీకు
వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు
నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమయెదుట
సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 6 సాగిలపడి
నమసక్రింపనివాడెవడో వాడు మండుచునన్
అగిన్గుండములో తకష్ణమే వేయ బడును. 7 సకల
జనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ
సుంఫోనీయ విపంచిక సకలవిధములగు
వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును
దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును
సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు
నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు
నమసాక్రము చేసిరి. 8 ఆ సమయమందు
కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్
యూదులపైని కొండెములుచెపిప్ 9 రాజగు
నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవిచేసిరి
రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. 10 రాజా, తాము
ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను
పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను విపంచికను
సుంఫోనీయను సకల విధములగు వాదయ్ధవ్నులను
విను పర్తివాడు సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు
నమసాక్రము చేయవలెను. 11 సాగిలపడి
నమసక్రింపనివాడెవడో వాడు మండుచునన్
అగిన్గుండములో వేయబడును. 12 రాజా, తాము
షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు
యూదులను బబులోను దేశములోని రాచకారయ్
ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ
మనుషుయ్లు తమరి ఆజఞ్ను
లకష్య్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజిం
చుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు
పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 13

అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును
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రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును మేషా కును
అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్
ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని
రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 14 అంతట
నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెనుషదర్కూ,
మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు నా దేవతను
పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన
బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుటలేదనియు
నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 15 బాకాను
పిలల్ంగోర్విని పెదద్ వీణను వీణను
సుంఫోనీయను విపంచికను సకలవిధములగు
వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో
సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు
నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండినయెడల సరే
మీరు నమసక్రింపని యెడల తకష్ణమే
మండుచునన్ వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు
వేయబడుదురు; నా చేతిలో నుండి మిముమ్ను
విడిపింపగల దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 16

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో
ఈలాగు
చెపిప్రినెబుకదెన్జరూ,యిందునుగురించి నీకు
పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెననన్ చింత మాకు
లేదు. 17 మేము సేవించుచునన్ దేవుడు
మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండము
లోనుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు
సమరుథ్డు;మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన
మముమ్ను రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన
రకిష్ంపకపోయినను 18 రాజా, నీ దేవతలను
మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ం చిన
బంగారు పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసి
కొనుము. 19 అందుకు నెబుకదెన్జరు
అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు,
మేషాకు, అబేదెన్గోయను వారి విషయములో
ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము
ఎపప్టికనన్ ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని
యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 20 మరియు తన
సైనయ్ములోనుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని
పిలువనంపించిషదర్కును, మేషా కును,
అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమిగలిగి
మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని ఆజఞ్
ఇయయ్గా 21 వారు వారి అంగీలను
నిలువుటంగీలను పైవసత్ర్ములను తకిక్న
వసత్ర్ ములను తియయ్కయే, యునన్పాటున
ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ
గుండమునడుమ పడవేసిరి. 22 రాజాజఞ్
తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి
వేడిమిగలదైనందు నను షదర్కు, మేషాకు,
అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు
అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 23

షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు
మను షుయ్లు బంధింపబడినవారై వేడిమిగలిగి
మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 24 రాజగు
నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ
లేచిమేము ముగుగ్రు మనుషుయ్లను బంధించి
యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల
నడి గెను. వారురాజా, సతయ్మే అని రాజుతో
పర్తుయ్తత్ర మిచిచ్రి. 25 అందుకు
రాజునేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములులేక
అగిన్లో సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి
హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము
దేవతల రూపమును బోలినదని వారికి
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 26 అంతట
నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ

గుండము వాకిలి దగగ్రకు వచిచ్షదర్కు,
మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా,
మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకు లారా,
బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా,
షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ
అగిన్లోనుండి బయ టికి వచిచ్రి. 27

అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధి
పతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన మంతుర్లును
కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి
శరీరములకు అగిన్ యేహాని చేయకుండుటయు,
వారి తలవెండుర్కలలో ఒక టైనను
కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్ర్ములు చెడిపో
కుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి
దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 28

నెబుకదెన్జరుషదర్కు, మేషాకు,
అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారుహ్డు;
ఆయన తన దూతనంపి తనాన్ శర్యించిన దాసులను
రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికిగాక మరి ఏ
దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని
సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను
అపప్గించి రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్
పరచిరి. 29 కాగా నేనొక శాసనము
నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవి◌్వధముగ
రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ
దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని
రాషట్ర్ములో గాని యేభాష
మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు,
అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు
దూషించునో వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును;
వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా
ఉండుననెను. 30 అంతట నుండి రాజు షదర్కు,
మేషాకు, అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను
సంసాథ్నములో హెచిచ్ంచెను.

రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట
నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును ఆ
యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు

సెలవిచుచ్చునాన్డుమీకు కేష్మాభి వృదిధ్
కలుగునుగాక. 2 మహోనన్తుడగు దేవుడు నా
యెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను
మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 3

ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో
బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు
ఎంతో ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త
రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు
నిలుచుచునన్ది. 4 నెబుకదెన్జరను నేను నా
యింట విశార్ంతియు నా నగరమందు కేష్మమును
గలవాడనైయుండి యొక కల కంటిని; అది నాకు
భయము కలుగజేసెను. 5 నేను నా పడకమీద
పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలం
పులు ననున్ కలతపెటెట్ను. 6 కావున ఆ
సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై
బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా యెదుటికి
పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 7 శకున
గాండుర్ను గారడీవిదయ్గలవారును
కలీద్యులును జోయ్తి షుయ్లును నా
సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో
చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు
తెలుపలేక పోయిరి. 8 కడపట బెలెత్షాజరను
నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన
దానియేలను వాడు నా యెదుటికి వచెచ్ను;
పరిశుదధ్ దేవతల ఆతమ్
అతనియందుండెను,కావున నేనతనికి నా కలను
చెపిప్తిని. 9 ఎటల్నగాశకునగాండర్ అధిపతి
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యగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్
నీయందునన్ దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్
కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను
కనిన కలయు దాని భావమును నాకు తెలియ
జెపుప్ము. 10 నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా
నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను చూడగా
భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్
కనబడెను. 11 ఆ చెటుట్ వృదిధ్ పొంది
బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు
ఆకా శమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము
భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 12 దాని
ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్
విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో సమసత్
జీవకో టల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని
నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని
కొమమ్లలో ఆకాశ పకుష్లు కూరుచ్ండెను; సకల
మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము
దానియందుండెను. 13 మరియు నేను నా పడక మీద
పండుకొనియుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన
దరశ్నము లను చూచుచుండగా, 14 జాగరూకుడగు ఒక
పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగి వచిచ్ ఈలాగు
బిగగ్రగా పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి
దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను
తీసివేసి దాని పండల్ను పారవేయుడి; పశువులను
దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని
కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 15 అయితే అది
మంచునకు తడిసి పశువుల వలె పచిచ్కలో
నివసించునటుల్ దాని మొదుద్ను ఇనుము
ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి,
పొలములోని గడిడ్పాలగు నటుల్ దానిని
భూమిలో విడువుడి. 16 ఏడు కాలములు గడచువరకు
వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా పశువు
మనసుస్ వానికి కలుగును. 17 ఈ ఆజఞ్ జాగరూకు
లగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును,
నిరణ్య మైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి
సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల
రాజయ్ముపైని అధికారియైయుండి, తానెవరికి
అనుగర్హింప నిచఛ్ éయించునో
వారికనుగర్హించుననియు, ఆ యా రాజయ్ము
పైన అతయ్లప్ మనుషుయ్లను ఆయన
నియమించుచునాన్ డనియు మనుషుయ్లందరు
తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరు గును. 18

బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన
దరశ్ నము ఇదే; నీవు తపప్ నా రాజయ్ములో
మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్
నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్ దేవ తల
ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవేదానిని చెపప్
సమరుథ్డ వంటిని. 19 అందుకు బెలెత్షాజరను
దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది
మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ,
యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావము వలన గాని
నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్
షాజరునా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని
దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము
తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 20 తాము చూచిన
చెటుట్ వృదిధ్ నొంది
బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు
ఆకాశ మునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము
భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 21 దాని
ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్
విసాత్రములుగాను కనబడెను, అందులో సమసత్
జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని
నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని

కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా
22 రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది;
నీవు వృదిధ్పొంది మహా బలముగలవాడ వైతివి;
నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్
యెను; నీ పర్భుతవ్ము లోకమంతట
వాయ్పించియునన్ది. 23 చెటుట్ను నరుకుము,
దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను
భూమిలో ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలి సిన
కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని
పచిచ్కలో దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపుమంచుకు
తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని
జాగరూకుడగు ఒక పరి శుదుధ్డు పరలోకమునుండి
దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా. 24

రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా,
సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా
యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా
25 తమయొదద్ నుండకుండ మను షుయ్లు నినున్
తరుముదురు, నీవు అడవి జంతువుల మధయ్
నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు;
ఆకాశపు మంచు నీమీదపడి నినున్ తడుపును;
సరోవ్నన్తుడగుదేవుడు మానవుల
రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డ నియు,
తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో
వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు
తెలిసికొనువరకు ఏడు కాల ములు నీకీలాగు
జరుగును. 26 చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండ
నియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన1
సరోవ్నన్తుడు అధికారియని నీవు తెలిసికొనిన
మీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ
వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 27 రాజా, నా యోచన
నీ దృషిట్కి అంగీకారమగును గాక; ఒకవేళ నీవు నీ
పాపములు మాని నీతి నాయ్యముల ననుసరించి,
నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ
చూపినయెడల నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట
నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్ర
మిచెచ్ను. 28 పైన జెపిప్నదంతయు రాజగు
నెబుకదెన్జరు నకు సంభవించెను. 29

పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన
రాజధానియగు బబులోనులోని నగరునందు
సంచరించుచుండగా 30 రాజుబబులోనను ఈ మహా
విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా
పర్భావఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని
నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో
తాననుకొనెను. 31 రాజు నోట ఈ మాట యుండగా
ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను,
ఏదనగారాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు
పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి
తొలగిపోయెను. 32 తమయొదద్ నుండి
మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు
అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు
పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు
దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారి
యైయుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప
నిశచ్యిం చునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు
తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు
జరుగునని చెపెప్ను. 33 ఆ గడియలోనే ఆలాగున
నెబుకదెన్జరునకు సంభ వించెను;
మానవులలోనుండి అతని తరిమిరి, అతడు
పశువులవలె గడిడ్మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని
దేహ మును తడపగా అతని తలవెండుర్కలు
పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని
గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను. 34

ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్ జరను
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5

నేను మరల మానవబుదిధ్గలవాడనై నా కండుల్
ఆకాశము తటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు
సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ముచేసి
ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము
చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు
నునన్వి. 35 భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి
ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేనయెడలను
భూనివాసులయెడలను తన చితత్ము చొపుప్న
జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని
నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు
ఎవడును సమరుథ్డుకాడు. 36 ఆ సమయమందు నా
బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్
సంబంధమగు పర్భావమును నా ఘనతయు నా
తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్ లును నా
కిర్ందియధిపతులును నాయొదద్ ఆలోచన చేయ
వచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను
మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని. 37 ఈలాగు నెబు
కదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్
కారయ్ములనిన్యు సతయ్ ములును, ఆయన
మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్ వనియు,
గరవ్ముతో నటించు వారిని ఆయన అణపశకుత్
డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘన
పరచుచు నునాన్ను.

రాజగు బెలష్సస్రు తన యధిపతులలో
వెయియ్మందికి గొపప్
విందుచేయించి, ఆ వెయియ్మందితో

కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 2

బెలష్సస్రు దార్కాష్ రసము తార్గుచుండగా
తానును తన యధిపతులును తన రాణులును తన
ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి
తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు నెబుకదెన్జరు
యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి
తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 3 అందుకు వారు
యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయ
ములోనుండి తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను
తెచిచ్ యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును
అతని రాణు లును అతని ఉపపతున్లును వాటిలో
దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 4 వారు
బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి
అను వాటితో చేసిన దేవతలను సుత్తించుచు
దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 5 ఆ
గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి,
దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు గోడ పూత మీద
ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్ టుట్ండెను.
రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా 6 అతని
ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు
కలవరపడగా అతని నడుము కీళుల్వదలి అతని
మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు
కొటుట్కొనుచుండెను. 7 రాజు గారడీ
విదయ్గల వారిని కలీద్యులను
జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని ఆతురముగా
ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే
ఇటల్నెనుఈ వార్తను చదివి దీని భావమును
నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదా రంగు
వసత్ర్ము కటుట్కొని తన మెడను
సువరణ్మయమైన కంఠభూషణము
ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ
యధిపతిగా ఏలును. 8 రాజు నియమించిన
జాఞ్నులందరు అతని సముఖము నకు వచిచ్రి గాని
ఆ వార్త చదువుటయైనను దాని భావము
తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్
కాకపోయెను. 9 అందుకు రాజగు బెలష్సస్రు

మిగుల భయాకార్ంతుడై తన యధి పతులు
విసమ్యమొందునటుల్గా ముఖవికారముగలవాడా
యెను. 10 రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన
సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు గృహమునకు వచిచ్
ఇటల్నెనురాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ
తలంపులు నినున్ కలవరపరచనియయ్కుము, నీ
మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండ నిముమ్. 11 నీ
రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు
పరిశుదధ్ దేవతల ఆతమ్గలవాడు; నీ
తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి
జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై
యుండుట నీ తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ
తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకున
గాండర్కును గారడీవిదయ్గల వారికిని
కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై
యధిపతిగా అతని నియమించెను. 12 ఈ
దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై కలలు
తెలియజేయుటకును, మరమ్ములు
బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్ర
మిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియుగలవాడుగా
కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు
అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును
పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు
తెలియజెపుప్ను. 13 అపుప్డు వారు
దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు
ఇటల్నెనురాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి
ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు
యూదు లలోనుండు దానియేలు నీవే గదా? 14

దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష
జాఞ్నమును నీయందునన్వని నినున్గూరిచ్
వింటిని. 15 ఈ వార్త చదివి దాని భావము
తెలియజెపప్వలెనని జాఞ్నులను
గారడీవిదయ్గల వారిని పిలి పించితిని గాని
వారు ఈ సంగతియొకక్ భావమును తెలుపలేక
పోయిరి. 16 అంతరాభ్వములను బయలుపరచుట
కును కఠినమైన పర్శన్లకు ఉతత్రమిచుచ్టకును
నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్
వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును
దాని భావమును తెలియజెపుప్ట కును నీకు
శకయ్మైనయెడల నీవు ఊదారంగు వసత్ర్ము
కటుట్కొని మెడను సువరణ్కంఠభూషణము
ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా
ఏలుదువు. 17 అందుకు దానియేలు ఇటల్నెనునీ
దానములు నీయొదద్ నుంచు కొనుము, నీ
బహుమానములు మరి ఎవనికైన నిముమ్; అయితే
నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు
తెలియ జెపెప్దను. 18 రాజా చితత్గించుము;
మహోనన్తు డగు దేవుడు మహరద్శను
రాజయ్మును పర్భావమును ఘన తను నీ
తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను. 19

దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున
తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని చంపెను; ఎవరిని
రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని
హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను;
ఎవరిని పడ వేయగోరెనో వారిని పడవేసెను.
కాబటిట్ సకల రాషట్ర్ములును జనులును ఆ యా
భాషలు మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు
అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 20 అయితే అతడు
మనసుస్న అతిశయించి, బలా తాక్రము
చేయుటకు అతని హృదయమును కఠినము చేసి
కొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్ము
నతనియొదద్నుండి తీసి వేసి అతని ఘనతను
పోగొటెట్ను. 21 అపుప్డతడు మానవుల
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యొదద్నుండి తరమబడి పశు వులవంటి
మనసుస్గలవాడా యెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు
మానవుల రాజయ్ ములలో ఏలుచు, ఎవరిని
సాథ్పింపగోరునో వారిని సాథ్పించు నని అతడు
తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్
నివసించుచు పశువులవలె గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపు
మంచు చేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను. 22

బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ
సంగతియంతయు ఎరిగి యుండియు, నీ మనసుస్ను
అణచుకొనక, పరలోకమం దునన్ పర్భువుమీద
నినున్ నీవే హెచిచ్ంచుకొంటివి. 23 ఎటల్నగా
నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉప
పతున్లును దేవుని ఆలయసంబంధమగు
ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి
తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్యుంచు కొని
వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను
గర్హింపనైనను చేతకాని వెండి బంగారు
ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో
చేయబడిన దేవతలను సుత్తించి తిరి గాని, నీ
పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును ఏ దేవుని
వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు. 24

కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్
ఈ వార్తను వార్సెను; వార్సిన
శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల్
ఉఫారీస్న్. 25 ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే
అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్విషయములో
లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 26 టెకేల్ అనగా
ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా
కనబడితివి. 27 ఫెరేన్ అనగా నీ రాజయ్ము
నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును
పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 28 బెలష్సస్రు
ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు
వసత్ర్ము తొడిగించి యతని 29 మెడను
బంగారపు హారమువేసి పర్భుతవ్ము చేయు
టలో నతడు మూడవ యధికారియని చాటించిరి. 30

ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు
బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 31 మాదీయుడగు
దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల
వాడై సింహాసనము నెకెక్ను.

తన రాజయ్మంతటిపైన అధిపతులుగా
ఉండుటకై నూట ఇరువదిమంది యధిపతులను
నియమించుటకు దరాయ్ వేషునకు

ఇషట్మాయెను. 2 వారిపైన ముగుగ్రిని
పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో
దానియేలు ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము
కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్ కుండ
వీరికి లెకక్లు ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్
ఇచెచ్ను. 3 ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన
బుదిధ్గలవాడై పర్ధానుల లోను అధిపతులలోను
పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక
రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని
రాజుదేద్ శించెను. 4 అందుకా పర్ధానులును
అధిపతులును రాజయ్ పాలన విషయములో
దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద మోపవలెనని
యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని
దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ
తపప్యి నను చేయువాడు కాడు గనుక
దానియేలులో తపప్యి నను లోపమైనను
కనుగొనలేకపోయిరి. 5 అందుకా మను షుయ్లు
అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ
విషయమందును అతనిలో లోపము కనుగొన లేమను
కొనిరి. 6 కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును
అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి

వచిచ్ ఇటల్నిరిరాజగు దరాయ్ వేషూ,
చిరంజీవివై యుందువుగాక. 7 రాజయ్పు
పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు
సంసాథ్నాధి పతులు అందరును కూడి, రాజొక
ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని
శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ యోచన
చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినములవరకు
నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవుని యొదద్నైనను
మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు
చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసినయెడల వాడు
సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, nయీ
పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి 8

మాదీయులయొకక్యు పారసీకులయొకక్యు
పదధ్తి నను సరించి సిథ్రమగు శాసనముగా
ఉండునటుల్ దానిమీద సంతకము చేయుమని
మనవిచేసిరి. 9 కాగా రాజగు దరాయ్వేషు
శాసనము వార్యించి సంతకము చేసెను. 10

ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని
దానియేలు తెలిసి కొనినను అతడు తన యింటికి
వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము
ముమామ్రు మోకాళూల్ని, తన యింటి పైగది
కిటికీలు యెరూషలేము తటుట్నకు
తెరువబడియుండగా తన దేవునికి
పార్రథ్నచేయుచు ఆయనను
సుత్తించుచువచెచ్ను. 11 ఆ మనుషుయ్లు
గుంపుకూడి వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి
పార్రథ్నచేయుటయు ఆయనను
బతిమాలుకొనుటయు చూచి 12 రాజు సముఖమునకు
వచిచ్ శాసనవిషయమును బటిట్రాజా, ముపప్ది
దినములవరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను
మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయ కూడదు;
ఎవడైన చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో
పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా?
అని మనవి చేయగా రాజుమాదీయులయొకక్యు
పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తిపర్కారము ఆ
సంగతి సిథ్రము; ఎవరును దాని
రదుద్పరచజాలరనెను. 13 అందుకు
వారుచెరపటట్ బడిన యూదులలోనునన్ ఆ
దానియేలు, నినేన్గాని నీవు పుటిట్ంచిన
శాసనమునేగాని లకష్య్పెటట్క, అనుదినము
ముమామ్రు పార్రథ్నచేయుచు
వచుచ్చునాన్డనిరి. 14 రాజు ఈ మాట విని
బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును
రకిష్ంపవలెనని తన మనసుస్ దృఢముచేసికొని,
సూరుయ్ డసత్మించువరకు అతని విడిపించుటకు
పర్యతన్ము చేసెను. 15 ఆ మనుషుయ్లు దీని
చూచి రాజసనిన్ధికి సంద డిగా కూడి
వచిచ్రాజా, రాజు సిథ్రపరచిన యే శాసనము
గాని తీరామ్నము గాని యెవడును
రదుద్పరచజాలడు; ఇది మాదీయులకును
పారసీకులకును విధియని తమరు తెలిసి
కొనవలెననిరి. 16 అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా
బంటౌర్ తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి
సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా
రాజునీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ
దేవుడే నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో
చెపెప్ను. 17 వారు ఒక రాయి తీసికొని వచిచ్
ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; మరియు
దానియేలును గూరిచ్ రాజుయొకక్ తీరామ్నము
మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని
యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి.
18 అంతట రాజు తన నగరునకు వెళిల్ ఆ రాతిర్
అంత ఉపవాసముండి నాటయ్వాయిదయ్ములను
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జరుగ నియయ్లేదు; అతనికి
నిదర్పటట్కపోయెను. 19 తెలల్వారు జామున
రాజు వేగిరమే లేచి సింహముల గుహదగగ్రకు
తవ్రపడిపోయెను. 20 అతడు గుహదగగ్రకు
రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును
పిలిచిజీవముగల దేవుని సేవ కుడవైన
దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ
దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? అని యతనిని
అడిగెను. 21 అందుకు దానియేలురాజు చిరకాలము
జీవించునుగాక. 22 నేను నా దేవుని దృషిట్కి
నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన దూత
నంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ
వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ దృషిట్కి
నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 23

రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై
దానియేలును గుహలోనుండి పైకి తీయుడని
ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్ తులు దానియేలును
బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవుని యందు
భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగ
లేదు. 24 రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద
నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు
తోడుకొనివచిచ్ సింహ ముల గుహలో
పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి
భారయ్లను పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు
రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి
యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.
25 అపుప్డు రాజగు దరాయ్వేషు లోకమంతట
నివసించు సకలజనులకును రాషట్ర్ములకును ఆ
యా భాషలు మాట లాడువారికిని ఈలాగు
వార్యించెను మీకు కేష్మాభి వృదిధ్
కలుగునుగాక. 26 నా సముఖమున నియమించిన
దేమనగానా రాజయ్ములోని సకల
పర్భుతవ్ముల యందుండు నివాసులు
దానియేలుయొకక్ దేవునికి భయ పడుచు ఆయన
సముఖమున వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల
దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన
రాజయ్ము నాశనముకానేరదు, ఆయన
ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్న కుండును. 27 ఆయన
విడిపించువాడును రకిష్ంచు వాడునైయుండి,
పరమందును భూమిమీదను సూచక కిర్యలను
ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే
సింహముల నోటనుండి ఈ దానియేలును
రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 28 ఈ
దానియేలు దరాయ్వేషు పర్భుతవ్
కాలమందును పారసీకుడగు కోరెషు పర్భుతవ్కాల
మందును వరిథ్లెల్ను.

బబులోను రాజగు బెలష్సస్రుయొకక్
పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున
దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను;

అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కలకని ఆ కల
సంగతిని సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 2

దానియేలు వివరించి
చెపిప్నదేమనగారాతిర్యందు దరశ్నములు
కలిగి నపుప్డు నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు
నలుదికుక్ల నుండి సముదర్ముమీద గాలి విసరుట
నాకు కనబడెను. 3 అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి
గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి పై
కెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి
భినన్ములై యుండెను. 4 మొదటిది సింహ మును
పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి
రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని
రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది
పాదములు పెటుట్ కొని నేలపైన నిలువబడెను.

మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్
దానికియయ్బడెను. 5 రెండవ జంతువు
ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక
పారశ్వ్ముమీద పండుకొని తన నోట
పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెము కలను
పటుట్కొనినది. కొందరులెముమ్,
విసాత్రముగా మాంసము భకిష్ంచుము అని
దానితో చెపిప్రి. 6 అటు పిమమ్ట
చిరుతపులినిపోలిన మరియొక జంతువును
చూచితిని. దాని వీపున పకిష్రెకక్లవంటి
నాలుగు రెకక్లుండెను; దానికి నాలుగు
తలలుండెను; దానికి ఆధిపతయ్ మియయ్
బడెను. 7 పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు
దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా,
ఘోరమును భయం కరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి
కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన యితర
జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహాబల
మహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ ఇనుప
దంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది
సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా
చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద
అణగదొర్కుక్చుండెను. 8 నేను ఈ కొముమ్
లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్
కొముమ్వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి
సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు
పెరికి వేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల
కనున్లవంటి కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు
నోరును ఉండెను. 9 ఇంక సింహాసనములను వేయుట
చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను.
ఆయన వసత్ర్ము హిమము వలె ధవళముగాను,
ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన
గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్గాను ఉండెను.
ఆయన సింహా సనము అగిన్జావ్లలవలె
మండుచుండెను; దాని చకర్ ములు అగిన్వలె
ఉండెను. 10 అగిన్వంటి పర్వాహము
ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను.
వేవేలకొలది ఆయనకు పరిచారకులుండిరి;
కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయనయెదుట
నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై గర్ంథములు
తెరువబడెను. 11 అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ
కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల
నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్
కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్
అగిన్లో వేయబడెను. 12 మిగిలిన ఆ జంతు వుల
పర్భుతవ్ము తొలగిపోయెను; సమయము
వచుచ్వరకు అవి సజీవులమధయ్ను ఉండవలెనని
యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి
ఏరాప్టాయెను. 13 రాతిర్ కలిగిన దరశ్న
ములను నేనింక చూచుచుండగా,
ఆకాశమేఘారూఢుడై మనుషయ్కుమారునిపోలిన
యొకడు వచిచ్, ఆ మహావృదుధ్ డగువాని
సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన సముఖమునకు
తేబడెను. 14 సకల జనులును రాషట్ర్ములును ఆ
యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను
సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు
ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయ బడెను. ఆయన
పర్భుతవ్ము శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని
తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును
లయముకాదు. 15 నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్
కలవరపరచుచునన్ం దున దానియేలను నేను నా
దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 16 నేను
దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకని
యొదద్కుపోయిఇందునుగూరిచ్న నిజమంతయు
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నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో
మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు
తెలియజేసెను. 17 ఎటల్నగా ఈ మహా
జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు
పర్భుతవ్ము చేయబోవు నలుగురు రాజులను
సూచించుచునన్వి. 18 అయితే మహోనన్తుని
పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు;
వారు యుగయుగములు యుగయుగాంత ములవరకు
రాజయ్మేలుదురు. 19 ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి
గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి ఏమైనదని
నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి
భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును
పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని
కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 20

మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల
సంగతియు,వాటి మధయ్నుండి పెరిగి మూడు
కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్ లును
గరవ్ముగా మాటలాడు నోరునుగల ఆ వేరగు
కొముమ్ సంగతియు, అనగా దాని కడమ
కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్
సంగతియు విచారించితిని. 21 ఈ కొముమ్
పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని
గెలుచున దాయెను. 22 ఆ మహావృదుధ్డు వచిచ్
మహోనన్తుని పరి శుదుధ్ల విషయములో తీరుప్
తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము
వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్ము
నేలుదురను సంగతి నేను గర్హించితిని. 23

నేనడగిన దానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున
చెపెప్నుఆ నాలుగవ జంతువు లోకములో తకిక్న
ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ
రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది
సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు
లోక మంతయు భకిష్ంచును. 24 ఆ పది కొముమ్లు
ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది
రాజులను సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా
ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక
రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు రాజులను
పడదోర్యును. 25 ఆ రాజుమహోనన్తునికి
విరోధముగా మాటలాడుచు మహో నన్తుని
భకుత్లను నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాల
ములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ
బూనుకొనును; వారు ఒక కాలము కాలములు
అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 26

అతని యధికారము నశింపజేయుటకును
నిరూమ్లముచేయుటకునుతీరుప్ విధింపబడెను
గనుక అది కొటిట్ వేయబడును. 27 ఆకాశమంతటి
కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును
రాజయ్ మహాతమ్య్మును మహోనన్తుని పరి
శుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము
నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును దానికి
దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి
సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 28 దాని
యేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన
కలతగలవాడ నైతిని; అందుచేత నా ముఖము
వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా
మనసుస్లో నుంచుకొంటిని.

రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ
సంవతస్ర మందు దానియేలను నాకు
మొదట కలిగిన దరశ్నము గాక మరియొక

దరశ్నము కలిగెను. 2 నేను దరశ్నము
చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను
పర్దేశ సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో
ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 3 నేను ఊలయి

యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము
కలిగెను. నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక
పొటేట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను;
దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ కొముమ్లు
ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె
ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత
మొలిచి నది. 4 ఆ పొటేట్లు కొముమ్తో
పశిచ్మముగాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణముగాను
పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా
దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ
తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును
శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా
జరిగించుచు బలము చూపుచు వచెచ్ను. 5 నేను ఈ
సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు
పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ నేల మోపకుండ
భూమియందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు
కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన
కొముమ్ండెను. 6 ఈ మేకపోతు నేను
నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు
కొముమ్లుగల పొటేట్లు సమీపమునకు వచిచ్,
భయంకరమైన కోపము తోను బలముతోను
దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 7 నేను చూడగా
ఆమేకపోతు పొటేట్లును కలిసికొని, మికిక్లి
రౌదర్ముగలదై దానిమీదికి వచిచ్ ఆ
పొటేట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను
పగులగొటెట్ను. ఆ పొటేట్లు దాని
నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని
నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని
బలమును అణచి ఆ పొటేట్లును తపిప్ంచుట
ఎవరిచేతను కాకపోయెను. 8 ఆ మేకపోతు
అతయ్ధికముగా బలము చూపుచువచెచ్ను; అది
బహుగా పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్
విరిగెను; విరిగిన దానికి బదులుగా నాలుగు
పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు ఆకాశపు
నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 9 ఈ
కొముమ్లలో ఒక దానిలోనుండి యొక
చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది దకిష్
ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను
అతయ్ధి కముగా బలిసెను. 10 ఆకాశ
సైనయ్మునంటునంతగా పెరిగి నకష్తర్ములలో
కొనిన్టిని పడవేసి కాళల్కిర్ంద అణగ
దొర్కుక్చుండెను 11 ఆ సైనయ్ముయొకక్
అధిపతికి విరోధ ముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని,
అనుదిన బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన
ఆలయమును పడదోర్సెను. 12 అతికర్మము
జరిగినందున అనుదిన బలిని నిలుపు చేయుటకై
యొక సేన అతనికియయ్ బడెను. అతడు
సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్ను సారముగా
జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 13 అపుప్డు
పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని;
అంతలో మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో
మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను.
ఏమనగా, అనుదిన బలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము
జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ
వసుత్వును గూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెర
వేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ
సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద
తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునో యనియు
మాటలాడుకొనిరి. 14 అందుకతడురెండువేల
మూడువందల దినములమటుట్కే యని నాతో
చెపెప్ను. అపుప్డు ఆలయపవితర్తనుగూరిచ్న
తీరుప్ తీరచ్ బడును. 15 దానియేలను నేను ఈ
దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన
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వివేకము పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని
రూపముగల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 16

అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి
పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని సవ్రము
వింటిని; అదిగబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును
ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 17

అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు
వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా భయమొంది
సాషాట్ంగపడితిని; అతడునర పుతుర్డా, యీ
దరశ్నము అంతయ్కాలమును గూరిచ్నదని
తెలిసికొనుమనెను. 18 అతడు నాతో మాట
లాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్పటిట్నవాడనై
నేలను సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్
పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను. 19

మరియు అతడుఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు
కలుగబోవునటిట్ సంగతులు నీకు తెలియజేయు
చునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన
అంతయ్కాల మును గూరిచ్నది 20 నీవు చూచిన
రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటేట్లునన్దే, అది
మాదీయులయొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు
రాజులను సూచించుచునన్ది. 21 బొచుచ్గల ఆ
మేకపోతు గేర్కులరాజు; దాని రెండు కనున్ల
మధయ్ నునన్ ఆ పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి
రాజును సూచించు చునన్ది. 22 అది పెరిగిన
పిమమ్ట దానికి బదులుగా నాలుగు కొముమ్లు
పుటిట్నవి గదా; నలుగురు రాజులు ఆ జనములో
నుండి పుటుట్దురుగాని వారు అతనికునన్
బలముగలవారుగా ఉండరు. 23 వారి
పర్భుతవ్ముయొకక్ అంతములో వారి
యతికర్మములు సంపూరిత్యగుచుండగా,
కూర్రముఖము గల వాడును యుకిత్గలవాడునై
యుండి, ఉపాయము తెలిసి కొను ఒక రాజు
పుటుట్ను. 24 అతడు గెలుచునుగాని తన
సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా
శతుర్వులను నాశ నము చేయుటయందు అభివృదిధ్
పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు
బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింప
జేయును. 25 మరియు నతడు ఉపాయము
కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము
తెచుచ్కొనును; అతడు అతి శయపడి తనున్తాను
హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్
కాలమందు అనేకులను సంహరించును; అతడు
రాజాధిరాజుతో యుదధ్ముచేయును గాని కడపట
అతని బలము దైవాధీనమువలన
కొటిట్వేయబడును. 26 ఆ దినములను గూరిచ్న2
దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్
వము, అది యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట
నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము
వెలల్డిచేయకుమనెను. 27 ఈ దరశ్నము కలుగగా
దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్
వాయ్ధి గర్సుత్డనైయుంటిని; పిమమ్ట
నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని
చేయుచువచిచ్తిని. ఈ దరశ్నమును గూరిచ్
విసమ్యముగలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి
తెలుప గలవాడెవడును లేక పోయెను.

మాదీయుడగు అహషేవ్రోషుయొకక్
కుమారుడైన దరాయ్వేషు
కలీద్యులపైన రాజాయెను. 2 అతని

ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను
నేను యెహోవా తన పర్వకత్యగు
యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్,
యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది
సంవతస్ర ములు సంపూరిత్¸°చునన్ వని

గర్ంథములవలన గర్హించి తిని. 3 అంతట నేను
గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన
వేసికొని ఉపవాసముండి, పార్రథ్న
విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని
యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసి
కొంటిని. 4 నేను నా దేవుడైన యెహోవా
యెదుట
పార్రథ్నచేసియొపుప్కొనన్దేమనగాపర్భువా,
మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ
ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచు వారియెడల నీ
నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకముచేయు వాడా, 5

మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమును
బటిట్ మా రాజులకును మా యధిపతులకును మా
పితరులకును యూదయదేశజనులకందరికిని చెపిప్న
మాటలను ఆలకింపక 6 నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను
అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై
చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు
చేసినవారము. 7 పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు;
మేమైతే సిగుగ్చేత
ముఖవికారమొందినవారము; మేము నీమీద
తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల
దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి,
యెరూషలేములోను యూదయ దేశము లోను
నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు,
పర దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు
ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున
సిగేగ్ తగియునన్ది. 8 పర్భువా, నీకు
విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా
రాజుల కును మా యధిపతులకును మా పితరులకును
ముఖము చినన్ బోవునటుల్గా సిగేగ్
తగియునన్ది. 9 మేము మా దేవుడైన
యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు
చేసితివిు; అయితే ఆయన కృపాకష్మాపణలుగల
దేవుడైయునాన్డు. 10 ఆయన తన దాసులగు
పర్వకత్లదావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్,
వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని
సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన
యెహోవా మాట వినకపోతివిు. 11 ఇశార్
యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్ర్ము
నతికర్మించి నీ మాట వినక తిరుగుబాటు చేసిరి.
మేము పాపము చేసితివిు గనుకనేను శపించెదనని
నీవు నీ దాసుడగు మోషే ధరమ్ శాసత్ర్మందు
పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును
మామీద కుమమ్రించితివి. 12 యెరూషలే ములో
జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన
మా మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా
నాయ్యాధిపతులమీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు
రపిప్ంచి, తాను చెపిప్న మాటలు నెర
వేరెచ్ను. 13 మోషే ధరమ్శాసత్ర్మందు
వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము
మా చెడునడవడి మానక పోతివిు; నీ సతయ్మును
అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా
దేవుడైన యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక
పోతివిు. 14 మేము మా దేవుడైన యెహోవా
మాట విన లేదు గనుక ఆయన తన సమసత్
కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డైయుండి,
సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి
రాజేసెను. 15 పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహు
బలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి
రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టివరకు నీ నామమునకు ఘనత
తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి
చెడునడతలు నడిచినవారము. 16 పర్భువా, మా
పాపములనుబటిట్యు మా పితరుల దోష
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మునుబటిట్యు, యెరూషలేము నీ
జనులచుటుట్నునన్ సకల పర్జలయెదుట
నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు
పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ
పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ
రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ నీతికారయ్ము
లనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము
చేసికొనుచునాన్ను. 17 ఇపుప్డైతే మా దేవా,
దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను
విజాఞ్ పనలను ఆలకించి, పర్భువు
చితాత్నుసారముగా శిథిలమై పోయిన నీ
పరిశుదధ్ సథ్లముమీదికి నీ ముఖపర్కాశము
రానిముమ్. 18 నీ గొపప్
కనికరములనుబటిట్యే మేము నినున్
పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా
సవ్నీతికారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని
నిలువబడి పార్రిథ్ంచుటలేదు. మా దేవా, చెవి
యొగిగ్ ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ
పేరుపెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి
వచిచ్న నాశనమును, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ
పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము. 19 పర్భువా
ఆలకింపుము, పర్భువా కష్మింపుము, పర్భువా
ఆలసయ్ము చేయక చెవియొగిగ్ నా మనవి
చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ
జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; నీ
ఘనతనుబటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని
వేడుకొంటిని. 20 నేను ఇంక పలుకుచు
పార్రథ్నచేయుచు, పవితర్ పరవ్తముకొరకు
నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట నా పాపమును
నా జనముయొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా
దేవుని విజాఞ్పన చేయుచునుంటిని. 21 నేను
ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న
చేయుచునుండగా, మొదట నేను దరశ్నమందు
చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ
మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు
సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 22

అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు
తెలియజేసి ఇటల్నెనుదానియేలూ, నీకు
గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 23

నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు
విజాఞ్పనముచేయ నారంభించి నపుప్డు, ఈ
సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్
బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని
నీకు కలిగిన దరశ్నభావమును గర్హించుము. 24

తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ
చేయుటకును, దోషము నిమితత్ము
పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము
వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును,
దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును,
అతి పరిశుదధ్ సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ
జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణము నకును
డెబబ్దివారములు విధింపబడెను. 25 యెరూషలే
మును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్
బయలుదేరిన సమయము మొదలుకొని
అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు
పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. అరువది
రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు
పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును మరల
కటట్బడును. 26 ఈ అరువదిరెండు వారములు
జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు
నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు
యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును
పరిశుదధ్ ఆలయమును నశింపజేయుదురు, వాని

అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు
యుదధ్కాలాంతమువరకు నాశనము జరుగునని
నిరణ్యింపబడెను. 27 అతడు ఒక వారమువరకు
అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును;
అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్ మును
నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము
చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి
రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు
ఈలాగున జరుగును.

పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన
కాలములో మూడవ సంవతస్రమున
బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక

సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము
జరుగు ననన్ ఆ సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని
గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసిన
దాయెను. 2 ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను
మూడు వారములు దుఃఖ పార్పుత్డనైతిని. 3

మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా
భోజనము చేయలేకయుంటిని; మాంసము గాని
దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు,
సాన్నాభిషేకములను చేసికొనలేదు. 4 మొదటి
నెల యిరువది నాలుగవతేది నేను హిదెద్కెలను
గొపప్ నది తీరమున ఉంటిని. 5 నేను
కనున్లెతిత్చూడగా, నారబటట్లు
ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు నడుమున
మేలిమి బంగారు నడికటుట్
కటుట్కొనియుండెను. 6 అతని శరీరము
రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము
మెరుపువలె ఉండెను, అతని కనున్లు
జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును
పాదములును తళతళలాడు ఇతత్డిని
పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు
కంఠధవ్నివలె ఉండెను 7 దానియేలను నాకు ఈ
దరశ్ నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు
దాని చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై
దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 8 నేను
ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్ నమును చూచితిని;
చూచినందున నాలో బలమేమియు లేకపోయెను,
నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు
నిలువలేదు. 9 నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని
మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి
గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 10 అపుప్డొకడు
చేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను
అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ నిలువ బెటిట్ 11

దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీ
యొదద్కు పంపబడితిని; నీవు లేచి నిలువబడి
నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను.
అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను వణకుచు
నిలువబడితిని. 12 అపుప్ డతడుదానియేలూ, భయ
పడకుము, నీవు తెలిసికొన వలెనని నీ మనసుస్ను
అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్
తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని
నీవు చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ
మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని 13 పారసీకుల
రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్
ఎదిరించెను. ఇంక పారసీకుల రాజుల సముఖమున
నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో
మిఖాయేలను ఒకడు నాకు సహాయము
చేయవచెచ్ను, 14 ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక
అనేకదినములవరకు జరుగదు; అయితే దినముల
అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింప బోవు ఈ
సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని అతడు
నాతో చెపెప్ను. 15 అతడీమాటలు నాతో
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చెపప్గా నేను నా ముఖము నేలకు వంచుకొని
మౌనినైతిని. 16 అపుప్డు నరసవ్రూపియగు
ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి
నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని
నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన
కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 17 నా
యేలిన వాని దాసుడ నైన నేను నా
యేలినవానియెదుట ఏలాగున మాట లాడుదును?
నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక
యునాన్నని చెపప్గా 18 అతడు మరల ననున్
ముటిట్ ననున్ బలపరచినీవు బహు పిర్యుడవు,
భయ పడకుము, 19 నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము
తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము
తెచుచ్కొమమ్ని నాతో చెపెప్ను. అతడు
నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము
తెచుచ్కొనినీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక
నా యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని
చెపిప్తిని. 20 అతడునేనెందుకు నీయొదద్కు
వచిచ్ తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను
పారసీకుడగు అధి పతితో యుదధ్ముచేయుటకు
మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే
గేర్కేయుల దేశముయొకక్ అధిపతి వచుచ్ను.
21 అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది
నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు మిఖాయేలు
గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పకష్ముగా నిలువ
తెగించిన వాడొకడును లేడు.

మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి
సంవతస్రమందు... మిఖాయేలును
సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను

అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 2 ఇపుప్డు
సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను;
ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు రాజులు పారసీకముమీద
రాజయ్ము చేసినపిమమ్ట అందరికంటె
అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ రాజొకడు
వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్ చేత
బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు
విరోధ ముగా రేపును. 3 అంతలో శూరుడగు ఒక
రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి
యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 4 అతడు
రాజైనతరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై
ఆకాశపు నలుదికుక్ల విభాగింపబడును. అది అతని
వంశపువారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన
పర్కారము పర్భుతవ్ము చేయువారికి గాని
విభాగింప బడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో
పెరికివేయబడును, అతని వంశపువారు దానిని
పొందరు గాని అనుయ్లు పొందు దురు. 5 అయితే
దకిష్ణదేశపు రాజును, అతని అధిపతు లలో
ఒకడును బలముపొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె
గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము
గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 6 కొనిన్
సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు
కూడుకొనెదరు. మరియు వారు ఉభయులు
సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణదేశపు
రాజకుమారెత్ ఉతత్రదేశపు రాజునొదద్కు
వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము
నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను
నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న
వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు
ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 7

అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు
అధిపతియై ఉతత్ర దేశపురాజు కోటలో
జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు
వారిని గెలుచును 8 మరియు అతడు వారి దేవతలను

సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు
వసుత్వు లను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు
తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్
సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపురాజు
పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము
చేయును. 9 అతడు దకిష్ణ దేశపురాజు దేశములో
జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు వచుచ్ను. 10

అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా
సైనయ్ముల సమూహ మును సమకూరుచ్కొందురు.
అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి
ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని కోటదనుక
వచుచ్ను. 11 అంతలో దకిష్ణదేశపు రాజు
అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి
ఉతత్రదేశపురాజుతో యుదధ్ము జరిగించును;
ఉతత్రదేశపురాజు గొపప్సైనయ్మును సమ
కూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 12 ఆ గొపప్
సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణదేశపు
రాజు మనసుస్న అతిశయ పడును; వేలకొలది
సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము
కానేరదు. 13 ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపురాజు
మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్
సైనయ్మును సమ కూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ
కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన
పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును
విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్
నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 14 ఆ కాలములయందు
అనేకులు దకిష్ణదేశపు రాజుతో యుదధ్ము
చేయుటకు కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని
బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును
రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు గాని నిలువలేక
కూలుదురు. 15 అంతలో ఉతత్రదేశపురాజు వచిచ్
ముటట్డి దిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు
యొకక్ బలము నిలువలేకపోయినందునను, అతడు
ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక
పోయినందునను ఉతత్రదేశపు రాజు
పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును.
16 వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక
పోయినందున తనకిషట్మువచిచ్నటుట్ అతడు
జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో
అతడుండగా అది అతని బలమువలన పాడైపోవును.
17 అతడు తన రాజయ్ముయొకక్ సమసత్
బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని ఉదేద్శింపగా
అతనితో సంధిచేయబడును; ఏమనగా
నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని
కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని
కలిసికొనదు. 18 అతడు దీవ్పముల జనములతటుట్
తన మనసుస్ను తిర్పుప్కొని యనేకులను
పటుట్కొనును. అయితే అతనివలన కలిగిన
యవమానమును ఒక యధికారి నివారణ చేయును.
మరియు ఆయన యవమానము అతనిమీదికి మరల
వచుచ్నటుల్ చేయును, అది అతనికి రాక
తపప్దు. 19 అపుప్డతడు తన ముఖమును తన
దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్ కొనును
గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 20 అతనికి
మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము
దావ్రా పనున్పుచుచ్కొను వానిని లేపును;
కొనిన్ దినము లైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును
గాని యీ నాశనము ఆగర్హమువలననైనను
యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 21 అతనికి
బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి
రాజయ్ఘనత నియయ్రుగాని నెమమ్ది
కాలమందు అతడువచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత
రాజయ్మును అపహరించును. 22 పర్వాహమువంటి

దానియేలు 10:16

666



12

బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని
పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన
అధిపతి సహా నాశనమగును. 23 అతడు సంధిచేసినను
మోస పుచుచ్ను. అతడు
సవ్లప్జనముగలవాడైనను ఎదు రాడి బలము
పొందును. 24 అతడు సమాధాన కేష్మముగల
దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన పితరుల
పితరులు గాని చేయనిదానిని చేయును; ఏదనగా
అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడుసొముమ్ను, ధనమును
విభజించి తనవారికి పంచి పెటుట్ను. అంతట
కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు
కుటర్చేయును 25 అతడు గొపప్ సైనయ్మును
సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణదేశపు రాజుతో
యుదధ్ము చేయు టకు తన బలమును సిదధ్పరచి,
తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణదేశపు
రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్ కొని
మహా బలముగలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును.
అతడు దకిష్ణ దేశపురాజునకు విరోధమైన
ఉపాయములు చేయ నుదేద్శించినందున ఆ రాజు
నిలువలేకపోవును. 26 ఏమనగా, అతని భోజనమును
భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; మరియు అతని
సైనయ్ము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు
హతులవుదురు. 27 కీడుచేయుటకై ఆ యిదద్రు
రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని,
యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను
కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్య కాలమందు
సంగతి జరుగును గనుక వారి ఆలోచన సఫలము
కానేరదు. 28 అతడు మిగుల దర్వయ్ముగలవాడై
తన దేశమునకు మరలును. మరియు పరిశుదధ్
నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా
జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగి వచుచ్ను. 29

నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణదికుక్ నకు
వచుచ్నుగాని మొదట నునన్టుట్గా
కడపటనుండదు. 30 అంతట కితీత్యుల ఓడలు
అతనిమీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి
మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో
అతాయ్గర్హముగలవాడై, తన
యిషాట్నుసారముగా జరి గించును. అతడు మరలి
పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని
విచారించును. 31 అతని పకష్మున శూరులు లేచి,
పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, అనుదిన
బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు
హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 32

అందుకతడు ఇచచ్కపుమాటలు చెపిప్ నిబంధన
నతికర్మించువారిని వశపరచుకొనును; అయితే
తమ దేవుని నెరుగువారు బలముకలిగి గొపప్
కారయ్ములు చేసెదరు. 33 జనములో
బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించు దురు గాని
వారు బహు దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్ వలనను
కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడు
దురు. 34 వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి
సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, అయితే అనేకులు
ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని
హతుత్కొందురు గాని 35 నిరణ్యకాలము ఇంక
రాలేదు గనుక అంతయ్కాలమువరకు జనులను పరిశీ
లించుటకును పవితర్పరచుటకును
బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 36 ఆ రాజు
ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే
హెచిచ్ంచుకొనుచు అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత
మీదను దేవాది దేవునిమీదను గరవ్ముగా
మాటలాడుచు ఉగర్త సమాపిత్యగువరకు
వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్ యించినది
జరుగును. 37 అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా

తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన పితరుల
దేవత లను లకష్య్పెటట్డు; మరియు
సీత్ర్లకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను
గాని లకష్య్పెటట్డు. 38 అతడు తన
పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల
దేవతను వారి దేవతకు మారుగా ఘనపరచును;
బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను
మనోహరమైన వసుత్వులను అరిప్ంచి,ఆ దేవతను
ఘనపరచును. 39 మరియు ఈ కొర్తత్ దేవతను
ఆధారముచేసికొని, కోటలకు పార్కారములు
కటిట్ంచి, నూతన విధముగా తనవారికి మహా
ఘనత కలుగజేయును; దేశమును కర్యమునకు
విభజించి యిచిచ్ అనేకులమీద తనవారికి
పర్భుతవ్ మిచుచ్ను. 40 అంతయ్కాలమందు
దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో
యుదధ్ముచేయును. మరియు ఉతత్రదేశపు రాజు
రథములను గుఱఱ్పురౌతులను అనేకమైన ఓడలను
సమకూరుచ్కొని, తుపానువలె అతనిమీద పడి
దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 41

అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు
కూలుదురు గాని ఎదోమీయులును మోయాబీయులును
అమోమ్నీయు లలో ముఖుయ్లును అతని
చేతిలోనుండి తపిప్ంచు కొనెదరు. 42 అతడు
ఇతర దేశములమీదికి తన సేన నంపించును;
ఐగుపుత్ సహా తపిప్ంచుకొననేరదు. 43 అతడు
విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను
ఐగుపుత్యొకక్ విలువ గల వసుత్వులనిన్టిని
వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీ యులను తనకు
పాదసేవకులుగా చేయును. 44 అంతట
తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు
వరత్మానములు వచిచ్ యతని కలతపరచును గనుక
అతాయ్గర్హము కలిగి అనే కులను
పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును అతడు
బయలుదేరును. 45 కాబటిట్ తన నగరు డేరాను
సముదర్ముల కును పరిశుదాధ్నందములుగల
పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే
అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయముచేయు
వాడెవడును లేక పోవును.

ఆ కాలమందు నీ జనుల పకష్మున
నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు
మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ

జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని
యీ కాలము వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద
కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు
దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 2

మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు
మేలుకొనెదరు; కొందరు నితయ్జీవము అనుభ
వించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును
నితయ్ముగా హేయులగుటకును మేలుకొందురు. 3

బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలము లోని
జోయ్తులను పోలినవారై పర్కా శించెదరు.
నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్
ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు
నకష్తర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు.
4 దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి
అంతయ్కాలమువరకు ఈ గర్ంథ మును
ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించి
నందున తెలివి అధికమగును అని నాతో మాటలాడు
గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 5 దానియేలను
నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు
ఏటి అవతలి యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి
యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 6 ఆ యిదద్రిలో
ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై
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యేటినీళల్పైన ఆడుచుండువాని చూచిఈ
యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని
యడుగగా 7 నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన
ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను వింటిని;
ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని
ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవి యగు వాని
నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము
కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనముయొకక్
బలమును కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల
సంగతులు సమాపత్ము లగుననెను. 8 నేను
వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతినినా యేలిన
వాడా, వీటికి అంతమేమని నేనడుగగా 9 అతడుఈ
సంగతులు అంతయ్కాలమువరకు మరుగుగా ఉండు
నటుల్ ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు
ఊర కుండుమని చెపెప్ను. 10 అనేకులు తముమ్ను

శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును
నిరమ్లులును అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్
కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ
సంగతులను గర్హింపలేకపోవును గాని
బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 11 అనుదిన బలి
నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము
కలుగజేయు హేయమైనదానిని నిలువ
బెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల
తొంబది దినము లగును. 12 వెయియ్నిన్
మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని
కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 13 నీవు
అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల
విశార్ంతి నొంది కాలాంత మందు నీ వంతులో
నిలిచెదవు.
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హొషేయహొషేయ

ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు
హిజిక్యా అను యూదారాజుల
దినములలోను, యెహోయాషు కుమారు

డైన యరొబాము అను ఇశార్యేలురాజు
దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన హోషేయకు
పర్తయ్కష్మైన యెహోవా వాకుక్. 2

మొదట యెహోవా హోషేయదావ్రా ఈ మాట
సెలవిచెచ్నుజనులు యెహోవాను విసరిజ్ంచి
బహుగా వయ్భిచరించియునాన్రు గనుక నీవు
పోయి, వయ్భిచారము చేయు సీత్ర్ని
పెండాల్డి, వయ్భిచారమువలల్ పుటిట్న
పిలల్లను తీసికొనుము అని ఆయన హోషేయకు
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 3 కాబటిట్ అతడుపోయి
దిబల్యీము కుమారెత్యైన గోమె రును
పెండిల్చేసికొనెను. ఆమె గరభ్వతియై
అతనికొక కుమారుని కనగా 4 యెహోవా అతనితో
ఈలాగు సెల విచెచ్నుఇతనికి యెజెర్యేలని
పేరుపెటుట్ము. యెజెర్ యేలులో యెహూ
యింటివారు కలుగజేసికొనిన రకత్ దోషమును
బటిట్ ఇక కొంతకాలమునకు నేను వారిని
శికిష్ంతును, ఇశార్యేలువారికి
రాజయ్ముండకుండ తీసి వేతును. 5 ఆ దినమున
నేను యెజెర్యేలు లోయలో ఇశార్యేలు
వారి విలుల్ను విరుతును. 6 పిమమ్ట ఆమె మరల
గరభ్వతియై కుమారెత్ను కనగా యెహోవా
అతనికి సెలవిచిచ్నదేమనగాదీనికి లోరూహామా
అనగా జాలి నొందనిది అని పేరు పెటుట్ము;
ఇకమీదట నేను ఇశార్ యేలువారిని కష్మించను,
వారియెడల జాలిపడను. 7 అయితే
యూదావారియెడల జాలిపడి, విలుల్ ఖడగ్ము
యుదధ్ము గుఱఱ్ములు రౌతులు అను వాటిచేత
కాక తమ దేవుడైన యెహోవాచేతనే వారిని
రకిష్ంతును. 8 లోరూ హామా (జాలినొందనిది)
పాలువిడిచిన తరువాత తలిల్ గరబ్ éవతియై
కుమారుని కనినపుప్డు 9 యెహోవా పర్వకత్కు
సెలవిచిచ్నదేమనగామీరు నా జనులు కారు, నేను
మీకు దేవుడనై యుండను గనుక లోఅమీ◌్మ
(నాజనము కాదని) యితనికి పేరు పెటుట్ము. 10

ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై
లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత విసాత్రమగును;
ఏ సథ్లమందుమీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు
వారితో చెపుప్దురో ఆ సథ్లముననేమీరు
జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్ రని
వారితో చెపుప్దురు. 11 యూదావారును ఇశార్
యేలువారును ఏకముగా కూడుకొని, తమ పైన
నొకనినే పర్ధానుని నియమించుకొని తామునన్
దేశములోనుండి బయలుదేరుదురు; ఆ
యెజెర్యేలు దినము మహా పర్భా వముగల
దినముగానుండును.

మీరు నా జనులని మీ సహోదరులతోను జాలి
నొందినవారని మీ సవ్దేశీయులతోను
మీరు చెపుప్డి. 2 నేను దాని బటట్లను

పెరికివేసి పుటిట్న నాటివలె దానిని

దిగంబరురాలినిగాచేసి, పాడు పెటిట్
యెండిపోయిన భూమి వలెను ఉంచి, దపిప్చేత
లయపరచకుండునటుల్, 3 మీ తలిల్ పోకిరి చూపు
చూడకయు దాని సత్నములకు పురుషులను
చేరుచ్కొనకయు నుండునటుల్ మీరు ఆమెతో
వాదించుడి; అది నాకు భారయ్ కాదు, నేను దానికి
పెనిమిటిని కాను; 4 దాని పిలల్లు
జారసంతతియై యునాన్రు, వారి తలిల్
వేశాయ్తవ్ము చేసియునన్ది, వారిని కనన్ది
అవమానకర మైన వాయ్పారము చేయునది గనుక
వారియందు నేను జాలిపడను. 5 అదినాకు
అనన్పానములను గొఱఱ్ బొచుచ్ను
జనుపనారయు తైలమును మదయ్మును ఇచిచ్న నా
విటకాండర్ను నేను
వెంటాడుదుననుకొనుచునన్ది. 6 ముండల్ కంచె
దాని మారగ్ములకు అడడ్ము వేయుదును; దాని
మారగ్ములు దానికి కనబడకుండ గోడ
కటుట్దును. 7 అది తన విటకాండర్ను వెంటాడి
వారిని ఎదురొక్నలేక పోవును; ఎంత వెదకినను
వారు దానికి కనబడకయుందురు. అపుప్డు
అదిఇపప్టి కంటె పూరవ్మే నా సిథ్తి బాగుగ
నుండెను గనుక నేను తిరిగి నా మొదటి
పెనిమిటియొదద్కు వెళుల్దు ననుకొనును. 8

దానికి ధానయ్ దార్కాష్రసతైలము లను
విసాత్రమైన వెండి బంగారములను
ఇచిచ్నవాడను నేనే యని విచారింపక అది
వాటిని బయలుదేవతకు ఉప యోగపరచెను. 9

కాబటిట్ నా ధానయ్మును నా దార్కాష్
రసమును వాటి వాటి కాలములలో ఇయయ్క
దీనియొదద్ నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన
సంరకష్ణారథ్మైన నా గొఱఱ్బొచుచ్ను
జనుపనారయు దానికి దొరకకుండ నేను
ఉంచుకొందును; 10 దాని విటకాండుర్
చూచుచుండగా నేను దాని పోకిరితనమును
బయలుపరతును, నా చేతిలో నుండి దాని
విడిపించువాడొకడును లేకపోవును. 11 దాని
ఉతస్వకాలములను పండుగలను అమావాసయ్లను
విశార్ంతి దినములను నియామకకాలములను
మానిప్ంతును. 12 ఇవి నా విటకాండుర్
నాకిచిచ్నజీతమని అది తన దార్కష్ చెటల్ను
గూరిచ్యు అంజూరపుచెటల్నుగూరిచ్యు
చెపిప్నది గదా. నేను వాటిని లయపరతును,
అడవిజంతువులు వాటిని భకిష్ంచునటుల్ వాటిని
అడవివలె చేతును. 13 అది ననున్ మరచిపోయి
నగలుపెటుట్కొని శృంగారించుకొని
బయలుదేవతలకు ధూపమువేసి యుండుటను
బటిట్యు దాని విటకాండర్ను
వెంటాడియుండుటనుబటిట్యు నేను దానిని
శికిష్ంతును; ఇది యెహోవా వాకుక్. 14

పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి
కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా
మాటలాడుదును; 15 అకక్డనుండి దానిని
తోడుకొనివచిచ్ దానికి
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దార్కష్చెటల్నితుత్ను; ఆకోరు (శర్మగల)
లోయను నిరీకష్ణదావ్రముగా చేసెదను,
బాలయ్మున ఐగుపుత్ దేశములోనుండి అది
వచిచ్నపుప్డు నా మాట వినినటుల్ 16 అది
ఇచచ్టనుండి నా మాట వినును; నీవుబయలు అని
ననున్ పిలువకనా పురుషుడవు2 అని పిలుతువు, ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 17 అది ఇక మీదట
బయలుదేవతల పేళల్ను జాఞ్పకమునకు
తెచుచ్కొన కుండను అవి దాని నోట రాకుండను
నేను చేసెదను. 18 ఆ దినమున నేను నా
జనులపకష్ముగా భూజంతువుల తోను
ఆకాశపకుష్లతోను నేలను పార్కుజంతువులతోను
నిబంధన చేయుదును. విలుల్ను ఖడగ్మును
యుదధ్మును దేశ ములో ఉండకుండ మానిప్ంచి
వారిని నిరభ్యముగా నివ సింపజేయుదును. 19

నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను
నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను,
దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్
పర్ధానము చేసికొందును. 20 నీవు యెహోవాను
ఎరుగునటుల్ నేను నమమ్కమునుబటిట్ నినున్
పర్ధానము చేసికొందును. 21 ఆ దినమున నేను
మనవి ఆలకింతును; ఆకాశపు మనవి నేను ఆలకింపగా
అది భూమియొకక్ మనవి ఆలకించును; 22 భూమి
ధానయ్ దార్కాష్రసతైలముల మనవి ఆలకింపగా
అవి యెజెర్యేలు3 చేయు మనవి ఆలకించును.
23 నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై
వితుత్దును; జాలినొందని దానియందు నేను
జాలిచేసి కొందును; నా జనము కానివారితోమీరే
నా జనమని నేను చెపప్గా వారునీవే మా
దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.

మరియు యెహోవా నాకు
సెలవిచిచ్నదేమనగాఇశార్యేలీయులు
దార్కష్పండల్ అడలను కోరి యితర

దేవతలను పూజించినను యెహోవా వారిని
పేర్మించి నటుల్, దాని పిర్యునికి
ఇషుట్రాలై వయ్భిచారిణియగు దాని
యొదద్కు నీవు పోయి దానిని పేర్మించుము. 2

కాగా నేను పదునైదు తులముల వెండియు ఏదుము
యవలును తీసి కొని దానినికొని ఆమెతో
ఇటల్ంటిని 3 చాల దినములు నా పకష్మున
నిలిచియుండి యే పురుషుని కూడకయు
వయ్భిచారము చేయకయు నీవుండవలెను;
నీయెడల నేనును ఆలాగున నుందును. 4

నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాలదినములు
రాజు లేకయు అధిపతిలేకయు బలినరిప్ం పకయు
నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని
గృహదేవతలను గాని యుంచుకొనకుందురు. 5 తరు
వాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగి వచిచ్ తమ
దేవుడైన యెహోవా యొదద్ను తమ రాజైన
దావీదునొదద్ను విచా రణ చేయుదురు. ఈ
దినముల అంతమందు వారు భయ భకుత్లు కలిగి
యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయన
యొదద్కు వతుత్రు.

ఇశార్యేలువారలారా, యెహోవా మాట
ఆల కించుడి. సతయ్మును కనికరమును
దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు

లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో
వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 2

అబదధ్సాకష్య్ము పలు కుటయు
అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు దొంగి
లించుటయు వయ్భిచరించుటయు
వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు,
మానక నరహతయ్చేసెదరు. 3 కాబటిట్ దేశము

పర్లాపించుచునన్ది, దాని పశువులును ఆకాశ
పకుష్లును కాపురసుథ్లందరును
కీష్ణించుచునాన్రు, సముదర్ మతస్య్ములు
కూడ గతించిపోవుచునన్వి. 4 ఒకడు
మరియొకనితో వాదించినను పర్యోజనము
లేదు; ఒకని గదిద్ంచినను కారయ్ము కాకపోవును;
నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడువారిని
పోలియునాన్రు. 5 కాబటిట్ పగలు నీవు
కూలుదువు, రాతిర్ నీతోకూడ పర్వకత్ కూలును.
నీ తలిల్ని నేను నాశనముచేతును. 6 నా జనులు
జాఞ్నములేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు
జాఞ్నమును విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు
యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును;
నీవు నీ దేవుని ధరమ్ శాసత్ర్ము మరచితివి
గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 7 తమకు
కలిమి కలిగినకొలది వారు నాయెడల అధికపాపము
చేసిరి గనుక వారి ఘనతను నీచసిథ్తికి
మారుచ్దును. 8 నా జనుల పాపములను ఆహారముగ
చేసికొందురు గనుక జనులు మరి యధికముగా
పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 9

కాబటిట్ జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే
సంభవించును; వారి పర్వరత్నను బటిట్ నేను
వారిని శికిష్ంతును, వారి కిర్యలనుబటిట్
వారికి పర్తికారము చేతును. 10 వారు
యెహోవాను లకష్య్ పెటుట్టమానిరి గనుక
వారు భోజనము చేసినను తృపిత్ పొందక
యుందురు, వయ్భిచారము చేసినను అభివృదిధ్
నొందక యుందురు. 11 వయ్భిచారకిర్యలు
చేయుటచేతను దార్కాష్రసము
పానముచేయుటచేతను మదయ్పానము చేతను
వారు మతిచెడిరి. 12 నా జనులు తాము పెటుట్
కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణచేయుదురు, తమ
చేతికఱఱ్ వారికి సంగతి తెలియజేయును,
వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా
వారు తమ దేవుని విసరిజ్ంచి వయ్భిచ రింతురు.
13 పరవ్తముల శిఖరములమీద బలులనరిప్ంతురు,
కొండలమీద ధూపము వేయుదురు,
సింధూరవృకష్ముల కిర్ందను చినారువృకష్ముల
కిర్ందను మసత్కివృకష్ముల కిర్ందను నీడ
మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు;
అందువలననే మీ కుమారెత్లు వేశయ్లైరి, మీ
కోడండుల్ను వయ్భిచారిణులైరి. 14 జనులు
తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే
వేశయ్లతో సాంగతయ్ముచేయుచు బలుల
నరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు
వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను,
మీ కోడండుల్ వయ్భిచరించుటను బటిట్ నేను
వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము
నిరూమ్ల మగును. 15 ఇశార్యేలూ, నీవు
వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో
పాలుపొందక పోవునుగాక. గిలాగ్లునకు
పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా
జీవముతోడని పర్మాణముచేయవదుద్. 16

పెయయ్ మొండి తనము చూపునటుట్
ఇశార్యేలువారు మొండితనము చూపియునాన్రు
గనుక విశాలసథ్లమందు మేయు గొఱఱ్ పిలల్కు
సంభవించునటుల్ దేవుడు వారికి
సంభవింపజేయును. 17 ఎఫార్యిము
విగర్హములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే
యుండనిముమ్. 18 వారికి దార్కాష్రసము
చేదా యెను, ఒళుల్ తెలియనివారు; మానక
వయ్భిచారముచేయు వారు; వారి అధికారులు
సిగుగ్మాలినవారై అవమానకర మైన దానిని
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పేర్మింతురు. 19 సుడిగాలి జనులను చుటిట్
కొటుట్కొనిపోవును; తాము అరిప్ంచిన
బలులనుబటిట్ వారు సిగుగ్నొందుదురు.

యాజకులారా, నామాట ఆలకించుడి;
ఇశార్యేలు వారలారా, చెవిని బెటిట్
ఆలోచించుడి; రాజసంతతివార లారా,

చెవియొగిగ్ ఆలకించుడి, మీరు మిసాప్మీద ఉరి
గాను తాబోరుమీద వలగాను ఉనాన్రు గనుక
మిముమ్ను బటిట్ ఈ తీరుప్ జరుగును. 2 వారు
మితి లేకుండ తిరుగు బాటుచేసిరి గనుక నేను
వారినందరిని శికిష్ంతును. 3 ఎఫార్యిమును
నేనెరుగుదును; ఇశార్యేలువారు నాకు
మరుగైనవారు కారు. ఎఫార్యిమూ, నీవు ఇపుప్డే
వయ్భిచరించుచునాన్వు; ఇశార్యేలువారు
అపవితుర్లైరి. 4 తమ కిర్యలచేత
అభయ్ంతరపరచబడినవారై వారు తమ
దేవునియొదద్కు తిరిగి రాలేకపోవుదురు.
వారిలో వయ్భిచార మనసుస్ండుటవలన వారు
యెహోవాను ఎరుగక యుందురు. 5

ఇశార్యేలుయొకక్ అతిశయాసప్దము
అతనిమీద సాకష్య్మిచుచ్ను.
ఇశార్యేలువారును ఎఫార్ యిమువారును తమ
దోషములో చికుక్పడి తొటిర్లుల్ చునాన్రు;
వారితోకూడ యూదావారును తొటిర్లుల్
చునాన్రు. 6 వారు గొఱఱ్లను ఎడల్ను
తీసికొని యెహో వాను వెదకబోవుదురు గాని
ఆయన వారికి తనున్ మరుగు చేసికొనినందున
వారికి కనబడకుండును. 7 యెహోవాకు
విశావ్సఘాతకులై వారు అనుయ్లైన పిలల్లను
కనిరి; ఇంకొక నెల అయిన తరావ్త వారు వారి
సావ్సథ్య్ములతో కూడ లయమగుదురు. 8

గిబియాలో బాకానాదము చేయుడి, రామాలో
బూర ఊదుడి; బెనాయ్మీనీయులారామీ మీదికి
శికష్ వచుచ్చునన్దని బేతావెనులో
బొబబ్పెటుట్డి. 9 శికాష్ దినమున
ఎఫార్యిము పాడైపోవును; నిశచ్యముగా
జరుగబోవు దానిని ఇశార్యేలీయుల
గోతర్పువారికి నేను తెలియజేయుచునాన్ను.
10 యుదావారి అధిపతులు సరి హదుద్ రాళల్ను
తీసివేయువారివలెనునాన్రు; నీళుల్ పర్వ
హించినటుల్ నేను వారిమీద నా ఉగర్తను
కుమమ్రింతును. 11 ఎఫార్యిమీయులు
మానవపదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరు
వారు; వారికధికశర్మ కలుగును, వారు
శికిష్ంపబడి హింసనొందుదురు బాధింపబడుదురు.
12 ఎఫార్యిమీయు లకు చిమమ్ట పురుగువలెను
యూదావారికి వతస్పురుగు వలెను నేనుందును. 13

తాను రోగి యవుట ఎఫార్యిము చూచెను, తనకు
పుండు కలుగుట యూదా చూచెను అపుప్డు
ఎఫార్యిము అషూష్రీయులయొదద్కు
పోయెను, రాజైన యారేబును పిలుచుకొనెను.
అయితే అతడు నినున్ సవ్సథ్పరచజాలడు, నీ
పుండు బాగు చేయజాలడు. 14 ఏలయనగా
ఎఫార్యిమీయులకు సింహమువంటివాడను గాను
యూదావారికి కొదమ సింహమువంటివాడనుగాను
నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని
చీలెచ్దను, నేనే వారిని కొనిపోవుదును,
విడిపించువాడొకడును లేక పోవును 15 వారు
మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను
తిరిగి నా సథ్లమునకు పోవుదును; తమకు
దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు
శీఘర్ముగా వెదకుదురు.

మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము
రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను,
ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన

మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను
బాగుచేయును 2 రెండు దినములైన తరువాత ఆయన
మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన సముఖమందు
బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను
సిథ్రపరచును. 3 యెహోవాను గూరిచ్న
జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహో
వానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు
ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క
వచుచ్రీతిని ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె
ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని
తడుపునటిట్ తొలకరి వరష్ము కడవరి
వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 4

ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా,
నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే కనబడు
మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున
పడు మంచు ఆరిపోవు నటుల్ను మీ భకిత్
నిలువకపోవును. 5 కాబటిట్ నేను చేసిన
తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్
పర్వకత్లచేత నేను వారిని కొటిట్ బదద్లు
చేసియునాన్ను, నానోటిమాటల చేత వారిని
వధించి యునాన్ను. 6 నేను బలిని కోరను గాని
కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె
దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 7

ఆదాము నిబంధన మీరినటుల్ వారు నాయెడల
విశావ్స ఘాతకులై నా నిబంధ నను
మీరియునాన్రు. 8 గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణ
మాయెను, అందులో నరహంతకుల అడుగుజాడలు కన
బడుచునన్వి. 9 బందిపోటుదొంగలు
పొంచియుండునటుల్ యాజకులు పొంచియుండి
షెకెము మారగ్ములో నరహతయ్ చేసెదరు;
వారు ఘోరమైన కాముకతవ్ము జరిగించు వారై
యునాన్రు, 10 ఇశార్యేలువారిలో ఘోరమైన
సంగతి యొకటి నాకు కనబడెను,
ఎఫార్యిమీయులు వయ్భిచారకిర్యలు
అభాయ్సము చేసెదరు, ఇశార్యేలు వారు
తముమ్ను అపవితర్పరచు కొనెదరు. 11

చెరలోనికి వెళిల్న నా పర్జలను నేను తిరిగి
రపిప్ంచినపుప్డు ఓ యూదా, అతడు నీకు కోత
కాలము నిరణ్యించును.

నేను ఇశార్యేలువారికి సవ్సథ్త
కలుగజేయదలంచగా ఎఫార్యిము
దోషమును షోమోర్ను చెడుతనమును

బయలుపడుచునన్ది. జనులు మోసము అభాయ్సము
చేసెదరు, కొలల్గాండర్యి లోపలికి
చొరబడుదురు, బంది పోటు దొంగలై బయట
దోచుకొందురు. 2 తమ కిర్యల చేత వారు
చికుక్పడి యునన్ను అవి నా సముఖముననే
జరిగిననుమన చెడుతనము ఆయన జాఞ్పకము
చేసికొనడని తమలో తాము అనుకొందురు. 3 వారు
చేయు చెడు తనమును చూచి రాజు సంతోషించును;
వారు కలల్లాడుట అధిపతులు విని సంతోషింతురు.
4 రొటెట్లు కాలుచ్ వాడు ముదద్ పిసికిన
తరువాత ముదద్ంతయు పొంగువరకు పొయియ్ని
అధికముగా వేడిమిచేసి ఊరకుండునటుల్ వారం
దరు మానని కామాతురతగలవారై యునాన్రు. 5

మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస
బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; రాజు తానే
అపహాసకులకు చెలికా డాయెను. 6 పొయియ్లో
పడినటుట్ వారు తమ హృదయ ములను
మాటులోనికి తెచుచ్కొని యునాన్రు; తమలో
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రొటెట్లు కాలుచ్వాడు రాతిర్యంతయు
నిదర్పోయినను ఉదయమున పొయియ్ బహు
మంటమండి కాలుచునన్ది. 7 పొయియ్
కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ
నాయ్యాధిపతులను మింగివేయుదురు, వారి
రాజులంద రును కూలిరి, వారిలో ననున్
సమ్రించువాడొకడును లేడు. 8 ఎఫార్ యిము
అనయ్జనులతో కలిసిపోయెను; ఎఫార్యిము
ఎవరును తిర్పిప్వేయని అపప్మువంటి
వాడాయెను. 9 అనుయ్లు అతని బలమును
మింగివేసినను అది అతనికి తెలియకపోయెను;
తన తలమీద నెరసిన వెండుర్కలు కనబడుచునన్ను
అది అతనికి తెలియదు. 10 ఇశార్యేలు కునన్
అతిశయాసప్దము అతనిమీద సాకష్య్ము
పలుకును. ఇంత జరిగినను వారు తమ దేవుడైన
యెహోవాయొదద్కు తిరుగకయునాన్రు,
ఆయనను వెదకక యునాన్రు. 11 ఎఫార్యిము
బుదిధ్లేని పిరికిగుండెగల గువవ్యాయెను;
వారు ఐగుపీత్యులను పిలుచుకొందురు.
అషూష్రీయుల యొదద్కు పోవుదురు. 12 వారు
వెళల్గా నేను వారిపైని నా వల వేయుదును,
ఆకాశపకుష్లను ఒకడు కొటిట్నటుట్ వారిని
పడగొటుట్దును, వారి సమాజమునకు నేను
పర్కటించిన పర్కారము నేను వారిని
శికిష్ంతును. 13 వారికి శర్మ కలుగును; వారు
ననున్ విసరిజ్ంచి తపిప్పోయియునాన్రు;
వారికి నాశనము కలుగును; వారు నామీద
తిరుగుబాటు చేసియునాన్రు; వారికి కష్యము
సంభవించును. నేను వారిని
విమోచింపకోరియునన్ను వారు నామీద అబదద్
ములు చెపుప్దురు 14 హృదయ పూరవ్కముగా
ననున్ బతిమాలుకొనక శయయ్లమీద పరుండి
కేకలు వేయు దురు; ననున్ విసరిజ్ంచి ధానయ్
మదయ్ములు కావలెనని వారు గుంపులు కూడుదురు.
15 నేను వారికి బుదిధ్నేరిప్ వారిని
బలపరచినను వారు నామీద దుర్ోయచనలు
చేయుదురు. 16 వారు తిరుగుదురు గాని
సరోవ్నన్తుడైన వానియొదద్కు తిరుగరు;
వారు అకక్రకురాని విలుల్వలె నునాన్రు; వారి
యధిపతులు తాము పలికిన గరవ్పు మాటలలో
చికుక్పడి కతిత్ పాలగుదురు. ఈలాగున వారు
ఐగుపుత్దేశములో అపహాసయ్ము నొందుదురు.

బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా
నిబంధన నతికర్మించి నా
ధరమ్శాసత్ర్మును మీరియునాన్రు

గనుక పకిష్రాజు వార్లినటుట్ శతుర్వు
యెహోవా మందిర మునకు వచుచ్నని
పర్కటింపుము. 2 వారుమా దేవా,
ఇశార్యేలువారలమైన మేము నినున్
ఎరిగియునన్ వారమే యని నాకు
మొఱఱ్పెటుట్దురు; 3 ఇశార్యేలీయులు
సనామ్రగ్మును విసరిజ్ంచిరి గనుక శతుర్వు
వారిని తరుమును. 4 నాకు అనుకూలులుకాని
రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు,
నేనెరుగని అధిపతులను తమకుంచుకొని
యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి
బంగార ములను వినియోగించుటచేత వాటిని
పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 5 షోమోర్నూ,
ఆయన నీ దూడను (విగర్ హము) విసరిజ్ంచెను నా
కోపము వారిమీదికి రగులు కొనెను. ఎంతకాలము
వారు పవితర్త నొందజాల కుందురు? 6 అది
ఇశార్యేలువారి చేతి పనియే గదా? కంసాలి
దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు గదా;

షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ
ఛినాన్భినన్ములగును. 7 వారు గాలిని
వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయవాయువు వారికి
కోతయగును; వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు,
పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల
అనుయ్లు దాని తినివేతురు. 8 ఇశార్యేలువారు
తినివేయబడుదురు; ఎవరికిని ఇషట్ముకాని
ఘటమువంటివారై అనయ్జనులలో నుందురు. 9

అడవి గారద్భము తన ఆశ తీరుచ్కొనబోయి
నటుల్ ఇశార్యేలు వారు
అషూష్రీయులయొదద్కు పోయిరి; ఎఫార్యిము
కానుకలు ఇచిచ్ విటకాండర్ను పిలుచు కొనెను.
10 వారు కానుకలు ఇచిచ్ అనయ్జనులలో విట
కాండర్ను పిలుచుకొనినను ఇపుప్డే నేను వారిని
సమ కూరుచ్దును; అధిపతులుగల రాజు పెటుట్
భారముచేత వారు తవ్రలో తగిగ్పోవుదురు. 11

ఎఫార్యిము పాపము నకు ఆధారమగు
బలిపీఠములను ఎనెన్నోన్ కటెట్ను, అతడు
పాపము చేయుటకు అవి ఆధారములాయెను. 12

నేను అతని కొరకు నా ధరమ్శాసత్ర్మును
పరిపూరణ్ముగా వార్యించి నియమించినను
వాటిని అతడు అనయ్ములుగా ఎంచెను. 13 నా
కరిప్ంపబడిన పశువులను వధించి వాటిని
భుజించుదురు; అటిట్ బలులయందు యెహోవాకు
ఇషట్ము లేదు, తవ్రలో ఆయన వారి దోషమును
జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని వారి
పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును; వారు
మరల ఐగుపుత్నకు వెళల్వలసి వచెచ్ను. 14

ఇశార్యేలు వారు తమకే నగరులను
కటిట్ంచుకొని తమ సృషిట్కరత్ను
మరచియునాన్రు; యూదావారు పార్కారములుగల
పటట్ణములను చాల కటిట్యునాన్రు. అయితే
నేను వారి పటట్ణములను అగిన్చే
తగులబెటెట్దను, అది వాటి నగరులను
కాలిచ్వేయును.

ఇశార్యేలూ, అనయ్జనులు
సంతోషించునటుల్ నీవు సంభర్మపడి
సంతోషింపవదుద్; నీవు నీ దేవుని

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరించితివి, నీ
కళల్ములనిన్టిమీదనునన్ ధానయ్మును
బటిట్ నీవు పడుపుకూలిని ఆశించితివి. 2

కళళ్ములుగాని గానుగలు గాని వారికి ఆహారము
నియయ్వు; కొర్తత్ దార్కాష్రసము
లేకపోవును. 3 ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్ నకు
మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు అపవితర్
మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో
వారు నివసింపకూడదు. 4 యెహోవాకు
దార్కాష్రస పానా రప్ణమును వారరిప్ంపరు
వారరిప్ంచు బలులయందు ఆయన కిషట్ములేదు,
వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లా పము
చేయువారి ఆహారమువలెనగును, దాని భుజించు
వారందరు అపవితుర్లగుదురు; తమ ఆహారము
తమకే సరిపడును గాని అది యెహోవా
మందిరములోనికిరాదు. 5 నియామక దినములలోను
యెహోవా పండుగ దినముల లోను మీరేమి
చేతురు? 6 లయము సంభవించినందున జనులు
వెళిల్ పోయి యునాన్రు; ఐగుపుత్దేశము
వారికి కూడు సథ్లముగా ఉండును; నొపు
పటట్ణమువారికి శమ్శాన భూమిగా నుండును;
వెండిమయమైన వారి పిర్యవసుత్వు లను
దురదగొండుల్ ఆవరించును; ముండల్కంప వారి
నివాస సథ్లములో పెరుగును. 7 శికాష్ దినములు
వచేచ్యునన్వి; పర్తికార దినములు
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వచేచ్యునన్వి; తాము చేసిన విసాత్ర మైన
దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగిన
వారై తమ పర్వకత్లు అవివేకులనియు,
దురాతమ్ ననుసరించిన వారు వెఱిఱ్వారనియు
ఇశార్యేలువారు తెలిసికొందురు. 8

ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్
దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు తమ
చరయ్యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై
యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో
శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 9 గిబియాలో
చెడుకారయ్ములు జరిగిన నాడు జనులు
దురామ్రుగ్లైనటుల్ వారు బహు దురామ్రుగ్
లైరి; యెహోవా వారి దోషమును జాఞ్పకము
చేసికొను చునాన్డు, వారి పాపములకై ఆయన
వారికి శికష్ విధిం చును. 10 అరణయ్ములో
దార్కష్పండుల్ దొరికినటుల్ ఇశార్
యేలువారు నాకు దొరికిరి; చిగురుపెటుట్
కాలమందు అంజూరపు చెటుట్మీద తొలి ఫలము
దొరికినటుల్ మీ పితరులు నాకు దొరికిరి.
అయితే వారు బయలెప్యోరు నొదద్కు వచిచ్
ఆ లజాజ్కరమైన దేవతకు తముమ్ను తాము
అపప్గించుకొనిరి; తాము
మోహించినదానివలెనే వారు హేయులైరి. 11

ఎఫార్యిముయొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరి
పోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో
ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను
వారికుండదు. 12 వారు తమ పిలల్లను పెంచినను
వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన సథ్ల ములో
వారిని పుతర్హీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని
విడిచిపెటట్గా వారికి శర్మ కలుగును. 13

లోయలో సాథ్పింపబడిన తూరువంటి
సాథ్నముగా నుండుటకై నేను ఎఫార్యిమును
ఏరప్రచుకొంటిని; అయితే నరహంతకుల
కపప్గించుటకై అది దాని పిలల్లను బయటికి
తెచుచ్ను. 14 యెహోవా, వారికి పర్తికారము
చేయుము; వారికి నీవేమి పర్తికారము
చేయుదువు? వారి సీత్ర్లను గొడార్ండుర్
గాను ఎండు రొముమ్లు గల వారినిగాను చేయుము.
15 వారి చెడుతనమంతయు గిలాగ్లులో
కనబడుచునన్ది; అచచ్టనే నేను వారికి
విరోధినైతిని, వారి దుషట్కిర్యలను బటిట్
వారి నికను పేర్మింపక నా మందిరములోనుండి
వారిని వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును
తిరుగుబాటు చేయువారు. 16 ఎఫార్యిము
మొతత్బడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు
ఫలమియయ్రు. వారు పిలల్లు కనినను వారి
గరభ్నిధిలోనుండివచుచ్ సొతుత్ను నేను
నాశనము చేసెదను. 17 వారు నా దేవుని మాటల
నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను.
వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు.

ఇశార్యేలు విసాత్రముగా
వాయ్పించిన దార్కష్ చెటుట్తో
సమానము. వారు ఫలము ఫలించిరి. ఫలము

ఫలించినకొలది వారు బలిపీఠములను మరి
విశేషముగా చేయుచువచిచ్రి; తమ భూమి
ఫలవంతమైనకొలది వారు తమ
దేవతాసత్ంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి. 2

వారి మనసుస్ కపటమైనది గనుక వారు
తవ్రలోనే తమ అప రాధమునకు శికష్
నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠ ములను
తుతుత్నియలుగా చేయును, వారు
పర్తిషిట్ంచిన దేవతాసత్ంభములను
పాడుచేయును. 3 రాజు మనకు లేడు, మనము

యెహోవాకు భయపడము, రాజు మనకేమి చేయును
అని వారిపుప్డు చెపుప్దురు. 4

అబదధ్పర్మాణ ములు చేయుదురు, సంధులు
చేయుదురు, వటిట్మాటలు పలుకుదురు, అందువలన
భూమి చాళల్లో విషపుకూర మొలచునటుట్గా
దేశములో వారి తీరుప్లు బయలు దేరు చునన్వి.
5 బేతావెనులోనునన్ దూడవిషయమై
షోమోర్ను నివాసులు భయపడుదురు, దాని
పర్భావము పోయెనని పర్జలును,
సంతోషించుచుండిన దాని అరచ్కులును
దుఃఖింతురు. 6 ఎఫార్యిము అవమానము
నొందుటకు, ఇశార్యేలు వారు తాము చేసిన
ఆలోచనవలన సిగుగ్ తెచుచ్కొనుటకు, అది
అషూష్రు దేశములోనికి కొనిపోబడి రాజైన
యారేబునకు కానుకగా ఇయయ్బడును. 7

షోమోర్ను నాశమగును, దాని రాజు నీళల్లో
కొటుట్కొనిపోవు నురుగుతో సమానమగును. 8

ఇశార్యేలువారి పాప సవ్రూపమైన
ఆవెనులోని ఉనన్త సథ్లములు లయమగును,
ముండల్ చెటుల్ను కంపయు వారి
బలిపీఠములమీద పెరు గును, పరవ్తములను
చూచిమముమ్ను మరుగుచేయు డనియు, కొండలను
చూచిమామీద పడుడనియు వారు చెపుప్దురు. 9

ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు
పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట వారు
నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన
యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 10 నా
యిషట్పర్కారము నేను వారిని శికిష్ంతును;
వారు చేసిన రెండు దోషకిర్యలకు నేను వారిని
బంధింపగా అనయ్జనులు కూడి వారిమీదికి
వతుత్రు. 11 ఎఫార్యిము నూరుప్నందు
అభాయ్సముగలదై కంకులను తొర్కక్గోరు
పెయయ్వలె ఉనన్ది; అయితే దాని నునన్ని
మెడకు నేను కాడి కటుట్దును; ఎఫార్యిముచేత
దునిన్ం చుటకు నేనొకని నియమింతును, యూదా
భూమిని దునున్ను, యాకోబు దానిని చదును
చేసికొనును. 12 నీతి ఫలించునటుల్ మీరు
వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు
కోయుడి, యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమ యము
గనుక ఆయన పర్తయ్కష్మై మీమీద
నీతివరష్ము కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును
దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 13 నీ
పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్
లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు పంటకై
దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను
కోతకోసియునాన్రు. అబదధ్ము నకు ఫలము
పొందియునాన్రు. 14 నీ జనుల మీదికి అలల్రి
వచుచ్ను; షలామ్ను యుదధ్ముచేసి
బేతరేబ్లును పాడుచేసి నటుల్
పార్కారములుగల నీ పటట్ణములనిన్యు
పాడగును; పిలల్లమీద తలుల్లు నేలను
పడవేయబడుదురు. 15 ఈలాగున మీరు చేసిన
ఘోరమైన దుషట్కిర్యలనుబటిట్ బేతేలు
మీకు నాశన కారణమగును; ఉదయకాలమున ఇశార్
యేలు రాజు కొటట్బడి నిరూమ్లమగును.

ఇశార్యేలు బాలుడైయుండగా నేను
అతనియెడల పేర్మగలిగి నా కుమారుని
ఐగుపుత్దేశములోనుండి పిలిచి తిని. 2

పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు
వారు బలులనరిప్ంచిరి, విగర్హములకు ధూపము
వేసిరి. 3 ఎఫార్ యిమును
చెయియ్పటుట్కొని వానికి నడక
నేరిప్నవాడను నేనే; వారిని కౌగలించు
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కొనినవాడను నేనే; నేనే వారిని
సవ్సథ్పరచినవాడనైనను ఆ సంగతి వారికి
మనసుస్న పటట్ లేదు 4 ఒకడు మనుషుయ్లను
తోడుకొని పోవునటుల్గా సేన్హబంధములతో
నేను వారిని బంధించి అకరిష్ంచితిని; ఒకడు
పశువులమీదికి కాడిని తీసినటుల్ నేను వారి
కాడిని తీసి వారి యెదుట భోజనము
పెటిట్తిని 5 ఐగుపుత్దేశమునకు వారు మరల
దిగిపోరు గాని ననున్ విసరిజ్ంచినందున
అషూష్రురాజు వారిమీద పర్భుతవ్ము చేయును.
6 వారు చేయుచునన్ యోచనలనుబటిట్
యుదధ్ము వారి పటట్ణము లను ఆవరించును; అది
వారి పటట్ణపు గడియలు తీసి వారిని
మింగివేయును. 7 ననున్ విసరిజ్ంచవలెనని నా
జనులు తీరామ్నము చేసికొనియునాన్రు;
మహోనన్తుని తటుట్ చూడవలెనని పర్వకత్లు
పిలిచినను చూచుటకు ఎవ డును యతన్ము చేయడు
8 ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్
విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్
ఎటుల్ విస రిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్
నేను ఎటుల్ చేతును? సెబో యీమునకు
చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్ చేతును? నా మనసుస్
మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండు
చునన్ది. 9 నా ఉగర్తాగిన్నిబటిట్ నాకు
కలిగిన యోచనను నేను నెరవేరచ్ను; నేను మరల
ఎఫార్యిమును లయపర చను, నేను మీ మధయ్
పరిశుదధ్దేవుడను గాని మనుషుయ్డను
కాను,మిముమ్ను దహించునంతగా నేను కోపింపను.
10 వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు; సింహము
గరిజ్ంచునటుల్ ఆయన ఘోషించును, ఆయన
ఘోషింపగా పశిచ్మ దికుక్న నునన్ జనులు
వణకుచు వతుత్రు. 11 వారు వణకుచు పకుష్లు
ఎగురునటుల్గా ఐగుపుత్దేశములోనుండి
వతుత్రు; గువవ్లు ఎగురునటుల్గా
అషూష్రుదేశములోనుండి ఎగిరి వతుత్రు; నేను
వారిని తమ నివాసములలో కాపురముంతును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 12 ఎఫార్యిమువారు
అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించి యునాన్రు;
ఇశార్యేలువారు మోసకిర్యలతో ననున్
ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా
దేవునిమీద తిరుగుబాటు చేయుదురు,
నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద
తిరుగబడుదురు.

ఎఫార్యిము గాలిని మేయుచునాన్డు;
తూరుప్ గాలిని వెంటాడుచునాన్డు;
మానక దినమెలల్ అబదద్ మాడుచు,

బలాతాక్రము చేయుచునాన్డు; జనులు
అషూష్రీయులతో సంధిచేసెదరు, ఐగుపుత్నకు
తైలము పంపించెదరు. 2 యూదావారిమీద
యెహోవాకు వాయ్జెయ్ము పుటెట్ను;
యాకోబు సంతతివారి పర్వరత్నను బటిట్
ఆయన వారిని శికిష్ంచును, వారి కిర్యలను
బటిట్ వారికి పర్తికారము చేయును. 3 తలిల్
గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను
పటుట్కొనెను, మగసిరి కల వాడై అతడు
దేవునితో పోరాడెను. 4 అతడు దూతతో పోరాడి
జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని
బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి
పర్తయ్కష్మాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో
మాటలాడెను; 5 యెహోవా అని,
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు
జాఞ్పకారథ్నామము. 6 కాబటిట్ నీవు నీ
దేవునితటుట్ తిరుగ వలెను; కనికరమును

నాయ్యమును అనుసరించుచు ఎడ తెగక నీ
దేవునియందు నమి◌్మక నుంచుము. 7

ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల
వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును
వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలె ననన్ కోరిక
వారికి కలదు. 8 నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని,
నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా
కషాట్రిజ్తములో దేనిని బటిట్యు శికష్కు
తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును
కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము అనుకొనుచునాన్డు.
9 అయితే ఐగుపుత్దేశములోనుండి మీరు
వచిచ్నది మొదలు కొని యెహోవానగు నేనే
మీకు దేవుడను; నియామక దినములలో మీరు
డేరాలలో కాపురమునన్టుల్ నేనికను
మిముమ్ను డేరాలలో నివసింప జేతును. 10

పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను,
విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్
యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేకపరాయ్యములు
పర్వ కత్లదావ్రా మాటలాడియునాన్ను. 11

నిజముగా గిలాదు చెడడ్ది, అచచ్టివి
వయ్రథ్ములు, గిలాగ్లులో జనులు ఎడల్ను
బలులగా అరిప్ంతురు, వారి బలిపీఠములు
దునిన్నచేని గనిమలమీదనునన్
రాళల్కుపప్లవలె ఉనన్వి 12 యాకోబు
తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి
పోయెను, భారయ్ కావలెనని ఇశార్యేలు
కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు
గొఱఱ్లు కాచెను. 13 ఒక పర్వకత్దావ్రా
యెహోవా ఇశార్యేలీయులను
ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచెను,
పర్వకత్దావ్రా వారిని కాపాడెను. 14 ఎఫార్
యిము బహు ఘోరమైన కోపము పుటిట్ంచెను
గనుక అతనిని ఏలినవాడు అతడు చేసిన
నరహతయ్కై అతనిమీద నేరము మోపును; అతడు
పరులకు అవమానము కలుగజేసి నందుకై నేనతని
నవమానపరతును.

ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు
భయము కలిగెను; అతడు
ఇశార్యేలువారిలో తనున్ గొపప్

చేసికొనెను; తరువాత బయలు దేవతనుబటిట్
అపరాధియై అతడు నాశన మొందెను. 2 ఇపుప్డు
వారు పాపము పెంపుచేయుదురు, తమకు
తోచినటుట్ వెండితో విగర్హములను
పోతపోయు దురు, అదంతయు పనివారు చేయు
పనియే, వాటికి బలు లను అరిప్ంచువారుదూడలను
ముదుద్ పెటుట్కొనుడని చెపుప్ దురు. 3

కాబటిట్ వారు ఉదయమున కనబడు మేఘము వలెను
పెందలకడ గతించు పార్తఃకాలపు మంచువలె
నుందురు; కళల్ములోనుండి గాలి యెగురగొటుట్
పొటుట్ వలెను, కిటకీలోగుండ పోవు పొగవలె
నుందురు. 4 మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి
వచిచ్నది మొదలుకొని యెహోవా నగు నేనే మీ
దేవుడను; ననున్ తపప్ నీవు ఏ దేవునిని ఎరుగవు,
నేను తపప్ రకష్కుడును లేడు. 5 మహా యెండకు
కాలిన అరణయ్ములో నినున్
సేన్హించినవాడను నేనే. 6 తరువాత వారికి
మేత దొరకగా వారు తిని తృపిత్పొందిరి;
తృపిత్పొంది గరివ్ంచి ననున్ మరచిరి. 7

కాబటిట్ నేను వారికి
సింహమువంటివాడనైతిని; చిరుతపులి మారగ్మున
పొంచియునన్టుల్ నేను వారిని పటుట్కొన
పొంచియుందును. 8 పిలల్లు పోయిన
యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడు నటుట్ నేను
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వారిమీద పడి వారి రొముమ్ను చీలిచ్వేయు
దును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయు నటుల్
వారిని మింగివేతును; దుషట్మృగములు వారిని
చీలిచ్వేయును. 9 ఇశార్యేలూ, నీ
సహాయకరత్నగు నాకు నీవు విరోధివై నినున్
నీవే నిరూమ్లము చేసికొనుచునాన్వు. 10 నీ
పటట్ణ ములలో దేనియందును నీకు సహాయము
చేయకుండ నీ రాజు ఏమాయెను? రాజును
అధిపతులను నామీద నియమించుమని నీవు మనవి
చేసికొంటివిగదా; నీ అధిపతులు ఏమైరి? 11

కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును
నియమించితిని; కోర్ధముకలిగి అతని
కొటిట్వేయు చునాన్ను. 12 ఎఫార్యిము
దోషము నాయొదద్ ఉంచబడి యునన్ది, అతని
పాపము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 13

పర్సూతి వేదనలు కలిగినటుట్గా అతనికి
వేదనపుటుట్ను, పిలల్పుటుట్ సమయమున
బయటికి రాని శిశువైనటుట్గా అతడు
బుదిధ్లేనివాడై వృదిధ్కి రాడు. 14 అయినను
పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని
విమోచింతును; మృతుయ్వు నుండి వారిని
రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయ మెకక్డ? ఓ
మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? పశాచ్తాత్పము
నాకు పుటట్దు. 15 నిజముగా ఎఫార్యిము తన
సహోదరు లలో ఫలాభివృదిధ్నొందును. అయితే
తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు
గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా
అతని నీటిబుగగ్లు ఎండి పోవును, అతని ఊటలు
ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి
పిర్యమైన వసుత్వు లనిన్టిని శతుర్వు
కొలల్పెటుట్ను. 16 షోమోర్ను తన దేవుని
మీద తిరుగుబాటుచేసెను గనుక అది
శికష్నొందును, జనులు కతిత్పాలగుదురు, వారి
పిలల్లు రాళల్కువేసి కొటట్బడుదురు,
గరిభ్ణిసీత్ర్ల కడుపులు చీలచ్బడును.

ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు
కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన
యెహోవాతటుట్కు తిరుగుము. 2

మాటలు సిదధ్ పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు
తిరుగుడి; మీరు ఆయ నతో
చెపప్వలసినదేమనగామా పాపములనిన్టిని
పరిహ రింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా
పెదవుల నరిప్ంచు చునాన్ము;
నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 3 అషూష్
రీయులచేత రకష్ణ నొందగోరము, మేమికను
గుఱఱ్ములను ఎకక్ముమీరే మాకు దేవుడని
మేమికమీదట మా చేతి పనితో చెపప్ము;
తండిర్లేనివారి యెడల వాతస్లయ్ము
చూపువాడవు నీవే గదా. 4 వారు విశావ్సఘాతకులు
కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును.
వారిమీదనునన్ నా కోపము చలాల్రెను,
మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హిం తును. 5

చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును,
తామర పుషప్ము పెరుగునటుల్ అతడు అభివృదిధ్
నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్
తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 6

అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును,
ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత సౌందరయ్ము
అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన
అతనికుండును. 7 అతని నీడ యందు నివసించువారు
మరలివతుత్రు. ధానయ్మువలె వారు తిరిగి
మొలుతురు దార్కష్చెటుట్వలె వారు
వికసింతురు. లెబానోను దార్కష్రసము
వాసనవలె వారు పరిమళింతురు. 8 ఎఫార్యిమూ
బొమమ్లతో నాకిక నిమితత్మేమి? నేనే
ఆలకించుచునాన్ను, నేనే ఎఫార్యిమునుగూరిచ్
విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్
సరళవృకష్మువంటి వాడను, నావలననే నీకు ఫలము
కలుగును. 9 జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు,
బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హిం తురు; ఏలయనగా
యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతి మంతులు
దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని తిరుగు బాటు
చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు
తొటిర్లుల్దురు.
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యోవేలుయోవేలు

పెతూయేలు కూమారుడైన యోవేలునకు
పర్తయ్కష్మైన యోహోవా వాకుక్ 2

పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు
కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి
ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల
దినములలోగాని జరిగినదా? 3 ఈ సంగతి మీ
బిడడ్లకు తెలియజేయుడి. వారు తమ
బిడడ్లకును ఆ బిడడ్లు రాబోవు తరము వారికిని
తెలియజేయుదురు. 4 గొంగళిపురుగులు
విడిచినదానిని మిడుతలు తినివేసి యునన్వి
మిడుతలు విడిచినదానిని పసరుపురుగులు తినివేసి
యునన్వి.పసరుపురుగులు విడిచినదానిని
చీడపురుగులు తినివేసి యునన్వి. 5

మతుత్లారా, మేలుకొని కనీన్రు విడువుడి
దార్కాష్రసపానము చేయువారలారా, రోదనము
చేయుడి.కొర్తత్ దార్కాష్రసము మీ నోటికి
రాకుండ నాశ మాయెను, 6 లెకక్లేని బలమైన
జనాంగము నా దేశము మీదికి వచిచ్యునన్ది
వాటి పళుల్ సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాటు
ఆడుసింహపు కాటువంటిది. 7 అవి నా
దార్కష్చెటల్ను పాడుచేసియునన్వి నా
అంజూరపు చెటల్ను తుతుత్నియలుగా కొరికి
యునన్వి బెరడు ఒలిచి వాటిని పారవేయగా
చెటల్కొమమ్లు తెలుపాయెను 8 పెనిమిటి
పోయిన ¸°వనురాలు గోనెపటట్ కటుట్ కొని
అంగలారుచ్నటుల్ నీవు అంగలారుచ్ము. 9

నైవేదయ్మును పానారప్ణమును యెహోవా
మందిరములోనికి రాకుండ నిలిచి పోయెను.
యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు
అంగలారుచ్ చునాన్రు. 10 పొలము
పాడైపోయెను భూమి అంగలారుచ్చునన్ది
ధానయ్ము నశించెను కొర్తత్
దార్కాష్రసము లేకపోయెను తైలవృకష్ములు
వాడిపోయెను. 11 భూమిమీది పైరు
చెడిపోయెను గోధుమ కఱఱ్లను యవల
కఱఱ్లను చూచి సేదయ్గాండాల్రా,
సిగుగ్నొందుడి.దార్కష్తోట కాపరులారా,
రోదనము చేయుడి. 12 దార్కష్చెటుల్
చెడిపోయెను అంజూరపుచెటుల్ వాడి పోయెను
దానిమమ్చెటుల్ను ఈతచెటుల్ను
జలద్రుచెటుల్ను తోట చెటల్నిన్యు
వాడిపోయినవి నరులకు సంతోషమేమియు
లేకపోయెను. 13 యాజకులారా, గోనెపటట్
కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్
పరిచరయ్ చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి.
నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్
వేసికొని రాతిర్ అంతయు గడపుడి.
నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని
మందిర మునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను. 14

ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము
ఏరప్రచుడి. యెహోవాను బతిమాలుకొనుటకై
పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని
మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో

సమకూరుచ్డి. 15 ఆహా, యెహోవా దినము
వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది
పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి
వచుచ్ను. 16 మనము చూచుచుండగా మన దేవుని
మందిరములో ఇక సంతోషమును ఉతస్వమును
నిలిచిపోయెను మన ఆహారము నాశనమాయెను. 17

వితత్నము మంటిపెడడ్ల కిర్ంద
కుళిల్పోవుచునన్ది పైరు మాడిపోయినందున
ధానయ్పుకొటుల్ వటిట్ వాయెను
కళల్పుకొటుల్ నేలపడియునన్వి. 18 మేతలేక
పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్
మందలుగా కూడి ఆకలికి అలాల్డుచునన్వి
గొఱఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 19 అగిన్
చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు
కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని
కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్
పెటుట్చునాన్ను. 20 నదులు ఎండిపోవుటయు
అగిన్చేత మేతసథ్లములు కాలిపోవుటయు
చూచి పశువులును నీకు మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి.

సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా
పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రిక
నాదము చేయుడి యెహోవా దినము

వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు
దేశనివాసులందరు వణకు దురుగాక. 2 ఆ దినము
అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధ కారము
కముమ్ను మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ
దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి
కనబడునటుల్ అవి కన బడుచునన్వి. అవి బలమైన
యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి
పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి
పుటట్వు. 3 వాటిముందర అగిన్ మండుచునన్ది
వాటివెనుక మంట కాలుచ్చునన్ది అవి
రాకమునుపు భూమి ఏదెనువనమువలె ఉండెను అవి
వచిచ్పోయిన తరువాత తపిప్ంచుకొనినదేదియు
విడువబడక భూమి యెడారివలె పాడాయెను. 4

వాటి రూపములు గుఱఱ్ముల రూపములవంటివి
రౌతులవలె అవి పరుగెతిత్ వచుచ్ను. 5 రథములు
ధవ్ని చేయునటుల్ కొయయ్కాలు అగిన్లో
కాలుచు ధవ్ని చేయునటుల్ యుదధ్మునకు
సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి
పరవ్తశిఖరములమీద గంతులు వేయుచునన్వి. 6

వాటిని చూచి జనములు వేదననొందును అందరి ముఖ
ములు తెలల్బారును. 7 బలాఢుయ్లు
పరుగెతుత్నటుల్ అవి పరుగెతుత్చునన్వి
శూరులు పార్కారములను ఎకుక్నటుల్ అవి గోడలు
దాటుచునన్వి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవనిన్యు
చకక్గా పోవు చునన్వి 8 ఒకదానిమీద ఒకటి
తొర్కుక్లాడక అవనిన్యు చకక్గా
పోవుచునన్వి ఆయుధములమీద పడినను తోర్వ
విడువవు. 9 పటట్ణములో నఖముఖాల
పరుగెతుత్చునన్వి గోడలమీద ఎకిక్
యిండల్లోనికి చొరబడుచునన్వి.దొంగలు
వచిచ్నటుల్ కిటికీలలోగుండ జొరబడుచునన్వి.
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10 వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది
ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది
సూరయ్చందుర్లకు తేజో హీనత కలుగుచునన్ది
నకష్తర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 11

యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు
ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన దండు బహు
గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను
నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము
బహు భయంకరము, దానికి తాళ గలవాడెవడు? 12

ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు
విడుచుచు దుఃఖించుచు మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి
నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 13

మీ దేవుడైన యెహోవా
కరుణావాతస్లయ్ములుగల
వాడును,శాంతమూరిత్యు
అతయ్ంతకృపగలవాడునైయుండి, తాను
చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక
పశాచ్తాత్పపడును గనుక మీ వసత్ర్ములను కాక
మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్
తిరుగుడి. 14 ఒకవేళ ఆయన మనసుస్
తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన
యెహో వాకు తగిన నైవేదయ్మును
పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును;
అనుగర్హింపడని యెవడు చెపప్గలడు? 15

సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తి
షిఠ్ంచుడి, వర్తదినము నియమించి
పర్కటనచేయుడి. 16 జనులను సమకూరుచ్డి,
సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను
పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము
చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి;
పెండిల్కుమారుడు అంతఃపురములోనుండియు
పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు
రావలయును. 17 యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు
యాజకులు మంటపము నకును బలిపీఠమునకును
మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా,
నీ జనులయెడల జాలిచేసి కొని, అనయ్ జనులు
వారిమీద పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని
అవమాన మున కపప్గింపకుము; లేనియెడల
అనయ్జనులువారి దేవుడు ఏమాయెనందురు గదా
యని వేడుకొనవలెను. 18 అపుప్డు యెహోవా
తన దేశమునుబటిట్ రోషము పూని తన
జనులయెడల జాలిచేసికొనెను. 19 మరియు
యెహోవా తన జనులకు ఉతత్రమిచిచ్
చెపిప్నదే మనగాఇకను అనయ్జనులలో
మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు
తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును
కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు
పంపించెదను 20 మరియు ఉతత్రదికుక్నుండి
వచుచ్వాటిని మీకు దూరముగా పార దోలి,
యెండిపోయిన నిషఫ్ల భూమిలోనికి వాటిని
తోలివేతును; అవి గొపప్ కారయ్ములు చేసెను
గనుక వాటి ముందటి భాగమును తూరుప్
సముదర్ములోకిని, వెనుకటి భాగమును పడమటి
సముదర్ములోకిని పడగొటుట్దును; అకక్డ
వాటి దురగ్ంధము లేచును అవి కుళుల్వాసన
కొటుట్ను. 21 దేశమా, భయపడక సంతోషించి
గంతులు వేయుము, యెహోవా
గొపప్కారయ్ములు చేసెను. 22 పశువులారా,
భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును,
చెటుల్ ఫలించును, అంజూరపుచెటుల్ను,
దార్కష్చెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలించును, 23

సీయోను జను లారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన
యెహోవాయందు సంతోషించుడి; తన

నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును
మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి
పూరవ్మందువలె తొలకరి వరష్మును కడవరి
వరష్మును మీకనుగిర్హించును 24 కొటుల్
ధానయ్ముతో నిండును, కొతత్
దార్కాష్రసమును కొర్తత్ తైలమును
గానుగలకుపైగా పొరిల్ పారును. 25 మీరు కడుపార
తిని తృపిత్పొంది మీకొరకు వింత కారయ్
ములను జరిగించిన మీ దేవుడైన యెహోవా
నామమును సుత్తించునటుల్ నేను పంపిన
మిడుతలును గొంగళి పురుగు లును పసరు పురుగులును
చీడపురుగులును అను నా మహా సైనయ్ము
తినివేసిన సంవతస్రముల పంటను మీకు మరల
నితుత్ను. 26 నా జనులు ఇక నెనన్టికిని
సిగుగ్నొందరు. 27 అపుప్డు
ఇశార్యేలీయులమధయ్ నునన్వాడను నేనే
యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన యెహోవాననియు,
నేను తపప్వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు
తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక నెనన్డను
సిగుగ్నొందకయుందురు. 28 తరువాత నేను
సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్ రింతును; మీ
కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచన ములు
చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ
¸°వనులు దరశ్నములు చూతురు. 29 ఆ దినములలో
నేను పనివారిమీదను పనికతెత్లమీదను నా
ఆతమ్ను కుమమ్ రింతును. 30 మరియు
ఆకాశమందును భూమియందును
మహతాక్రయ్ములను, అనగా రకత్మును అగిన్ని
ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 31

యెహోవాయొకక్ భయం కరమైన ఆ మహాదినము
రాకముందు సూరుయ్డు తేజో హీనుడగును,
చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 32 యెహోవా
సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను
యెరూషలేము లోను తపిప్ంచుకొనినవారుందురు,
శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు
కనబడుదురు. ఆ దినమున యెహోవా
నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు
వారందరును రకిష్ంపబడుదురు.

ఆ దినములలో, అనగా యూదావారిని
యెరూష లేము కాపురసుథ్లను నేను
చెరలోనుండి రపిప్ంచు కాలమున 2

అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్,
యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి,
వారు ఆ యా దేశముల లోనికి నా
సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను
చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము
పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పకష్మున అకక్డ
నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్
మాడుదును. 3 వారు నా జనులమీద చీటుల్వేసి,
వేశయ్కు బదులుగా ఒక బాలుని ఇచిచ్
దార్కాష్రసము కొనుటకై యొక చినన్దానిని
ఇచిచ్ తార్గుచు వచిచ్రి గదా? 4 తూరు
పటట్ణమా, సీదోనుపటట్ణమా, ఫిలిషీత్య
పార్ంత వాసులారా, మీతో నాకు పనియేమి?
నేను చేసినదానికి మీరు నాకు పర్తికారము
చేయుదురా? మీరు నా కేమైన చేయుదురా? 5 నా
వెండిని నా బంగారమును మీరు
పటుట్కొనిపోతిరి; నాకు పిర్యమైన మంచి
వసుత్వు లను పటుట్కొనిపోయి మీ గుళల్లో
ఉంచుకొంటిరి. 6 యూదావారిని యెరూషలేము
పటట్ణపువారిని తమ సరి హదుద్లకు దూరముగా
నివసింపజేయుటకై మీరు వారిని గేర్కీయులకు
అమి◌్మవేసితిరి; మీరు చేసినదానిని
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బహుతవ్రగా మీ నెతిత్మీదికి రపిప్ంచెదను. 7

ఇదిగో మీరు చేసిన దానిని మీ నెతిత్మీదికి
రాజేయుదును; మీరు వారిని అమి◌్మ పంపివేసిన
ఆ యా సథ్లములలోనుండి నేను వారిని
రపిప్ంతును 8 మీ కుమారులను కుమారెత్లను
యూదావారికి అమి◌్మవేయింతును; వారు
దూరముగా నివ సించు జనులైన షెబాయీయులకు
వారిని అమి◌్మవేతురు; యెహోవా సెలవిచిచ్న
మాట యిదే. 9 అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము
పర్కటనచేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి,
బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధు లందరు సిదధ్పడి
రావలెను. 10 మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్
ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్
ఈటెలు చేయుడి; బలహీనుడునేను బలాఢుయ్డను
అనుకొన వలెను. 11 చుటుట్పటల్నునన్
అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి.
యెహోవా, నీ పరాకర్మ శాలురను ఇకక్డికి
తోడుకొని రముమ్. 12 నలుదికుక్లనునన్
అనయ్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను
యెహోషాపాతు లోయలో ఆసీనుడనగుదును;
అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 13 పైరు
ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ
నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ పారుచునన్వి,
జనుల దోషము అతయ్ధిక మాయెను, మీరు దిగి
రండి. 14 తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన
యెహోవాదినము వచేచ్ యునన్ది; తీరుప్కై
జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడి యునాన్రు. 15

సూరయ్ చందుర్లు తేజోహీనులైరి; నకష్తర్

ముల కాంతి తపిప్పోయెను. 16 యెహోవా
సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు;
యెరూషలేములోనుండి తన సవ్రము
వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు
వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు
ఆశర్య మగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా
ఉండును. 17 అనుయ్ లికమీదట దానిలో
సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరి
శుదధ్పటట్ణముగా ఉండును; మీ దేవుడనైన
యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు
సీయోను పరవ్తమందు నివ సించుచునాన్నని
మీరు తెలిసికొందురు. 18 ఆ దినమందు
పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము
పారును, కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును.
యూదా నదు లనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి
ఊట యెహోవా మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి
షితీత్ము లోయను తడుపును. 19 ఐగుపీత్యులును
ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము
చేసి తమ తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి
పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము
పాడగును, ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన
యెడారిగా ఉండును. 20 ఈలాగున నేను
ఇంతకుముందు పర్తికారము చేయని
పార్ణదోషమునకై పర్తికారము చేయుదును. 21

అయితే యూదాదేశములో నివాసులు
నితయ్ముందురు, తరతరములకు యెరూషలేము
నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో
నివాసిగా వసించును.
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యూదారాజైన ఉజిజ్యా దినములలోను,
ఇశార్యేలు రాజగు యెహోయాషు
కుమారుడైన యరొబాము దిన ములలోను,

భూకంపము కలుగుటకు రెండు సంవతస్రములు
ముందు, ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ తెకోవలోని
పసుల కాపరులలో ఆమోసునకు కనబడిన దరశ్న
వివరము. 2 అతడు
పర్కటించినదేమనగాయెహోవా సీయోనులో
నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు,
యెరూషలేములోనుండి తన సవ్రము
వినబడజేయుచునాన్డు; కాపరులు సంచరించు
మేతభూములు దుఃఖించుచునన్వి, కరెమ్లు
శిఖరము ఎండి పోవుచునన్ది. 3 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాదమసుక్ మూడు సారుల్
నాలుగు సారుల్ చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను
తపప్ కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని
జనులు పంట దుళల్గొటుట్ ఇనుప పనిముటల్తో
గిలాదును నూరిచ్రి. 4 నేను హజాయేలు
మందిరములో అగిన్ వేసెదను; అది బెనహ్దదు
యొకక్ నగరులను దహించివేయును; 5

దమసుక్యొకక్ అడడ్గడియలను విరిచెదను,
ఆవెను లోయలోనునన్ నివాసు లను నిరూమ్లము
చేతును, బెతేదేనులో ఉండకుండ రాజ దండము
వహించినవానిని నిరూమ్లము చేతును,
సిరియనులు చెరపటట్బడి కీరు దేశమునకు
కొనిపోబడుదురని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 6 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాగాజా మూడుసారుల్
నాలుగు సారుల్ చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను
తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము
వారి కపప్గింపవలె నని తాము
చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 7

గాజా యొకక్ పార్కారముమీద నేను అగిన్
వేసెదను, అది వారి నగరులను దహించివేయును; 8

అషోడ్దులో నివాసు లను నిరూమ్లము చేతును,
అషెక్లోనులో రాజదండము వహించిన
వాడుండకుండ నిరూమ్లముచేతును, ఇంకను
శేషించియునన్ ఫిలిషీత్యులును
కష్యమగునటుల్ నేను ఎకోర్నును
మొతెత్దనని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్
చునాన్డు. 9 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాతూరు మూడు సారుల్
నాలుగు సారుల్ చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను
తపప్ కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని
జనులు సహో దర నిబంధనను జాఞ్పకమునకు
తెచుచ్కొనక పటట్బడినవారి నందరిని
ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి. 10 నేను తూరు
పార్కారములమీద అగిన్ వేసెదను, అది దాని
నగరులను దహించివేయును. 11 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఎదోము మూడు సారుల్
నాలుగు సారుల్ చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను
తపప్ కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు
కనికరము చాలించుకొని ఖడగ్ము పటుట్కొని

యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగువారిని
మానక చీలుచ్చు వచెచ్ను. 12 తేమానుమీద
అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్యొకక్ నగరు లను
దహించివేయును. 13 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా అమోమ్నీయులు మూడు
సారుల్ నాలుగు సారుల్ చేసిన
దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని
శికిష్ంతును; ఏలయనగా తమ సరి హదుద్లను మరి
విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గరిభ్ణి
సీత్ర్ల కడుపులను చీలిచ్రి. 14 రబాబ్యొకక్
పార్కారము మీద నేను అగిన్ రాజబెటుట్దును;
రణకేకలతోను, సుడి గాలి వీచునపుప్డు కలుగు
పర్ళయమువలెను అది దాని నగరుల మీదికి వచిచ్
వాటిని దహించివేయును. 15 వారి రాజును అతని
అధిపతులును అందరును చెరలోనికి కొని
పోబడుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.

యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామోయాబు మూడు
సారుల్ నాలుగు సారుల్ చేసిన

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్ కుండ దానిని
శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు ఎదోమురాజు
ఎముకలను కాలిచ్ సునన్ముచేసిరి. 2

మోయాబుమీద నేను అగిన్వేసెదను, అది
కెరీయోతు నగరులను దహించి వేయును. గొలుల్ను
రణకేకలును బాకానాదమును విన బడుచుండగా
మోయాబు చచుచ్ను. 3 మోయాబీయులకు
నాయ్యాధిపతియుండకుండ వారిని నిరూమ్లము
చేసెదను, వారితోకూడ వారి అధిపతులనందరిని
నేను సంహరించెద నని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 4 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాయూదా మూడు సారుల్
నాలుగు సారుల్ చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను
తపప్ కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు
తమ పితరు లనుసరించిన అబదధ్ములను చేపటిట్,
మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్ర్మును
విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను గైకొనక పోయిరి. 5

యూదామీద నేను అగిన్ వేసెదను, అది
యెరూషలేము నగరులను దహించివేయును. 6

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాఇశార్యేలు
మూడు సారుల్ నాలుగు సారుల్ చేసిన
దోషములనుబటిట్ నేను తపప్ కుండ దానిని
శికిష్ంతును; ఏలయనగా దర్వయ్మునకై దాని
జనులు నీతిమంతులను అమి◌్మ వేయుదురు;
పాదరకష్లకొరకై బీదవారిని అమి◌్మ
వేయుదురు. 7 దరిదుర్ల నోటిలో మనున్
వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు
అడడ్ము వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును
ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును
అవమానపరచుదురు; 8 తాకటుట్గా ఉంచబడిన
బటట్లను అపప్గింపక వాటిని పరచుకొని బలి
పీఠములనిన్టియొదద్ పండుకొందురు.
జులామ్నా సొముమ్తో కొనిన
దార్కాష్రసమును తమ దేవుని మందిరములోనే
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పానము చేయుదురు. 9 దేవదారు వృకష్మంత
యెతత్యిన వారును సిందూరవృకష్మంత
బలముగల వారునగు అమో రీయులను వారిముందర
నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన
వారి ఫలమును కిర్ంద వారి మూలమును నేను
నాశనము చేసితిని గదా, 10 మరియు
ఐగుపుత్దేశములో నుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి,
అమోరీయుల దేశమును మీకు సావ్ధీనపర
చవలెనని నలువది సంవతస్రములు అరణయ్మందు
మిముమ్ను నడిపించితిని గదా. 11 మరియు మీ
కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ
¸°వనులలో కొందరిని నాకు నాజీరులుగాను
నియమించితిని. ఇశార్యేలీయు లారా, యీ
మాటలు నిజమైనవికావా? ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 12 అయితే నాజీరులకు మీరు
దార్కాష్రసము తార్గించితిరి,
పర్వచింపవదద్ని పర్వకత్లకు ఆజఞ్
ఇచిచ్తిరి. 13 ఇదిగో పంటచేని మోపుల
నిండుబండి నేలను అణగ దొర్కుక్నటుల్ నేను
మిముమ్ను అణగదొర్కుక్దును. 14 అపుప్డు
అతివేగియగు వాడు తపిప్ంచుకొన జాలకపోవును,
పరాకర్మశాలి తన బలమునుబటిట్ ధైరయ్ము
తెచుచ్కొన జాలక పోవును, బలాఢుయ్డు తన
పార్ణము రకిష్ంచుకొన జాలకుండును. 15

విలుకాడు నిలువజాలకపోవును, వడిగా
పరుగెతుత్వాడు తపిప్ంచు కొనలేకపోవును,
గుఱఱ్ము ఎకిక్న వాడు తన పార్ణమును
రకిష్ంచుకొనలేకపోవును. 16 మరియు ఆ
దినమందు బలాఢుయ్లలో బహు ధైరయ్ము
గలవాడు దిగంబరియై పారిపోవును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్.

ఐగుపుత్దేశమునుండి యెహోవా
రపిప్ంచిన ఇశార్ యేలీయులారా,
మిముమ్నుగూరిచ్యు ఆయన రపిప్ంచిన

కుటుంబమువారినందరినిగూరిచ్యు ఆయన
సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుడి. 2 అదేమనగా
భూమిమీది సకల వంశములలోను మిముమ్ను
మాతర్మే నేను ఎరిగియునాన్ను గనుక మీరు
చేసిన దోషకిర్యలనిన్టినిబటిట్
మిముమ్ను శికిష్ంతును. 3 సమమ్తింపకుండ
ఇదద్రు కూడి నడుతురా?ఎర దొరకక సింహము
అడవిలో గరిజ్ంచునా? 4 ఏమియు పటుట్
కొనకుండనే కొదమ సింహము గుహలోనుండి
బొబబ్ పెటుట్నా? 5 భూమిమీద ఒకడును
ఎరపెటట్కుండ పకిష్ ఉరిలో చికుక్పడునా?
ఏమియు పటుట్బడకుండ ఉరి పెటుట్వాడు
వదలిలేచునా? 6 పటట్ణమందు బాకానాదము
వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా?
యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము
కలుగునా? 7 తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను
సంకలిప్ంచినదానిని బయలు పరచకుండ పర్భువైన
యెహోవా యేమియు చేయడు. 8 సింహము
గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన
యెహోవా ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు,
పర్వచింపకుండువా డెవడు? 9 అషోడ్దు
నగరులలో పర్కటనచేయుడి, ఐగుపుత్దేశపు
నగరులలో పర్కటనచేయుడి; ఎటల్నగా--మీరు
షోమోర్ను నకు ఎదురుగానునన్
పరవ్తములమీదికి కూడివచిచ్ అందులో
జరుగుచునన్ గొపప్ అలల్రి చూడుడి; అందులో
జనులు పడుచునన్ బాధ కనుగొనుడి. 10 వారు నీతి
కిర్యలు చేయ తెలియక తమ నగరులలో
బలాతాక్రము చేతను దోపుడుచేతను సొముమ్

సమకూరుచ్కొందురు. 11 కాబటిట్ పర్భువైన
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా శతుర్వు
వచుచ్ను, అతడు దేశమంతట సంచరించి నీ
పర్భావమును కొటిట్వేయగా నీ నగరులు
పాడగును. 12 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాగొలల్వాడు సింహము
నోటనుండి రెండు కాళల్నైనను చెవి
ముకక్నైనను విడిపించు నటుల్గా
షోమోర్నులో మంచములమీదను
బుటాట్లువేసిన శయయ్లమీదను కూరుచ్ండు
ఇశార్యేలీయులు రకిష్ంప బడుదురు. 13

పర్భువును దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియు నగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--నా మాట ఆల
కించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని రూఢిగా
తెలియ జేయుడి. 14 ఇశార్యేలువారు చేసిన
దోషములనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంచు
దినమున బేతేలులోని బలిపీఠములను నేను
శికిష్ంతును; ఆ బలిపీఠపు కొముమ్లు
తెగవేయబడి నేలరాలును. 15 చలికాలపు నగరును
వేసవికాలపు నగరును నేను పడగొటెట్దను,
దంతపు నగరులును లయమగును, బహు నగరులు
పాడగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.

షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను
ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు
బీదలను నలుగగొటుట్వారలారా మాకు

పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో
చెపుప్వారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి.
పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని
చేసిన పర్మాణమేదనగా 2 ఒక కాలము
వచుచ్చునన్ది, అపుప్డు శతుర్వులు మిముమ్ను
కొంకులచేతను, మీలో శేషించినవారిని గాలముల
చేతను పటుట్కొని లాగుదురు. 3 ఇటు అటు
తొలగకుండ మీరందరు పార్కారపు గండల్దావ్రా
పోవుదురు, హరోమ్ను మారగ్మున వెలి
వేయబడుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 4

బేతేలునకు వచిచ్ తిరుగుబాటు చేయుడి,
గిలాగ్లునకు పోయి మరి యెకుక్వగా
తిరుగుబాటు చేయుడి, పర్తి పార్తఃకాలమున
బలులు తెచిచ్ మూడేసి దినముల కొకసారి దశమ
భాగములను తెచిచ్ అరిప్ంచుడి. 5 పులిసిన
పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి,
సేవ్చాచ్రప్ణను గూరిచ్ చాటించి పర్కటన
చేయుడి; ఇశార్యేలీయు లారా, యీలాగున
చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన
యెహోవా వాకుక్. 6 మీ పటట్ణములనిన్టి
లోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను,
మీరునన్ సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము
లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు
కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 7 మరియు
కోతకాలమునకుముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ
చేసితిని; ఒక పటట్ణముమీద కురి పించి
మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒక
చోట వరష్ము కురిసెను, వరష్ము లేనిచోటు
ఎండిపోయెను. 8 రెండు మూడు
పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక
పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి నీరు వారికి
చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్
తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 9

మరియు మీ ససయ్ములను ఎండు తెగులుచేతను
కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, గొంగళి
పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను
దార్కష్తోటలను అంజూరపు చెటల్ను
ఒలీవచెటల్ను తినివేసెను, అయినను మీరు
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నాతటుట్ తిరిగిన వారు కారు; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 10 మరియు నేను ఐగుపీత్యుల మీదికి
తెగుళుల్ పంపించినటుల్ మీమీదికి తెగుళుల్
పంపించితిని; మీ దండు పేటలో పుటిట్న
దురగ్ంధము మీ నాసికా రంధర్ములకు ఎకుక్
నంతగా మీ ¸°వనులను ఖడగ్ముచేత
హతముచేయించి మీ గుఱఱ్ములను
కొలల్పెటిట్ంచితిని; అయినను మీరు నా
తటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 11 దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను
బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో
కొందరిని నాశనముచేయగా మీరు మంటలోనుండి
తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచు కొంటిరి;
అయినను మీరు నా తటుట్ తిరిగినవారు కారు;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 12 కాబటిట్
ఇశార్యేలీయు లారా, మీయెడల నేనీలాగునే
చేయుదును గనుక ఇశార్ యేలీయులారా, మీ
దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్ పడుడి. 13

పరవ్తములను నిరూపించువాడును గాలిని
పుటిట్ంచువాడును ఆయనే. ఉదయమున చీకటి
కమమ్ జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు
వారికి తెలియ జేయువాడును ఆయనే;
భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు
దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు
యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.

ఇశార్యేలువారలారా,
మిముమ్నుగూరిచ్ నేనెతుత్ ఈ
అంగలారుప్ మాట ఆలకించుడి. 2

కనయ్కయైన ఇశార్యేలు కూలిపోయెను, ఆమె
మరెనన్టికిని లేవదు; లేవనెతుత్వా డొకడును
లేక ఆమె భూమిమీద పడవేయబడియునన్ది. 3

పర్భువైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఇశార్యేలు వారిలో
వెయియ్మందియై బయలు వెళిల్న
పటట్ణసుథ్ లలో నూరుమంది తపిప్ంచుకొని
వతుత్రు; నూరుమందియై బయలువెళిల్న
పటట్ణసుథ్లలో పదిమంది తపిప్ంచుకొని
వతుత్రు. 4 ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా
సెలవిచుచ్న దేమనగాననాన్శర్యించుడి,
ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 5

బేతేలును ఆశర్యింపకుడి, గిలాగ్ లులో
పర్వేశింపకుడి, బెయేరెష్బాకు వెళల్కుడి;
గిలాగ్లు అవశయ్ముగా చెరపటట్బడిపోవును,
బేతేలు శూనయ్మగును. 6 యెహోవాను
ఆశర్యించుడి; అపుప్డు మీరు బర్దుకు దురు,
ఆశర్యింపనియెడల బేతేలులో ఎవరును ఆరిప్
వేయలేకుండ అగిన్ పడినటుల్ ఆయన యోసేపు
సంతతిమీద పడి దాని నాశనముచేయును. 7

నాయ్యమును అనాయ్య మునకు మారిచ్,
నీతిని నేలను పడవేయువారలారా, 8 ఆయన
సపత్ఋషీ నకష్తర్ములను మృగశీరష్
నకష్తర్మును సృషిట్ంచినవాడు, కారు చీకటిని
ఉదయముగా మారుచ్ వాడు, పగటిని రాతిర్
చీకటివలె మారుప్చేయువాడు,
సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద
పొరిల్ పారజేయువాడు. 9 ఆయన పేరు
యెహోవా; బలా ఢుయ్లమీదికి ఆయన నాశము
తెపిప్ంపగా దురగ్ములు పాడగును. 10 అయితే
గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద
జనులు పగపటుట్దురు; యథారథ్ ముగా
మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 11

దోషనివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని
నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 12

మీ అప రాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ
పాపములు ఘోర మైనవనియు నేనెరుగుదును.
దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను
పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్ దురు
గనుక మలుపురాళల్తో మీరు
ఇండుల్కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు
కాపురముండరు, శృంగారమైన దార్కష్ తోటలు
మీరు నాటినను ఆ పండల్ రసము మీరు తార్గరు.
13 ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున
బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 14 మీరు
బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి;
ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను చొపుప్న
దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా
మీకు తోడుగానుండును. 15 కీడును దేవ్షించి
మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో
నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; ఒక వేళ దేవుడును
సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు
సంతతిలో శేషించినవారియందు కనికరించును. 16

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునైన పర్భువగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగానేను మీ
మధయ్ సంచరింపబోవు చునాన్ను గనుక
రాజమారగ్ములనిన్టిలో అంగలారుప్
వినబడును, వీధులనిన్టిలో జనులు కూడి
అయోయ్ శర్మ అందురు; అంగలారుచ్టకు వారు
సేదయ్గాండర్ను పిలుతురు; రోదనముచేయ
నేరుప్గలవారిని అంగలారుచ్టకు పిలిపింతురు.
17 దార్కష్తోటలనిన్టిలో రోదనము
వినబడును. 18 యెహోవా దినము రావలెనని
ఆశపెటుట్ కొనియునన్ వారలారా, మీకు శర్మ;
యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు
పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము.
19 ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచు
కొనగా ఎలుగు బంటి యెదురైనటుట్, వాడు
ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా
పాము వాని కరచి నటుట్ ఆ దినముండును. 20

యెహోవా దినము నిజముగా వెలుగైయుండదు
కాదా? వెలుగు ఏమాతర్మును లేక అది
కారుచీకటిగా ఉండదా? 21 మీ పండుగ దినములను
నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని
నీచముగా ఎంచు చునాన్ను; మీ వర్త దినములలో
కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 22

నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ ములను
మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని అంగీకరింపను;
సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న
పశువులను నేను చూడను. 23 మీ పాటల ధవ్ని
నాయొదద్నుండి తొలగనియుయ్డి, మీ
సవ్రమండలముల నాదము వినుట నాకు
మనసుస్లేదు. 24 నీళుల్ పారినటుల్గా
నాయ్యము జరుగనియుయ్డి, గొపప్
పర్వాహమువలె నీతిని పర్వహింప నియుయ్డి.
25 ఇశార్యేలీయులారా, అరణయ్మందు నలువది
సంవతస్రములు మీరు బలులను నైవేదయ్ములను
నాకు అరిప్ంచితిరా? 26 మీరు మీ దేవతయైన
మోలెకు గుడార మును, మీరు పెటుట్కొనిన
విగర్హముల పీఠమును మీరు మోసికొని
వచిచ్తిరి గదా. 27 కాబటిట్ నేను దమసుక్
పటట్ణము అవతలికి మిముమ్ను చెరగొని
పోవుదును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు;
ఆయన పేరు సైనయ్ముల కధిపతియగు దేవుడు.

సీయోనులో నిరివ్చారముగా
నునన్వారికి శర్మ, షోమోర్ను
పరవ్తములమీద నిశిచ్ంతగా
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నివసించువారికి శర్మ; ఇశార్యేలువారికి
విచారణకరత్లై జనములలో ముఖయ్ జనమునకు
పెదద్లైనవారికి శర్మ 2 కలేన్కు పోయి
విచారించుడి; అకక్డనుండి హమాతు
మహాపురమునకు పోవుడి, ఫిలిషీత్యుల
పటట్ణమైన గాతునకు పోవుడి; అవి ఈ
రాజయ్ములకంటె గొపప్వి గదా; వాటి
సరిహదుద్లు మీ సరిహదుద్లకంటె విశాలమైనవి
గదా. 3 ఉపదర్వ దినము బహుదూరముననునన్
దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై మీ
మధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 4 దంతపు
మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను
చాచుకొనుచు, మందలో శేర్షఠ్మైన
గొఱఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న
దూడలను వధించి భోజనము చేయు దురు. 5

సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు,
దావీదువలెనే వాయించు వాదయ్ములను
కలిప్ంచు కొందురు. 6 పాతర్లలో
దార్కాష్రసముపోసి పానము చేయుచు పరిమళ
తైలము పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు
సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి
చింతపడరు. 7 కాబటిట్ చెరలోనికి ముందుగా
పోవు వారితో కూడా వీరు చెరలోనికి పోవుదురు;
అపుప్డు సుఖాసకుత్లు చేయు ఉతస్వధవ్ని
గతించును. యాకోబు సంతతివారికునన్ గరవ్ము
నాకసహయ్ము; వారి నగరులకు నేను
విరోధినైతిని గనుక వారి పటట్ణములను
వాటిలోని సమసత్మును శతుర్వుల వశము
చేసెదనని 8 పర్భువైన యెహోవా తనతోడని
పర్మాణము చేసెను; ఇదే దేవు డును
సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్. 9

ఒక కుటుంబమందు పదిమంది మనుషుయ్లుండినను
వారు చతుత్రు. 10 ఒకని దాయాది కాలచ్బోవు
వానితోకూడ ఎముకలను ఇంటిలోనుండి బయటికి
కొనిపోవుటకై శవ మును ఎతిత్నపుప్డు ఇంటి
వెనుకటి భాగమున ఒకనిచూచి యింటిలో మరి
ఎవరైన మిగిలియునాన్రా? యని అడుగగా
అతడుఇంకెవరును లేరనును; అంతట దాయా
దిటల్నునునీవిక నేమియు పలుకక ఊరకుండుము,
యెహోవానామము సమ్రించకూడదు; 11

ఏలయనగా గొపప్ కుటుంబములు పాడగుననియు,
చినన్ కుటుంబములు చీలి పోవుననియు యెహోవా
ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 12 గుఱఱ్ ములు
బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన
ఎదుద్లతో దునున్దురా? అయినను
మాశకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని
చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన
దానినిబటిట్ సంతోషించు మీరు, 13

నాయ్యమును ఘోరమైన అనాయ్ యముగాను,
నీతిఫలమును ఘోరదురామ్రగ్ముగాను మారిచ్
తిరి. 14 ఇందుకు దేవుడును సైనయ్ముల
కధిపతియునగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఇశార్యేలీయులారా,
నేను మీ మీదికి ఒక జనమును రపిప్ంతును, వారు
హమాతునకు పోవుమారగ్ము మొదలుకొని
అరణయ్పు నదివరకు మిముమ్ను బాధింతురు.

కడవరి గడిడ్ మొలుచునపుప్డు
పర్భువైన యెహోవా మిడుతలను
పుటిట్ంచి దరశ్నరీతిగా దానిని నాకు

కనుపర చెను; ఆ గడిడ్ రాజునకు రావలసిన కోత
అయిన తరువాత మొలిచినది. 2 నేలను మొలిచిన
పచిచ్కయంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినపుప్డు
పర్భువైన యెహోవా, నీవు దయచేసి

కష్మించుము, యాకోబు కొదిద్ జనముగల వాడు,
అతడేలాగు నిలుచును? అని నేను మనవిచేయగా 3

యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అది జరుగదని
సెలవిచెచ్ను. 4 మరియు అగిన్చేత
దండింపవలెనని అగిన్ రపిప్ంచి పర్భువైన
యెహోవా దానిని దరశ్నరీతిగా నాకు కను
పరచెను. అది వచిచ్ అగాధమైన మహా జలమును
మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును మింగ
మొదలుపెటిట్నపుప్డు 5 పర్భువైన
యెహోవా, యాకోబు కొదిద్ జనముగల వాడు,
అతడేలాగు నిలుచును? మాని వేయుమని నేను
మనవిచేయగా 6 పర్భువైన యెహోవా
పశాచ్తాత్పపడి అదియు జరుగదని
సెలవిచెచ్ను. 7 మరియు యెహోవా తాను
మటట్పుగుండు చేత పటుట్ కొని గుండు
పెటిట్ చకక్గా కటట్బడిన యొక గోడమీద
నిలువబడి ఇటుల్ దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను.
8 యెహోవాఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని
ననన్డుగగానాకు మటట్పుగుండు
కనబడుచునన్దని నేనంటిని. అపుప్డు యెహోవా
సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు
ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను మటట్పుగుండు
వేయ బోవుచునాన్ను. నేనికను వారిని
దాటిపోను 9 ఇసాస్కు సంతతివారు ఏరప్రచిన
ఉనన్తసథ్లములు పాడైపోవును,
ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తసథ్లములు
నాశమగును. నేను ఖడగ్ము చేత పటుట్కొని
యరొబాము ఇంటివారిమీద పడుదును. 10 అపుప్డు
బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్
యేలురాజైన యరొబామునకు వరత్మానము
పంపిఇశార్ యేలీయులమధయ్ ఆమోసు నీ మీద
కుటర్ చేయు చునాన్డు; 11 యరొబాము
ఖడగ్ముచేత చచుచ్ననియు, ఇశార్యేలీయులు
తమ దేశమును విడిచి చెరలోనికి పోవుదురనియు
పర్కటించుచునాన్డు; అతని మాటలు దేశము
సహింపజాలదు అని తెలియజేసెను. 12 మరియు
అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెనుదీరఘ్దరీశ్,
తపిప్ంచుకొని యూదాదేశమునకు పారి
పొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము
సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్
పర్కటించుము; 13 బేతేలు, రాజుయొకక్
పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమై
యునన్ందున నీ వికను దానిలో నీ వారత్
పర్కటనచేయ కూడదు. 14 అందుకు ఆమోసు
అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను
కాను, పర్వకత్ యొకక్ శిషుయ్డనైనను కాను,
కాని పసులకాపరినై మేడి పండుల్
ఏరుకొనువాడను. 15 నా మందలను నేను
కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచినీవు
పోయి నా జనులగు ఇశార్యేలువారికి
పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెల విచెచ్ను.
16 యెహోవా మాట ఆలకించుముఇశార్యేలీ
యులను గూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు ఇసాస్కు
సంతతి వారిని గూరిచ్ మాట
జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్వే. 17 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానీ భారయ్ పటట్ణమందు
వేశయ్యగును, నీ కూమారులును కుమారెత్లును
ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత
విభాగింపబడును, నీవు అపవితర్మైన దేశమందు
చతుత్వు; అవశయ్ముగా ఇశార్యేలీయులు తమ
దేశము విడిచి చెరగొనబడుదురు.

ఆమోసు 6:2
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మరియు పర్భువైన యెహోవా
దరశ్నరీతిగా వేసవి కాలపు పండల్గంప
యొకటి నాకు కనుపరచి 2 ఆమోసూ, నీకు

కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగావేసవికాలపు
పండల్గంప నాకు కనబడుచునన్దని నేనంటిని,
అపుప్డు యెహోవా నాతో
సెలవిచిచ్నదేమనగానా జనులగు
ఇశార్యేలీయులకు అంతము వచేచ్యునన్ది,
నేనికనువారిని విచారణచేయక మానను. 3

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా
మందిరములో వారు పాడు పాటలు ఆ దినమున
పర్లాపములగును, శవములు లెకక్కు ఎకుక్ వగును,
పర్తిసథ్లమందును అవి పారవేయబడును. ఊర
కుండుడి. 4 దేశమందు బీదలను మింగివేయను
దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 5

తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను
చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము ధానయ్మును
అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డై
పోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము
చేయునటుల్ విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు
గతించిపోవునో యని చెపుప్కొను వారలారా, 6

దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరకష్ల
నిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను చచుచ్
ధానయ్మును మనము అముమ్దము రండని
విశార్ంతిదిన మెపుప్డైపోవునో అని
చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 7

యాకోబు యొకక్ అతిశయాసప్దము తోడని
యెహోవా పర్మా ణము
చేయునదేమనగావారికిర్యలను నేనెనన్డును
మరువను. 8 ఇందును గూరిచ్ భూమి కంపించదా?
దాని నివాసులందరును అంగలారచ్రా? నైలునది
పొంగునటుల్ భూమి అంతయు ఉబుకును,
ఐగుపుత్దేశపు నైలునదివలె అది ఉబుకును,
మిసర్యీము దేశపునదివలె అది అణగి పోవును. 9

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాఆ
దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు
సూరుయ్ని అసత్ మింపజేయుదును. పగటివేళను
భూమికి చీకటి కమమ్ జేయుదును. 10 మీ పండుగ
దినములను దుఃఖదినములుగాను మీ పాటలను
పర్లాపములుగాను మారుచ్దును, అందరిని
మొలలమీద గోనెపటట్ కటుట్కొనజేయుదును,
అందరి తలలు బోడిచేసెదను, ఒకనికి కలుగు
ఏకపుతర్ శోకము వంటి పర్లాపము నేను
పుటిట్ంతును; దాని అంతయ్దినము ఘోరమైన
శర్మ దినముగా ఉండును. 11 రాబోవు దినము లందు
దేశములో నేను కాష్మము పుటిట్ంతును; అది
అనన్ పానములు లేకపోవుటచేత కలుగు
కాష్మముకాక యెహోవా మాటను
వినకపోవుటవలన కలుగు కాష్మముగా ఉండును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 12 కాబటిట్ జనులు
యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ
సముదర్మునుండి ఆ సముదర్మువరకును
ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును
సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 13 ఆ
దినమందు చకక్ని కనయ్లును ¸°వనులును
దపిప్చేత సొమమ్సిలుల్ దురు. 14

షోమోర్నుయొకక్ దోషమునకు కారణమగుదాని
తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని జీవముతోడనియు,
బెయే రెష్బా మారగ్ జీవముతోడనియు
పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ
కూలుదురు.

యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా
నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు
ఆయన నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగాగడపలు

కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లనుకొటిట్
వారందరి తలలమీద వాటిని పడవేసి
పగులగొటుట్ము; తరువాత వారిలో ఒకడును
తపిప్ంచుకొనకుండను, తపిప్ంచు కొనువారిలో
ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని
ఖడగ్ముచేత వధింతును. 2 వారు పాతాళములో
చొచిచ్ పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము
వారిని బయటికి లాగును; ఆకాశమునకెకిక్
పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి
తెచెచ్దను. 3 వారు కరెమ్లు పరవ్తశిఖరమున
దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్
అచచ్టనుండి తీసికొని వచెచ్దను; నా
కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో
మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు నేనాజఞ్
ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 4 తమ
శతుర్వులచేత వారు చెరపటట్బడినను అచచ్ట
నేను ఖడగ్మున కాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని
హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడు
చేయుటకే నా దృషిట్ వారిమీద నిలుపుదును. 5

ఆయన సైనయ్ములకధిపతి యగు యెహోవా;
ఆయన భూమిని మొతత్గా అది కరిగి పోవును,
అందులోని నివాసులందరును పర్లాపింతురు,
నైలునదివలెనే అదియంతయు ఉబుకుచుండును,
ఐగుపుత్ దేశపు నైలునదివలెనే అది
అణగిపోవును. 6 ఆకాశమందు తనకొరకై
మేడగదులు కటుట్కొనువాడును, ఆకాశమండల
మునకు భూమియందు పునాదులు వేయువాడును
ఆయనే, సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని
భూమిమీద పర్వహింపజేయువాడును ఆయనే;
ఆయన పేరు యెహోవా. 7 ఇశార్యేలీయులారా,
మీరును కూషీయు లును నా దృషిట్కి సమానులు
కారా? నేను ఐగుపుత్ దేశ ములోనుండి
ఇశార్యేలీయులను, కఫోత్రు దేశములో నుండి
ఫిలిషీత్యులను, కీరుదేశములోనుండి
సిరియనులను రపిప్ంచితిని. 8 పర్భువైన
యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్
రాజయ్ముమీదనునన్ది, దానిని భూమిమీద
ఉండకుండ నాశనము చేతును. అయితే యాకోబు
సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి
పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 9

నేనాజఞ్ ఇయయ్గా ఒకడు ధానయ్ము
జలెల్డతో జలిల్ంచినటుల్
ఇశార్యేలీయులను అనయ్జనులందరిలో జలిల్ం
తును గాని యొక చినన్ గింజైన నేల రాలదు. 10 ఆ
కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు
రాదు అని నా జను లలో అనుకొను
పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 11

పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను
లేవనెతిత్ దాని గోడను బాగుచేసి దాని
పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును
నా నామము ధరించిన అనయ్జనులనందరిని నా
జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 12

పూరవ్పురీతిగా దానిని మరల కటుట్దును;
ఈలాగు జరి గించు యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 13

రాబోవు దినములలో కోయువారు దునున్వారి
వెంటనే వతుత్రు; వితత్నము చలుల్ వారి
వెంటనే దార్కష్పండుల్ తొర్కుక్వారు
వతుత్రు; పరవ్త ములనుండి మధురమైన
దార్కాష్రసము సర్వించును, కొండ లనిన్
రసధారలగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 14 మరియు
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శర్మనొందుచునన్ నా జనులగు
ఇశార్యేలీయులను నేను చెరలోనుండి
రపిప్ంతును, పాడైన పటట్ణములను మరల
కటుట్కొని వారు కాపురముందురు,
దార్కష్తోటలు నాటి వాటి రసమును

తార్గుదురు, వనములువేసి వాటి పండల్ను
తిందురు. 15 వారి దేశమందు నేను వారిని
నాటుదును, నేను వారికిచిచ్న దేశములోనుండి
వారు ఇక పెరికివేయ బడరని నీ దేవుడైన
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.
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1

ఓబదాయ్ఓబదాయ్

ఓబదాయ్కు కలిగిన దరశ్నము. ఎదోమును
గురించి పర్భువగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నది. యెహోవాయొదద్

నుండి వచిచ్న సమాచారము మాకు వినబడెను.
ఎదోము మీద యుదధ్ము చేయుదము లెండని
జనులను రేపుటకై దూత పంపబడియునాన్డు. 2

నేను అనయ్జనులలో నినున్ అలుప్ నిగా
చేసితిని, నీవు బహుగా తృణీకరింపబడుదువు. 3

అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద
ఆసీనుడవైయుండి కొండ సందులలో
నివసించువాడాననున్ కిర్ందికి పడ
దోర్యగలవాడె వడని అనుకొనువాడా, నీ
హృదయపు గరవ్ముచేత నీవు మోసపోతివి. 4

పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము
చేసికొని నకష్తర్ములలో నీవు దాని
కటిట్నను అచచ్టనుండియు నేను నినున్
కిర్ంద పడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 5

చోరులే గాని రాతిర్ కనన్ము వేయువారే గాని
నీ మీదికి వచిచ్నయెడల తమకు
కావలసినంతమటుట్కు దోచుకొందురు గదా.
దార్కష్ పండల్ను ఏరువారు నీయొదద్కు
వచిచ్నయెడల పరిగె యేరు కొనువారికి కొంత
యుండనితుత్రుగదా; నినున్ చూడగా నీవు
బొతిత్గా చెడిపోయియునాన్వు. 6 ఏశావు
సంతతి వారి సొముమ్ సోదా చూడబడును; వారు
దాచి పెటిట్న ధనమంతయు పటట్బడును. 7

నీతో సంధిచేసిన వారు నినున్ తమ
సరిహదుద్వరకు పంపివేయుదురు; నీతో సమాధాన
ముగా ఉనన్వారు నినున్ మోసపుచిచ్ నీకు
బలాతాక్రము చేయుదురు; వారు నీ యనన్ము
తిని నీ కొరకు ఉరి యొడుడ్దురు; ఎదోమునకు
వివేచన లేకపోయెను. 8 ఆ దినమందు ఏశావు
పరవ్తములలో వివేచన లేకపోవునటుల్
ఎదోములోనుండి జాఞ్నులను నాశముచేతును;
ఇదే యెహోవా వాకుక్. 9 తేమానూ, నీ
బలాఢుయ్లు విసమ్య మొందుదురు, అందువలన
ఏశావుయొకక్ పరవ్త నివాసు లందరు హతులై
నిరూమ్లమగుదురు. 10 నీ సహోదరులైన యాకోబు
సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమును బటిట్
నీవు అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని
లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 11 నీవు
పగవాడవై నిలిచిన దిన మందు, పరదేశులు వారి
ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోయిన దిన మందు,
అనుయ్లు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడి
యెరూష లేముమీద చీటుల్వేసిన దినమందు
నీవును వారితో కలిసి కొంటివి గదా. 12 నీ
సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు

ఆనందమొంద తగదు; యూదావారి నాశన దినమున
వారి సిథ్తినిచూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 13 నా
జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి
గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి
ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను
చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి
ఆసిత్ని పటుట్కొనతగదు; 14 వారిలో
తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహ రించుటకు
అడడ్తోర్వలలో నీవు నిలువతగదు, శర్మదిన
మందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి
అపప్గింప తగదు. 15 యెహోవాదినము
అనయ్జనులందరిమీదికి వచుచ్ చునన్ది.
అపుప్డు నీవు చేసినటేట్ నీకును చేయబడును,
నీవు చేసినదే నీ నెతిత్మీదికి వచుచ్ను. 16

మీరు నా పరిశుదధ్ మైన కొండమీద
తార్గినటుల్ అనయ్జనులందరును నితయ్ము
తార్గుదురు; తాము ఇక నెనన్డు
నుండనివారైనటుల్ వారేమియు మిగులకుండ
తార్గుదురు. 17 అయితే సీయోను కొండ
పర్తిషిఠ్తమగును, తపిప్ంచుకొనినవారు
దానిమీద నివసింతురు, యాకోబు సంతతివారు తమ
సావ్సథ్య్ములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.
18 మరియు యాకోబు సంతతి వారు అగిన్యు,
యోసేపు సంతతివారు మంటయు అగుదురు; ఏశావు
సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు;
ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొన
కుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి
వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట
యిచిచ్యునాన్డు. 19 దకిష్ణ దికుక్న
నివసించువారు ఏశావుయొకక్ పరవ్త మును
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు
ఫిలిషీత్యులదేశమును
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మరియు
ఎఫార్యిమీయుల భూములను షోమోర్నునకు
చేరిన పొలమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.
బెనాయ్మీ నీయులు గిలాదుదేశమును
సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 20 మరియు
ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెర
పటట్బడినవారు సారెపతువరకు కనానీయుల
దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు;
యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్ బడి
సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణదేశపు
పటట్ణ ములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 21

మరియు ఏశావుయొకక్ కొండకు
తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద
రకష్కులు పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము
యెహోవాది యగును.
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1

2

యోనాయోనా

యెహోవా వాకుక్ అమితత్యి
కుమారుడైన యోనాకు పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 2 నీనెవెపటట్

ణసుథ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను
గనుక నీవు లేచి నీనెవె మహా పటట్ణమునకు
పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము.
3 అయితే యెహోవా సనిన్ ధిలోనుండి
తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా
యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను
చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా
సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు
పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 4 అయితే యెహోవా
సముదర్ముమీద పెదద్ గాలి పుటిట్ంపగా
సముదర్మందు గొపప్ తుపాను రేగి ఓడ
బదద్లైపోవుగతి వచెచ్ను. 5 కాబటిట్
నావికులు భయ పడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను
పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన చేయుటకై అందులోని
సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి
యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు పోయి పండుకొని
గాఢ నిదర్పోయియుండెను 6 అపుప్డు
ఓడనాయకుడు అతని యొదద్కు వచిచ్, ఓయీ
నిదర్ బోతా, నీకేమివచిచ్నది? లేచి నీ దేవుని
పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు
మనయందు కనికరించు నేమో అనెను. 7 అంతలో
ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు
సంభవించినది తెలియుటకై మనము చీటుల్
వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని,
చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను.
8 కాబటిట్ వారు అతని చూచి యెవరినిబటిట్
ఈ కీడు మాకు సంభ వించెనో, నీ
వాయ్పారమేమిటో, నీ వెకక్డనుండి వచిచ్
తివో, నీ దేశమేదో, నీ జనమేదో, యీ సంగతి
యంతయు మాకు తెలియజేయుమనగా 9 అతడు
వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను;
సముదర్మునకును భూమికిని సృషిట్కరత్యై
ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్
యెహోవాయందు నేను భయభకుత్లుగల వాడనై
యునాన్ను. 10 తాను యెహోవా
సనిన్ధిలోనుండి పారి పోవుచునన్టుట్ అతడు
ఆ మనుషుయ్లకు తెలియజేసి యుండెను గనుక
వారా సంగతి తెలిసికొని మరింత భయ పడినీవు
చేసిన పని ఏమని అతని నడిగిరి. 11 అపుప్డు
వారుసముదర్ము పొంగుచునన్ది, తుపాను
అధికమౌ చునన్ది, సముదర్ము మామీదికి
రాకుండ నిమమ్ళించునటుల్ మేము నీ కేమి
చేయవలెనని అతని నడుగగా యోనా 12

ననున్బటిట్యే యీ గొపప్తుపాను
మీమీదికివచెచ్నని నాకు తెలిసియునన్ది;
ననున్ ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేయుడి,
అపుప్డు సముదర్ము మీమీదికి రాకుండ
నిమమ్ళించునని అతడు వారితో చెపిప్నను 13

వారు ఓడను దరికి తెచుచ్ టకు తెడల్ను బహు
బలముగా వేసిరిగాని గాలి తమకు ఎదురై తుపాను

బలముచేత సముదర్ము పొంగియుండుట వలన వారి
పర్యతన్ము వయ్రథ్మాయెను. 14 కాబటిట్
వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే
దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్
మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక;
నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద
మోపకుందువు గాక అని యెహోవాకు మనవి
చేసికొని 15 యోనాను ఎతిత్ సముదర్ములో
పడవేసిరి; పడవేయగానే సముదర్ము పొంగకుండ
ఆగెను. 16 ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు
యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి
అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 17 గొపప్
మతస్య్ము ఒకటి యోనాను మింగవలెనని
యెహోవా నియమించి యుండగా యోనా మూడు
దినములు ఆ మతస్య్ము యొకక్ కడుపులో
నుండెను.

ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా
యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను.
2 నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు

మనవిచేయగా ఆయన నాకు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను;
పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా
నీవు నా పార్రథ్న నంగీకరించియునాన్వు. 3

నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో
పడవేసి యునాన్వు, పర్వాహములు ననున్
చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ
కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 4 నీ
సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ
పరిశుదాధ్లయ ముతటుట్ మరల
చూచెదననుకొంటిని. 5 పార్ణాంతము
వచుచ్నంతగా జలములు ననున్ చుటుట్
కొనియునన్వి, సముదార్గాధము ననున్
ఆవరించియునన్ది. సముదర్పునాచు నా
తలకుచుటుట్కొని యునన్ది. 6 నేను మరెనన్
టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు
వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల పునాదులలోనికి
నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు
నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి
రపిప్ంచియునాన్వు. 7 కూపములోనుండి నా
పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను
యెహోవాను జాఞ్ప కము చేసి కొంటిని; నీ
పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి
వచెచ్ను. 8 అసతయ్మైన
వయ్రథ్దేవతలయందు లకష్య్ముంచువారు
తమ కృపాధారమును విసరిజ్ంతురు. 9

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలుల
నరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన
మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను.
యెహోవాయొదద్నే రకష్ణ దొరకును అని
పార్రిథ్ంచెను. 10 అంతలో యెహోవా
మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది
యోనాను నేలమీద కకిక్వేసెను.
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అంతట యెహోవా వాకుక్ రెండవ మారు
యోనాకు పర్తయ్కష్మై
సెలవిచిచ్నదేమనగా 2 నీవు లేచి

నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు
తెలియజేయు సమా చారము దానికి పర్కటన
చేయుము. 3 కాబటిట్ యోనా లేచి యెహోవా
సెలవిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నీనెవె పటట్ణ
మునకు పోయెను. నీనెవె పటట్ణము దేవుని
దృషిట్కి గొపప్దై మూడు దినముల
పర్యాణమంత పరిమాణముగల పటట్ణము. 4

యోనా ఆ పటట్ణములో ఒక దిన పర్యాణ
మంతదూరము సంచరించుచుఇక నలువది దినములకు
నీనెవె పటట్ణము నాశనమగునని
పర్కటనచేయగా 5 నీనెవె పటట్ణపువారు
దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాస దినము
చాటించి, ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనె
పటట్ కటుట్కొనిరి. 6 ఆ సంగతి నీనెవె
రాజునకు వినబడి నపుప్డు అతడును తన
సింహాసనము మీదనుండి దిగి,తన
రాజవసత్ర్ములు తీసివేసి గోనెపటట్
కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 7

మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్ లును
ఆజఞ్ ఇయయ్గా 8 ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్
తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము
లయముకాకుండ తన కోపాగిన్
చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు
పుచుచ్కొన కూడదు, పశువులు గాని
యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత
మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 9

మనుషుయ్ లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి
తాము చేయు బలా తాక్రమును మానివేయవలెను,
మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును
గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు
మనఃపూరవ్ కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని
దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి
పర్కటన చేసిరి. 10 ఈ నీనెవెవారు తమ చెడు
నడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్
కిర్యలను దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై
వారికి చేయుదు నని తాను మాట యిచిచ్న
కీడుచేయక మానెను.

యోనా దీనిచూచి బహు చింతాకార్ంతుడై
కోపగించుకొని 2 యెహోవా, నేను నా
దేశమం దుండగా ఇటుల్ జరుగునని

నేననుకొంటిని గదా? అందు వలననే నీవు
కటాకష్మును జాలియును బహు శాంతమును
అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై యుండి,
పశాచ్తాత్పపడి కీడుచేయక మానుదువని నేను
తెలిసికొని దానికి ముందు గానే తరీష్షునకు
పారిపోతిని. 3 నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట
మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క
చంపుమని యెహోవాకు మనవి చేసెను. 4 అందుకు
యెహోవానీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని
యడిగెను. 5 అపుప్డు యోనా ఆ
పటట్ణములోనుండి పోయి దాని
తూరుప్తటుట్న బసచేసి అచచ్ట పందిలి
యొకటి వేసికొని పటట్ణమునకు ఏమి
సంభవించునో చూచెదనని ఆ నీడను కూరుచ్ని
యుండగా 6 దేవుడైన యెహోవా
సొరచెటొట్కటి ఏరప్రచి అతనికి కలిగిన
శర్మ పోగొటుట్టకై అది పెరిగి యోనా
తలకుపైగా నీడ యిచుచ్నటుల్ చేసెను; ఆ సొర
చెటుట్ను చూచి యోనా బహు సంతోషించెను. 7

మరుసటి ఉదయమందు దేవుడు ఒక పురుగును
ఏరప్రచగా అది ఆ చెటుట్ను తొలిచినందున
చెటుట్ వాడిపోయెను. 8 మరియు ఎండ కాయగా
దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ం చెను.
యోనాతలకు ఎండ దెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్
సిలిల్బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు
మేలనుకొనెను. 9 అపుప్డు దేవుడుఈ
సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట
నాయ్యమా? అని యోనాను అడుగగా
యోనాపార్ణము పోవునంతగా కోపించుట
నాయ్యమే అనెను. 10 అందుకు యెహోవానీవు
కషట్పడకుండను పెంచకుండను ఒక రాతిర్లోనే
పుటిట్ పెరిగి ఒక రాతిర్లో గానే వాడి
పోయిన యీ సొరచెటుట్ విషయములో నీవు
విచారపడు చునాన్వే; 11 అయితే నూట
ఇరువదివేలకంటె ఎకుక్వై, కుడియెడమలు ఎరుగని
జనమును బహు పశువులును గల నీనెవె మహాపురము
విషయములో నేను విచారపడవదాద్? అని
యోనాతో సెలవిచెచ్ను.
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మీకామీకా

యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను
యూదా రాజుల దినములలో షోమోర్నును
గూరిచ్యు యెరూష లేమునుగూరిచ్యు

దరశ్నరీతిగా మోరషీత్యుడైన మీకాకు
పర్తయ్కష్మైన యెహోవా వాకుక్. 2 సకల
జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్
సమసత్మును చెవి యొగిగ్ వినుడి; పర్భువగు
యెహోవా మీమీద సాకష్య్ము
పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములోనుండి
పర్భువు మీమీద సాకష్య్ము
పలుకబోవుచునాన్డు. 3 ఇదిగో యెహోవా తన
సథ్లము విడిచి బయలుదేరుచునాన్డు, ఆయన
దిగి భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద
నడువబోవుచునాన్డు. 4 ఆయన నడువగా అగిన్కి
మైనము కరుగునటుల్ పరవ్తములు కరిగి పోవును,
లోయలు విడిపోవును, వాటముమీద పోసిన నీరు
పారునటుల్ అవి కరిగి పారును, 5 యాకోబు
సంతతి చేసిన తిరుగుబాటునుబటిట్యు,
ఇశార్యేలు సంతతివారి పాపములనుబటిట్యు
ఇదంతయు సంభవించును. యాకోబు సంతతివారు
తిరుగుబాటు చేయుటకు మూలమేది? అది
షోమోర్నేగదా; యూదావారి ఉనన్తసథ్లములు
ఎకక్డివి? యెరూషలేములోనివే కావా? 6

కాబటిట్ నేను షోమోర్నును చేనిలోనునన్
రాళల్కుపప్వలె చేసెదను, దార్కష్చెటుల్
నాటదగిన సథ్లముగా దాని ఉంచెదను, దాని
పునాదులు బయలుపడునటుల్ దాని కటుట్డు
రాళల్ను లోయలో పారబోసెదను; 7 దాని
చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని
కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, అది పెటుట్
కొనిన విగర్హములను నేను పాడు చేతును, అది
వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతము పెటిట్
వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి
వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును.
8 దీని చూచి నేను కేకలు వేయుచు
పర్లాపించుచునాన్ను, ఏమియు లేకుండ దిగం
బరినై నకక్లు అరచునటుల్ అరచుచునాన్ను.
నిపుప్కోడి మూలుగ్నటుల్ మూలుగ్చునాన్ను.
9 దానికి తగిలిన గాయములు మరణకరములు, అవి
యూదాకు తగిలియునన్వి, నా జనుల
గుమమ్ములవరకు యెరూషలేము వరకు అవి
వచిచ్యునన్వి. 10 గాతు పటట్ణములో దీనిని
తెలియజెపప్వదుద్; అచచ్ట ఎంత
మాతర్మును ఏడవ్వదుద్; బేతెల్యపర్లో
నేను ధూళిలో పడి పొరిల్తిని. 11 షాఫీరు
నివాసీ, దిగంబరివై అవమానమునొంది
వెళిల్పొముమ్; జయ నానువారు బయలుదేరక
నిలిచిరి, పర్లాపము బేతేజెలులో
మొదలుపెటిట్ జరుగుచునన్ది. 12

మారోతువారు తాము పోగొటుట్కొనిన
మేలునుబటిట్ బాధ నొందుచునాన్రు ఏల యనగా
యెహోవా యొదద్నుండి కీడు దిగి
యెరూషలేము పటట్ణదావ్రము

మటుట్కువచెచ్ను. 13 లాకీషు నివాసులారా,
రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి;
ఇశార్యేలు వారు చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు
నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్
పాపమునకు పర్థమకారణముగా ఉండును. 14

మోరెషెతగ్తు విషయములో మీరు విడు
దలకైకోలు ఇయయ్వలసివచుచ్ను, అకీజ్బు
ఇండుల్ ఇశార్ యేలు రాజును మోసపుచుచ్నవై
యుండును. 15 మారేషా నివాసీ, నీకు హకుక్
దారుడగు ఒకని నీయొదద్కు తోడుకొని వతుత్రు,
ఇశార్యేలీయులలోని ఘనులు అదులాల్మునకు
పోవుదురు. 16 సీయోనూ, నీకు పిర్యులగువారు
నీయొదద్ నుండకుండ పటట్బడియునాన్రు; నీ
తల బోడిచేసికొనుము, బోరుచగదద్వలె నీ
బోడితనము కనుపరచుకొనుము.

మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు
యోచిం చుచు దుషాక్రయ్ములు
చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి

సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్
పొడవగానే చేయుదురు. 2 వారు భూములు ఆశించి
పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించు
కొందురు, ఒక మనిషిని వాని కుటుంబమును
ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును
అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 3 కాబటిట్
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్
అపాయ కాలము వచుచ్చునన్ది. దాని
కిర్ందనుండి తమ మెడ లను
తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా
నడువ లేకుండునంతగాను ఈ వంశమునకు కీడుచేయ
నుదేద్శించు చునాన్ను. 4 ఆ దినమున జనులు
మిముమ్నుగురించి బహుగా అంగలారుచ్చు
సామెత నెతుత్దురు. వారు చెపుప్ సామెత
ఏదనగామనము బొతిత్గా చెడిపోయి
యునాన్మనియు, ఆయన నా జనుల
సావ్సథ్య్మును అనుయ్ల కిచిచ్యునాన్
డనియు, మనయొదద్ నుండకుండ ఆయన దానిని
తీసివేసెసేయనియు,మన భూములను
తిరుగబడినవారికి ఆయన విభ
జించియునాన్డనియు ఇశార్యేలీయులు
అనుకొను చునన్టుల్ జనులు చెపుప్కొందురు. 5

చీటుల్ వేయగా యెహోవా సమాజములో మీరు
పాలుపొందునటుల్ నూలు వేయువా డొకడును
ఉండడు. 6 మీరు దీని పర్వచింప వదద్ని వారు
పర్కటన చేయుదురు. పర్వ చింపనియెడల
అవమానము కలుగక మానదు. 7 యాకోబు
సంతతివారని పేరు పెటట్బడినవారలారా,
యెహోవా దీరఘ్శాంతము తగిగ్ పోయెనా? యీ
కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథా రథ్ముగా
పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు
కేష్మసాధనములు కావా? 8 ఇపుప్డేగదా నా
జనులు శతుర్వులైరి; నిరభ్య ముగా
సంచరించువారిని చూచి వారు కటుట్ పంచెలను
మాతర్ము విడిచి వారి పై వసత్ర్ములను
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లాగుకొందురు. 9 వారికిషట్మైన
యిండల్లోనుండి నా జనులయొకక్ సీత్ర్లను
మీరు వెళల్గొటుట్దురు, వారి బిడడ్ల
యొదద్నుండి నేనిచిచ్న ఘనతను ఎనన్డును
లేకుండ మీరు ఎతిత్కొని పోవుదురు. 10 ఈ
దేశము మీ విశార్ంతిసథ్లముకాదు; మీరు లేచి
వెళిల్ పోవుడి, మీకు నాశనము నిరూమ్ల
నాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవితర్కిర్యలు
జరిగించితిరి. 11 వయ్రథ్మైన మాటలు
పలుకుచు, అబదిధ్కుడై
దార్కాష్రసమునుబటిట్యు మదయ్మును
బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము
చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు
వచిచ్నయెడల వాడే ఈ జనులకు పర్వకత్
యగును. 12 యాకోబు సంతతీ, తపప్క నేను
మిముమ్నందరిని పోగు చేయుదును,
ఇశార్యేలీయులలో శేషించిన వారిని తపప్క
సమకూరుచ్దును. బొసార్ గొఱఱ్లు
కూడునటుల్ వారిని సమకూరుచ్దును, తమ
మేతసథ్లములలో వారిని పోగు చేతును, గొపప్
ధవ్ని పుటుట్నటుల్గా మనుషుయ్లు విసాత్ర
ముగా కూడుదురు. 13 పార్కారములు
పడగొటుట్వాడు వారికి ముందుగాపోవును, వారు
గుమమ్మును పడగొటిట్ దాని దావ్రా
దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా
నడుచును, యెహోవా వారికి నాయకుడుగా ఉండును.

నేనీలాగు పర్కటించితినియాకోబు
సంతతియొకక్ పర్ధానులారా,
ఇశార్యేలీయుల అధిపతులారా, ఆల

కించుడి; నాయ్యము ఎరిగియుండుట మీ
ధరమ్మే గదా. 2 అయినను మేలు
నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడు దురు, నా
జనుల చరమ్ము ఊడదీసి వారి యెముకలమీది
మాంసము చీలుచ్చుందురు. 3 నా జనుల మాంసమును
భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి
యెముకలను విరిచి, ఒకడు కుండలో వేయు
మాంసమును ముకక్లు చేయు నటుట్ బానలో
వేయు మాంసముగా వారిని తుతుత్నియలుగా
పగులగొటిట్యునాన్రు. 4 వారు దురామ్రగ్త
ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు
యెహోవాకు మొఱఱ్ పెటిట్నను ఆయన వారి
మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ
తనున్ మరుగుచేసికొనును. 5 ఆహారము నమలుచు,
సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట
ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము
పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్
పర్వకత్లను గూరిచ్ యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా 6 మీకు దరశ్ నము
కలుగకుండ రాతిర్కముమ్ను, సోదె చెపప్కుండ
మీకు చీకటి కలుగును; ఇటిట్ పర్వకత్లకు
సూరుయ్డు కనబడకుండ అసత్మించును, పగలు
చీకటిపడును 7 అపుప్డు ధీరఘ్దరుశ్లు
సిగుగ్నొందుదురు, సోదెగాండుర్
తెలల్బోవుదురు. దేవుడు తమకు
పర్తుయ్తత్ర మియయ్కుండుట చూచి నోరు
మూసి కొందురు. 8 నేనైతే యాకోబు
సంతతివారికి తమ దోష మును ఇశార్యేలీయులకు
తమ పాపమును కనుపరచుటకై, యెహోవా
ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్
శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను
నింపబడినవాడనైయునాన్ను. 9 యాకోబు
సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల
యధిపతులారా, నాయ్యమును తృణీకరించుచు

దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట
ఆలకించుడి. 10 నరహతయ్ చేయుటచేత
సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్ తవ్ము
జరిగించుటచేత యెరూషలేమును మీరు
కటుట్దురు. 11 జనుల పర్ధానులు లంచము
పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు
కూలికి బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము
కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు,
యెహోవాను ఆధారము చేసికొని యెహోవా మన
మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు
రానేరదని యనుకొందురు. 12 కాబటిట్
చేనుదునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్
సీయోను దునన్ బడును, యెరూషలేము రాళల్
కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము
అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును.

అంతయ్దినములలో యెహోవా
మందిరపరవ్తము పరవ్ తముల శిఖరమున
సిథ్రపరచబడి కొండలకంటె ఎతుత్గా

ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు
దానిలోనికి వతుత్రు. 2 కాబటిట్ ఆ కాలమున
అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి
ధరమ్శాసత్ర్మును, యెరూషలేములో నుండి
యెహోవా వాకుక్ను బయలు వెళుల్ను; యాకోబు
దేవుని మందిరమునకు యెహోవా పరవ్తమునకు
మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన
తనమారగ్ములవిషయమై మనకు బోధించును,
మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని
చెపుప్కొందురు. 3 ఆయన మధయ్వరిత్యై
అనేక జన ములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున
నివసించు బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్
తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి
నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్ కతుత్లు
గాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము
ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, యుధద్ముచేయ
నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 4 ఎవరి
భయములేకుండ పర్తివాడును తన
దార్కష్చెటుట్కిర్ందను తన అంజూరపు
చెటుట్కిర్ందను కూరుచ్ండును;
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మాట
యిచిచ్యునాన్డు. 5 సకల జనములు తమ తమ
దేవతల నామము సమ్రించుచు నడుచుకొందురు,
మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామము
నెలల్పుప్డును సమ్రించు కొందుము. 6 ఆ
దినమున నేను కుంటివారిని పోగుచేయుదును,
అవతలకు వెళల్గొటట్బడినవారిని
బాధింపబడినవారిని సమ కూరుచ్దును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 7 కుంటివారిని శేషముగాను
దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన
జనముగాను నేను చేతును, యెహోవా సీయోను
కొండ యందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు
వారికి రాజుగా ఉండును. 8 మందల గోపురమా,
సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున
యెరూషలేము కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము
కలుగును; 9 నీవెందుకు కేకలువేయు చునాన్వు?
నీకు రాజు లేకపోవుటచేతనే నీ ఆలోచన కరత్లు
నశించిపోవుట చేతనే పర్సూతి సీత్ర్కి
వచిచ్న వేదనలు నీకు వచిచ్నవా? 10 సీయోను
కుమారీ, పర్మాతి సీత్ర్వలెనే నీవు వేదనపడి
పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము విడిచి బయట
వాసము చేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు
వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రకష్ణ నొందుదువు,
అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వుల చేతిలోనుండి
నినున్ విమోచించును. 11 మనము
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చూచుచుండగాసీయోను అపవితర్పరచబడును గాక
అని చెపుప్కొనుచు అనయ్జను లనేకులు
నీమీదికి కూడివచిచ్ యునాన్రు. 12 కళల్ములో
ఒకడు పనలు కూరుచ్నటుట్ యెహోవా వారిని
సమ కూరుచ్ను, అయితే వారు ఆయన తలంపులు
తెలిసికొన కునాన్రు, ఆయన ఆలోచన వారు
గర్హింపకునాన్రు. 13 సీయోను కుమారీ, నీ
శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను
నేను చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము
తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగ
దొర్కుక్ దువు, వారికి దొరికిన లాభమును నేను
యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని
సరవ్లోకనాధునికి పర్తి షిట్ంచుదును.

అయితే సమూహములుగా కూడుదానా,
సమూహ ములుగా కూడుము; శతుర్వులు మన
పటట్ణము ముటట్డి వేయుచునాన్రు,

వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని
కఱఱ్తో చెంపమీద కొటుట్చునాన్రు. 2

బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి
కుటుంబము లలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను
నాకొరకు ఇశార్యేలీ యులను ఏలబోవువాడు
నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతన కాలము
మొదలుకొని శాశవ్తకాలము ఆయన
పర్తయ్కష్ మగుచుండెను. 3 కాబటిట్
పర్సవమగు సీత్ర్ పిలల్నుకను వరకు ఆయన
వారిని అపప్గించును, అపుప్డు ఆయన
సహోదరులలో శేషించినవారును
ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగి వతుత్రు. 4

ఆయన నిలిచి యెహోవా బలము పొంది తన
దేవుడైన యెహోవా నామ మహాతమ్య్మును
బటిట్ తన మందను మేపును. కాగా వారు నిలుతురు,
ఆయన భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 5

ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన
దేశములో చొరబడి మన నగరులలో పర్వేశింపగా
వాని నెదిరించు టకు మేము ఏడుగురు
గొఱఱ్లకాపరులను ఎనమండుగురు పర్ధానులను
నియమింతుము. 6 వారు అషూష్రు దేశ మును, దాని
గుమమ్ములవరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ము
చేత మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో
చొరబడి మన సరిహదుద్లలో
పర్వేశించినపుప్డు ఆయన యీలాగున మనలను
రకిష్ంచును. 7 యాకోబు సంతతిలో శేషించిన
వారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను,
మనుషయ్ పర్యతన్ములేకుండను నరులయోచన
లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను
ఆయాజనములమధయ్ను నుందురు. 8 యాకోబు
సంతతిలో శేషించినవారు అనయ్జనులమధయ్ను
అనేక జనములలోను అడవిమృగములలో
సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి
చొచిచ్ గొఱఱ్లమందలను తొర్కిక్ చీలుచ్
కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 9 నీ హసత్ము నీ
విరోధులమీద ఎతత్బడియుండును గాక, నీ
శతుర్వులందరు నశింతురు గాక. 10 ఆ దినమున నేను
నీలో గుఱఱ్ములుండకుండ వాటిని బొతిత్గా
నాశనము చేతును, నీ రథములను మాపివేతును, 11 నీ
దేశమందునన్ పటట్ణములను నాశనముచేతును, నీ
కోటలను పడగొటుట్దును, నీలో చిలల్ంగివారు
లేకుండ నిరూమ్లముచేతును. 12

మేఘములనుచూచి మంతిర్ంచు వారు ఇక నీలో
ఉండరు. 13 నీచేతిపనికి నీవు మొర్కక్
కుండునటుల్ చెకిక్న విగర్హములును దేవతా
సత్ంభ ములును నీ మధయ్ ఉండకుండ
నాశనముచేతును, 14 నీ మధయ్ను దేవతా

సత్ంభములుండకుండ వాటిని పెలల్గింతును, నీ
పటట్ణములను పడగొటుట్దును. 15 నేను
అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని నా మాట
ఆలకించని జనములకు పర్తికారము చేతును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్.

యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట
ఆలకించుడినీవువచిచ్ పరవ్తములను
సాకష్య్ముపెటిట్

వాయ్జెయ్మాడుము, కొండ లకు నీ సవ్రము
వినబడనిముమ్. 2 తన జనులమీద యెహో వాకు
వాయ్జెయ్ము కలదు, ఆయన
ఇశార్యేలీయులమీద
వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు; నిశచ్లములై
భూమికి పునా దులుగా ఉనన్ పరవ్తములారా,
యెహోవా ఆడు వాయ్జెయ్ము ఆలకించుడి. 3

నా జనులారా, నేను మీకేమి చేసితిని? మిముమ్
నేలాగు ఆయాసపరచితిని? అది నాతో చెపుప్డి.
4 ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను
రపిప్ంచి తిని, దాసగృహములోనుండి మిముమ్ను
విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై
మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 5

నా జనులారా, యెహోవా నీతి కారయ్ ములను
మీరు గర్హించునటుల్ మోయాబురాజైన
బాలాకు యోచించినదానిని బెయోరు
కుమారుడైన బిలాము అతనికి
పర్తుయ్తత్రముగా చెపిప్న మాటలను
షితీత్ము మొదలుకొని గిలాగ్లువరకును జరిగిన
వాటిని, మనసుస్నకు తెచుచ్ కొనుడి. 6 ఏమి
తీసికొని వచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును?
ఏమి తీసికొని వచిచ్ మహోనన్తుడైన దేవుని
సనిన్ధిని నమసాక్రము చేతును? దహనబలులను
ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి దరిశ్ంతునా? 7

వేలకొలది పొటేట్ళుల్ను వేలాది నదులంత
విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము
కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా
జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా
పాపపరిహారమునకై నా గరభ్ ఫలమును
నేనితుత్నా? 8 మనుషుయ్డా, యేది
ఉతత్మమో అది నీకు
తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా
నడుచుకొను టయు, కనికరమును పేర్మించుటయు,
దీనమనసుస్కలిగి నీ దేవుని యెదుట
పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా
నినన్డుగుచునాన్డు. 9 ఆలకించుడి; యెహోవా
పటట్ణమునకు పర్కటన చేయు చునాన్డు.
జాఞ్నముగలవాడు నీ నామమును లకష్య్
పెటుట్ను, శికష్నుగూరిచ్న వారత్ను శికష్ను
నిరణ్యించిన వానిని గూరిచ్న వారత్ను
ఆలకించుడి 10 అనాయ్యము చేయువారి
యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన
సొతుత్లును, చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన
కొలయు ఉనన్విగదా. 11 తపుప్తార్సును తపుప్
రాళుల్గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవితుర్డను
అగుదునా? 12 వారిలోని ఐశవ్రయ్వంతులు
ఎడతెగక బలాతాక్రము చేయుదురు,
పటట్ణసుథ్లు అబదధ్మాడుదురు, వారి
నోటిలోని నాలుక కపటముగా మాటలాడును. 13

కాబటిట్ నీవు బాగు పడకుండ నేను నీ
పాపములనుబటిట్ నినున్ పాడుచేసి
మొతుత్దును. 14 నీవు భోజనము చేసినను నీకు
తృపిత్ కానేరదు, నీ వెపుప్డు పసుత్గానే
యుందువు, నీవేమైన తీసికొనిపోయినను అది
నీకుండదు, నీవు భదర్ము చేసికొని

మీకా 4:12

690



7

కొనిపోవుదానిని దోపుడుకు నేనపప్గింతును. 15

నీవు వితత్నము వితుత్దువుగాని కొయయ్క
యుందువు, ఒలీవపండల్ను దార్కష్పండల్ను
తొర్కుక్దువు గాని తైలము పూసికొన కయు
దార్కాష్రసము పానముచేయకయు ఉందువు. 16

ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచ
రించుచు, అహాబు ఇంటివారు చేసిన
కిర్యలనిన్టి ననుస రించుచు వారి
యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా
జనులకు రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా
మిముమ్ను భీతి పుటిట్ంచు జనులుగాను
పటట్ణ నివాసులను అపహాసాయ్సప్దము గాను
చేయబోవుచునాన్ను.

వేసవికాలపు పండల్ను ఏరుకొనిన
తరువాతను, దార్కష్ పండల్ పరిగె
ఏరుకొనిన తరువాతను ఏలాగుండునో నా

సిథ్తి ఆలాగే యునన్ది. దార్కష్పండల్ గెల
యొకటియు లేకపోయెను, నా పార్ణమున
కిషట్మైన యొక కొర్తత్ అంజూరపుపండైనను
లేకపోయెను. 2 భకుత్డు దేశములో
లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును
లేడు, అందరును పార్ణహాని చేయుటకై
పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును
కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు వలలను ఒగుగ్ను.
3 రెండు చేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు,
అధిపతులు బహుమానము కోరుదురు,
నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు,
గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను
తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు
ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 4 వారిలో
మంచివారు ముండల్చెటుట్వంటివారు, వారిలో
యథారథ్ వంతులు ముండల్కంచెకంటెను
ముండుల్ ముండుల్గా నుందురు, నీ కాపరుల దినము
నీవు శికష్నొందు దినము వచుచ్చునన్ది.
ఇపుప్డే జనులు కలవరపడుచునాన్రు. 5

సేన్హితునియందు
నమి◌్మకయుంచవదుద్,ముఖయ్సేన్హితుని
నముమ్కొనవదుద్, నీ కౌగిటిలో
పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల
దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 6 కుమారుడు
తండిర్ని నిరల్కష్య్ పెటుట్చునాన్డు,
కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు
అతత్మీదికిని లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు
వారికే విరోధు లగుదురు. 7 అయినను
యెహోవాకొరకు నేను ఎదురు చూచెదను,
రకష్ణకరత్యగు నా దేవునికొరకు నేను
కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న
నాలకించును. 8 నా శతుర్వా, నామీద
అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగి

లేతును; నేను అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను
యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 9 నేను
యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక
ఆయన నా పకష్మున వాయ్జెయ్ మాడి నా
పకష్మున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన
కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్
వెలుగులోనికి రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను
చూచెదను. 10 నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ
దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది
అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును,
ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురద వలె
తొర్కక్బడును. 11 నీ గోడలు మరల కటిట్ంచు
దినము వచుచ్చునన్ది, అపుప్డు నీ సరిహదుద్
విశాలపరచ బడును. 12 ఆ దినమందు
అషూష్రుదేశమునుండియు, ఐగుపుత్దేశపు
పటట్ణములనుండియు, ఐగుపుత్ మొదలుకొని
యూఫర్టీసునదివరకు ఉనన్
పర్దేశమునుండియు, ఆ యా సముదర్ముల
మధయ్దేశములనుండియు, ఆ యా పరవ్తముల
మధయ్దేశములనుండియు జనులు నీ యొదద్కు
వతుత్రు. 13 అయితే దేశనివాసులు చేసిన
కిర్యలనుబటిట్ దేశము పాడగును. 14 నీ
చేతికఱఱ్ తీసికొని నీ జనులను కరెమ్లునకు
చేరిన అడవిలో పర్తేయ్కముగా నివసించు నీ
సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను
గిలాదులోను వారు పూరవ్ కాలమున మేసినటుట్
మేయుదురు. 15 ఐగుపుత్దేశములో నుండి నీవు
వచిచ్నపుప్డు జరిగినటుట్గా నేను జనులకు
అదుభ్తములను కనుపరతును. 16 అనయ్జనులు అది
చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని
సిగుగ్పడి నోరు మూసి కొందురు. వారి చెవులు
చెవుడెకిక్పోవును. 17 సరప్ము లాగున వారు
మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె
తమ యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు,
మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు
వతుత్రు, నినున్ బటిట్ భయము నొందుదురు. 18

తన సావ్సథ్య్ ములో శేషించినవారి
దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన అతికర్మముల
విషయమై వారిని కష్మించు దేవుడ వైన
నీతోసముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన కనికరము
చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము
కోపముంచడు. 19 ఆయన మరల మనయందు
జాలిపడును, మన దోష ములను అణచివేయును, వారి
పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు
పడవేతువు. 20 పూరవ్ కాలమున నీవు మా
పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు
పర్మాణము చేసిన సతయ్మును కనికరమును నీవు
అనుగర్ హింతువు.
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నహూమునహూము

నీనెవెనుగూరిచ్న దేవోకిత్,
ఎలోక్షువాడగు నహూ మునకు కలిగిన
దరశ్నమును వివరించు గర్ంథము. 2

యెహోవా రోషముగలవాడై పర్తికారము చేయు
వాడు, యెహోవా పర్తికారముచేయును; ఆయన
మహోగర్తగలవాడు, యెహోవా తన శతుర్వులకు
పర్తికారము చేయును, తనకు విరోధులైన
వారిమీద కోపముంచుకొనును. 3 యెహోవా
దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలముగలవాడు, ఆయన
దోషులను నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా
తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు;
మేఘములు ఆయనకు పాదధూళిగా నునన్వి. 4

ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును,
నదులనిన్టిని ఆయన యెండిపోజేయును,
బాషానును కరెమ్లును వాడి పోవును లెబానోను
పుషప్ము వాడిపోవును. 5 ఆయనకు భయపడి
పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును,
ఆయన యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును
అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 6 ఆయన
ఉగర్తను సహింప గలవాడెవడు? ఆయన
కోపాగిన్యెదుట నిలువగలవా డెవడు? ఆయన
కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను
కొటట్గా అవి బదద్లగును. 7 యెహోవా ఉతత్
ముడు, శర్మ దినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము,
తన యందు నమి◌్మకయుంచువారిని ఆయన
ఎరుగును. 8 పర్ళయ జలమువలె ఆయన ఆ
పురసాథ్నమును నిరూమ్లముచేయును, తన
శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని
తరుమును, 9 యెహోవాను గూరిచ్ మీ దురాలోచన
యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన
బొతిత్గా దానిని నివారణచేయును. 10

ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు
దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను ఎండి
పోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 11 నీనెవే,
యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి
వయ్రథ్మైనవాటిని బోధించినవా డొకడు
నీలోనుండి బయలుదేరియునాన్డు. 12

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగావారు
విసాత్రజనమై పూరణ్ బలము కలిగియునన్ను
కోతయందైనటుల్ వారు కోయబడి నిరూమ్ల
మగుదురు; నేను నినున్ బాధ పరచితినే, నేను
నినిన్క బాధపెటట్ను. 13 వారి కాడిమార్ను
నీమీద ఇక మోప కుండ నేను దాని
విరుగగొటుట్దును, వారి కటల్ను నేను
తెంపుదును. 14 నీనెవే, యెహోవా
నినున్బటిట్ ఆజఞ్ ఇచుచ్ నదేమనగానీ పేరు
పెటుట్కొనువారు ఇకను పుటట్క యుందురు, నీ
దేవతాలయములో చెకక్బడిన విగర్హమే గాని
పోతపోసిన పర్తిమయేగాని యొకటియు
లేకుండ అనిన్టిని నాశనముచేతును. నీవు
పనికిమాలినవాడవు గనుక నేను నీకు సమాధి
సిదధ్పరచుచునాన్ను. 15 సువారత్
పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము

తెలియజేయువాని పాదములు పరవ్తములమీద
కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము,
నీ మొర్కుక్ బళల్ను చెలిల్ం పుము.
వయ్రుథ్డు నీ మధయ్ నిక సంచరించడు, వాడు
బొతిత్గా నాశనమాయెను.

లయకరత్ నీమీదికి వచుచ్చునాన్డు, నీ
దురగ్మునకు కావలికాయుము,
మారగ్ములో కావలియుండుము, నడుము

బిగించుకొని బహు బలముగా ఎదిరించుము, 2 దోచు
కొనువారు వారిని దోపుడుసొముమ్గా
పటుట్కొనినను, వారి దార్కాష్వలుల్లను
నరికివేసినను, అతిశయాసప్దముగా ఇశార్
యేలీయులకువలె యెహోవా యాకోబు సంతతికి
మరల అతిశయాసప్దముగా అనుగర్హించును. 3

ఆయన బలా ఢుయ్ల డాళుల్ ఎరుపాయెను,
పరాకర్మశాలురు రకత్వరణ్పు వసత్ర్ములు
ధరించుకొనియునాన్రు, ఆయన సైనయ్ము
వూయ్హపరచిన దినమున రథభూషణములు
అగిన్వలె మెరయుచునన్వి, సరళ దారుమయమైన
యీటెలు ఆడు చునన్వి; 4 వీధులలో రథములు
మికిక్లి తొందరగా పోవుచునన్వి,
రాజమారగ్ములలో రథములు ఒక దానిమీద నొకటి
పడుచు పరుగెతుత్చునన్వి, అవి దివిటీలవలె కన
బడుచునన్వి, మెరుపులవలె అవి
పరుగెతుత్చునన్వి, 5 రాజు తన
పరాకర్మశాలురను జాఞ్పకము చేసికొనగా వారు
నడుచుచు పడిపోవుదురు, పార్కారమునకు
పరుగెతిత్ వచిచ్ మార్ను సిదధ్పరచుదురు. 6

నదులదగగ్రనునన్ గుమమ్ ములు
తెరువబడుచునన్వి, నగరుపడిపోవుచునన్ది. 7

నిరణ్యమాయెను, అది దిగంబరమై
కొనిపోబడుచునన్ది, గువవ్లు మూలుగ్నటుల్
దాని దాసీలు రొముమ్ కొటుట్ కొనుచు
మూలుగ్చునాన్రు. 8 కటట్బడినపప్టినుండి
నీనెవె పటట్ణము నీటికొలనువలె ఉండెను;
దాని జనులు పారిపోవు చునాన్రు; నిలువుడి
నిలువుడి అని పిలిచినను తిరిగి చూచువాడొకడును
లేడు. 9 వెండి కొలల్పెటుట్డి, బంగా రము
కొలల్పెటుట్డి, అది సకలవిధములైన
విచితర్ములగు ఉపకరణములతో నిండియునన్ది,
అవి లెకక్లేక యునన్వి. 10 అది వటిట్దిగాను
శూనయ్ముగాను పాడుగాను అగుచునన్ది, జనుల
హృదయము కరిగిపోవుచునన్ది, మోకాళుల్
వణకుచునన్వి, అందరి నడుములు బహుగా
నొచుచ్చునన్వి, అందరి ముఖములు
తెలల్బోవుచునన్వి. 11 సింహముల గుహ
యేమాయెను? సింహపుపిలల్ల మేతసథ్ల
మేమాయెను? ఎవరును బెదరింపకుండ సింహమును
ఆడు సింహమును సింహపు పిలల్లును తిరుగులాడు
సథ్లమేమా యెను? 12 తన పిలల్లకు
కావలసినంత చీలిచ్వేయుచు, ఆడు సింహములకును
కావలసినంత గొంతుక నొకిక్ పటుట్చు, తన
గుహలను ఎరతోను తన నివాసములను వేటాడి
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పటిట్న యెరతోను నింపిన సింహమేమాయెను?
13 నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ
పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను
కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ కొదమ సింహములను
మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి
నీవు పటుట్కొనిన యెరను నేను తీసివేతును, నీ
దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.

నరహతయ్ చేసిన పటట్ణమా, నీకు
శర్మ; అది ఎడ తెగక యెర
పటుట్కొనుచు మోసముతోను బలాతాక్

రముతోను నిండియునన్ది. 2 సారధియొకక్
చబుకు ధవ్నియు చకర్ములధవ్నియు గుఱఱ్ముల
తొర్కుక్డు ధవ్నియు వడిగా పరుగెతుత్
రథములధవ్నియు వినబడు చునన్వి. 3 రౌతులు
వడిగా పరుగెతుత్చునాన్రు, ఖడగ్ ములు
తళతళలాడుచునన్వి, ఈటెలు మెరయుచునన్వి,
చాలమంది హతమవుచునాన్రు; చచిచ్న వారు
కుపప్లు కుపప్లుగా పడియునాన్రు; పీనుగులకు
లెకక్యే లేదు, పీనుగులు కాలికి తగిలి జనులు
తొటిర్లుల్చునాన్రు. 4 చకక్నిదానవై
వేశయ్వై చిలల్ంగి తనమందు జాఞ్నముగల
దానవై జారతవ్ముచేసి జనాంగములమీద
చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను
అమి◌్మవే సినదానా, 5 నీవు చేసిన అధిక
జారతవ్మునుబటిట్ సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదేనేను నీకు
విరోధినైయునాన్ను, నీ చెంగులు నీ
ముఖముమీది కెతిత్ జనములకు నీ మానమును
రాజయ్ములకు నీ యవమానమును నేను
బయలుపరతును. 6 పదిమంది యెదుట నీమీద
మాలినయ్మువేసి నినున్ అవమాన పరచెదను. 7

అపుప్డు నినున్ చూచు వారందరు నీయొదద్
నుండి పారిపోయి నీనెవె పాడైపోయెనే,
దానికొరకు అంగలారుచ్వారెవరు? నినున్
ఓదారుచ్ వారిని ఎకక్డ నుండి పిలుచుకొని
వచెచ్దము అందురు. 8 సముదర్మే తనకు
ఆపుగాను సముదర్మే తనకు పార్కారముగాను
చేసికొని, బహు జనములచేత చుటట్బడి నైలునది
దగగ్ర నుండిన నో అమోను పటట్ణముకంటె నీవు
విశేషమైన దానవా? 9 కూషీయులును

ఐగుపీత్యులును దాని శూరు లరి, వారు విసాత్ర
జనముగా నుండిరి, పూతువారును లూబీయులును నీకు
సహాయులై యుండిరి. 10 అయినను అది
చెరపటట్బడి కొనిపోబడెను, రాజమారగ్ముల
మొగల యందు శతుర్వులు దానిలోని చినన్
పిలల్లను బండలకు వేసి కొటిట్ చంపిరి, దాని
ఘనులమీద చీటుల్వేసి దాని పర్ధా నుల
నందరిని సంకెళల్తో బంధించిరి. 11 నీవును
మతుత్రాలవై దాగుకొందువు, శతుర్వు వచుచ్ట
చూచి ఆశర్యదురగ్ము వెదకుదువు. 12 అయితే
నీ కోటలనిన్యు అకాలపు పండుల్ గల అంజూరపు
చెటల్వలె ఉనన్వి; ఒకడు వాటిని కదిలింపగానే
పండుల్ తినవచిచ్నవానినోట పడును; 13 నీ
జనులు సీత్ర్లవంటివారైరి, నీ శతుర్వులు
చొచుచ్ నటుల్ నీ దేశపు గవునుల
యడడ్కఱఱ్లు తీయబడియునన్వి, అగిన్ నీ
అడడ్గడియలను కాలుచ్చునన్ది. 14

ముటట్డివేయు కాలమునకు నీళుల్
చేదుకొనుము, నీ కోటలను బలపరచుము, జిగట
మంటిలోనికి దిగి యిటుకల బురదను
తొర్కుక్ము, ఆవములను సిదధ్పరచుము. 15

అచచ్టనే అగిన్ నినున్ కాలిచ్వేయును,
ఖడగ్ము నినున్ నాశనముచేయును, గొంగళిపురుగు
తినివేయురీతిగా అది నినున్ తినివేయును, నీవు
సంఖయ్కు గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగాను
మిడుత లంత విసాత్రముగాను ఉండుము. 16 నీ
వరత్కులు లెకక్కు ఆకాశ నకష్తర్ములకంటె
ఎకుక్వగానునన్ను గొంగళి పురుగు వచిచ్ అంతయు
నాకివేసి యెగిరిపోయెను. 17 నీవు ఏరప్రచిన
శూరులు మిడుతలంత విసాత్రముగా నునాన్రు, నీ
సైనికులు చలికాలమందు కంచెలలో దిగిన గొంగళి
పురుగులవలె నునాన్రు. ఎండకాయగా అవి యెగిరి
పోవును, అవి ఎకక్డ వాలినది ఎవరికిని తెలియదు.
18 అషూష్రు రాజా, నీ కాపరులు నిదర్పోయిరి,
నీ పర్ధా నులు పండుకొనిరి, నీ జనులు
పరవ్తములమీద చెదరి పోయిరి, వారిని
సమకూరుచ్వాడొకడును లేడు. 19 నీకు తగిలిన
దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్
ఎవడును చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత
హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ విను
వారందరు నీ విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.
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హబకూక్కుహబకూక్కు

పర్వకత్యగు హబకూక్కునొదద్కు
దరశ్నరీతిగా వచిచ్న దేవోకిత్. 2

యెహోవా, నేను మొఱఱ్పెటిట్నను
నీవెనాన్ళుల్ ఆలకింప కుందువు? బలాతాక్రము
జరుగుచునన్దని నేను నీకు మొఱఱ్పెటిట్నను
నీవు రకిష్ంపక యునాన్వు. 3 ననెన్ందుకు
దోషము చూడనిచుచ్చునాన్వు? బాధ నీవేల
ఊరకయే చూచుచునాన్వు? ఎకక్డ చూచినను
నాశనమును బలా తాక్రమును అగుపడుచునన్వి,
జగడమును కలహమును రేగుచునన్వి. 4 అందువలన
ధరమ్శాసత్ర్ము నిరరథ్కమాయెను,
నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ
మానిపోయెను, భకిత్ హీనులు వచిచ్
నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము
చెడిపోవుచునన్ది. 5 అనయ్జనులలో జరుగునది
చూడుడి, ఆలోచించుడి, కేవలము
విసమ్యమునొందుడి. మీ దిన ములలో నేనొక
కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు
మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 6

ఆలకించుడి, తమవికాని ఉనికిపటుట్లను
ఆకర్మించవలెనని భూదిగంతములవరకు సంచరించు
ఉదేర్కముగల కూర్రులగు కలీద్యులను నేను
రేపు చునాన్ను. 7 వారు ఘోరమైన భీకరజనముగా
ఉనాన్రు, వారు పర్భుతవ్ మును విధులను తమ
యిచఛ్వచిచ్నటుల్ ఏరప్రచుకొందురు. 8 వారి
గుఱఱ్ ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా
పరుగులెతుత్ను, రాతిర్ యందు తిరుగులాడు
తోడేళల్కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు
దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున జొరబడు దురు,
ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా
వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు. 9

వెనుక చూడకుండ బలా తాక్రము చేయుటకై వారు
వతుత్రు, ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా వారు
జనులను చెరపటుట్ కొందురు. 10 రాజు లను
అపహాసయ్ము చేతురు, అధిపతులను హేళన
చేతురు, పార్కారముగల దురగ్ములనిన్టిని
తృణీకరింతురు, మంటి దిబబ్వేసి వాటిని
పటుట్కొందురు. 11 తమ బలమునే తమకు దేవతగా
భావింతురు, గాలికొటుట్కొని పోవునటుల్
వారు కొటుట్కొని పోవుచు అపరాధులగుదురు. 12

యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా,
ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? మేము
మరణమునొందము; యెహోవా, తీరుప్
తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు;
ఆశర్య దురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు
వారిని పుటిట్ంచితివి. 13 నీ కనుదృషిట్
దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది
గదా; బాధించువారుచేయు బాధను నీవు
దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు,
దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ నీతిపరులను
నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు
ఊరకునాన్వు? 14 ఏలికలేని చేపలతోను పార్కు
పురుగులతోను నీవు నరులను సమానులనుగా

చేసితివి. 15 వాడు గాలమువేసి మానవుల నందరిని
గుచిచ్ లాగి యునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్
చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో
వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి
గంతులువేయుచునాన్డు. 16 కావున వలవలన మంచి
భాగమును పుషిట్నిచుచ్ భోజనమును తనకు
కలుగుచునన్ వని వాడు తన వలకు బలుల
నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము
వేయుచునాన్డు. 17 వాడు ఎలల్పుప్డును తన
వలలోనుండి దిమమ్రించుచుండవలెనా?
ఎపప్టికిని మానకుండ వాడు జనములను హతము
చేయు చుండవలెనా?

ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచుచ్నో, నా
వాదము విషయమై నేనేమి చెపుప్దునో
చూచుటకై నేను నా కావలి సథ్లముమీదను

గోపురముమీదను కనిపెటుట్కొని
యుందుననుకొనగా 2 యెహోవా నాకీలాగు
సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ
వీలగునటుల్ నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద
సప్షట్ముగా వార్యుము. 3 ఆ దరశ్నవిషయము
నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్ మగుటకై
ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది
ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు
కనిపెటుట్ము, అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక
వచుచ్ను. 4 వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో
తాము అతిశయపడుదురు; అయితే నీతిమంతుడు
విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 5 మరియు
దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్
అతిశయించువాడు నిలువడు, అటిట్వాడు
పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను,
మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక
సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను
సమకూరుచ్కొనును. 6 తనదికాని దాని నాకర్
మించి యభివృదిధ్నొందినవానికి శర్మ;
తాకటుట్ సొముమ్ను విసాత్రముగా
పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్
నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు
ఇతనినిబటిట్ ఉప మానరీతిగా అపహాసయ్పు
సామెత ఎతుత్దురు గదా. 7 వడిడ్ కిచుచ్వారు
హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస
పెటట్బోవువారు జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు
వారికి దోపుడు సొముమ్గా ఉందువు. 8 బహు
జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్ పెటిట్
యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు దేశములకును
పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు
చేసిన నర హతయ్నుబటిట్యు
బలాతాక్రమునుబటిట్యు నినున్ కొలల్
పెటుట్దురు. 9 తనకు అపాయము రాకుండునటుల్
తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన
యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము
సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 10 నీవు చాల
మంది జనములను నాశనముచేయుచు నీమీద నీవే
నేర సాథ్పనచేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన
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నీ యింటి వారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు.
11 గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్
పెటుట్చునన్వి, దూలములు వాటికి పర్తుయ్
తత్ర మిచుచ్చునన్వి. 12 నరహతయ్
చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి
శర్మ; దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత కోటను
సాథ్పించు వారికి శర్మ. 13 జనములు
పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్ పాలవుదురు;
వయ్రథ్మైనదానికొరకు కషట్పడి జనులు
కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ముల కధిపతియగు
యెహోవా చేతనే యగునుగదా. 14 ఏలయనగా
సముదర్ము జలము లతో నిండియునన్టుట్
భూమి యెహోవా మాహాతమ్య్మును గూరిచ్న
జాఞ్నముతో నిండియుండును. 15 తమ
పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన
ఉగర్తను కలిపి వారికి తార్గనిచిచ్ వారిని
మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 16 ఘనతకు
మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును
తార్గి నీ మానము కనుపరచు కొందువు. యెహోవా
కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్ బడును,
అవమానకరమైన వమనము నీ ఘనతమీదపడును. 17

లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాతాక్రము
నీమీదికే వచుచ్ను,పశువులను బెదరించిన బెదరు
నీమీదనే పడును. దేశములకును పటట్ణములకును
వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన
నరహతయ్నుబటిట్యు జరిగిన బలాతాక్రమును
బటిట్యు ఇది సంభవించును. 18 చెకక్డపు
పనివాడు విగర్హమును చెకుక్టవలన
పర్యోజనమేమి? పనివాడు మూగబొమమ్ను
చేసి తాను రూపించినదానియందు నమి◌్మక
యుంచుటవలన పర్యోజన మేమి? అబదధ్ములు
బోధించు పోతవిగర్హములయందు నమి◌్మక
యుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 19

కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని
చూచిలెమమ్నియు చెపుప్వానికి శర్మ; అది
ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను
వెండితోను పూతపూయబడెను గాని దానిలో
శావ్సమెంత మాతర్మును లేదు. 20 అయితే
యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు,
ఆయన సనిన్ధిని లోకమంతయు మౌనముగా
ఉండునుగాక.

పర్వకత్యగు హబకూక్కు చేసిన
పార్రథ్న. (వాదయ్ ములతో
పాడదగినది) 2 యెహోవా,

నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయ
పడుచునాన్ను యెహోవా, సంవతస్రములు
జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతన పరచుము
సంవతస్రములు జరుగుచుండగా దానిని
తెలియజేయుము కోపించుచునే
వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్
కొనుము. 3 దేవుడు తేమానులోనుండి
బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు
పారానులోనుండి వేంచేయు చునాన్డు.(సెలా.)
ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను కనబడు
చునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో
నిండియునన్ది. 4 సూరయ్కాంతితో సమానమైన
పర్కాశము కనబడు చునన్ది ఆయన
హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్

చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది. 5

ఆయనకు ముందుగా తెగుళుల్ నడుచుచునన్వి
ఆయన పాదముల వెంట అగిన్ మెరుపులు వచుచ్
చునన్వి 6 ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును
ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు అటు తొలుగు దురు
ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన
గిరులు అణగును పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆయన
ఈలాగు జరి గించువాడు. 7 కూషీయుల డేరాలలో
ఉపదర్వము కలుగగా నేను చూచితిని మిదాయ్ను
దేశసుథ్ల డేరాల తెరలు గజగజ వణ కెను. 8

యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా
నదులమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా
సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ
గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రకష్ణారథ్మైన
రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు? 9 విలుల్
వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్తోడని
పర్మాణము చేసి నీ బాణములను
సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లు
చేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 10 నినున్
చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు
పర్వాహములుగా పారును సముదార్గాధము
ఘోషించుచు తన చేతులు పై కెతుత్ను. 11 నీ
ఈటెలు తళతళలాడగా సంచరించు నీ బాణముల
కాంతికి భయపడి సూరయ్చందుర్లు తమ
నివాసములలో ఆగిపోవుదురు. 12 బహు
రౌదర్ముకలిగి నీవు భూమిమీద సంచరించు
చునాన్వు మహోగుర్డవై జనములను
అణగదొర్కుక్చునాన్వు 13 నీ జనులను
రకిష్ంచుటకు నీవు బయలుదేరుచునాన్వు నీవు
నియమించిన అభిషికుత్ని రకిష్ంచుటకు బయలు
దేరుచునాన్వు దుషుట్ల కుటుంబికులలో
పర్ధానుడొకడుండకుండ వారి తలను మెడను
ఖండించి వారిని నిరూమ్లము
చేయుచునాన్వు.(సెలా.) 14 బీదలను
రహసయ్ముగా మింగివేయవలెనని ఉపొప్ం గుచు
ననున్ పొడిచేయుటకై తుపానువలె వచుచ్
యోధుల తలలలో రాజుయొకక్ ఈటెలను
నాటుచునాన్వు. 15 నీవు సముదర్మును
తొర్కుక్చు సంచరించుచు నునాన్వు నీ
గుఱఱ్ములు మహాసముదర్ జలరాసులను
తొర్కుక్ను. 16 నేను వినగా జనులమీదికి
వచుచ్వారు సమీపించు వరకు నేను ఊరకొని
శర్మదినముకొరకు కనిపెటట్వలసి యునన్ది
నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు
నా పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు
కుళిల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకు చునన్వి.
17 అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను
దార్కష్చెటుల్ ఫలింపకపోయినను
ఒలీవచెటుల్ కాపులేకయుండినను చేనిలోని
పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు
దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో పశువులు
లేకపోయినను 18 నేను యెహోవాయందు
ఆనందించెదను నా రకష్ణకరత్యైన నా
దేవునియందు నేను సంతో షించెదను. 19

పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా
కాళల్ను లేడికాళల్వలె చేయును
ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును.
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2

జెఫనాయ్జెఫనాయ్

యూదారాజగు ఆమోను కుమారుడైన
యోషీయా దినములలో హిజిక్యాకు
పుటిట్న అమరాయ్ కుమారుడగు

గెదలాయ్కు జననమైన కూషీ కుమారుడగు
జెఫనాయ్కు పర్తయ్కష్మైన యెహోవా
వాకుక్. 2 ఏమియు విడవకుండ భూమిమీదనునన్
సమసత్మును నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 3 మను షుయ్లనేమి
పశువులనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఆకాశ
పకుష్లనేమి సముదర్ మతస్య్ములనేమి
దురజ్నులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి
నేను ఊడిచ్వేసెదను; భూమిమీద ఎవరును
లేకుండ మనుషయ్ జాతిని నిరూమ్లము
చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 4 నా
హసత్మును యూదావారిమీదను యెరూషలేము
నివాసులందరిమీదను చాపి, బయలుదేవత యొకక్
భకుత్లలో శేషించినవారిని, దానికి
పర్తిషిఠ్తులగువారిని, దాని అరచ్కులను
నిరూమ్లము చేసెదను. 5 మిదెద్లమీద ఎకిక్
ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని
యెహోవా పేరునుబటిట్యు, బయలు దేవత
తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు
మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని నేను
నిరూమ్లము చేసెదను. 6 యెహోవాను
అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయన యొదద్
విచారణ చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము
చేసెదను. 7 పర్భువైన యెహోవా దినము
సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి
సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని
ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా
సనిన్ ధిని మౌనముగా నుండుడి. 8 యెహోవా
యేరప్రచిన బలి దినమందు అధిపతులను
రాజకుమారులను అనయ్దేశసుథ్లవలె
వసత్ర్ములు వేసికొనువారినందరిని నేను
శికిష్ంతును. 9 మరియు ఇండల్ గడపలు
దాటివచిచ్ యజమానుని యింటిని మోసముతోను
బలాతాక్రముతోను నింపువారిని ఆ దిన మందు
నేను శికిష్ంతును. 10 ఆ దినమందు మతస్య్పు
గుమమ్ ములో రోదనశబద్మును, పటట్ణపు
దిగువ భాగమున అంగ లారుప్ను వినబడును, కొండల
దికుక్నుండి గొపప్ నాశనము వచుచ్ను. ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 11 కనానీయులందరు
నాశమైరి, దర్వయ్ము
సమకూరుచ్కొనినవారందరును నిరూమ్లము
చేయబడిరి గనుక మకేత్షు లోయ నివాసులారా,
అంగలారుచ్డి. 12 ఆ కాలమున నేను దీపములు
పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును,
మడిడ్మీద నిలిచిన
దార్కాష్రసమువంటివారైయెహోవా
మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని
మనసుస్లో అనుకొనువారిని శికిష్ం తును. 13

వారి ఆసిత్ దోపుడు సొమమ్గును, వారి ఇండుల్
పాడగును, వారు ఇండుల్ కటుట్దురు గాని

వాటిలో కాపుర ముండరు, దార్కష్తోటలు
నాటుదురు గాని వాటి రసమును పానముచేయరు. 14

యెహోవా మహా దినము సమీపమాయెను,
యెహోవా దినము సమీపమై అతి శీఘర్ముగా
వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము
వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు మహారోదనము
చేయుదురు. 15 ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు
ఉప దర్వమును మహానాశనమును కముమ్దినము,
అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్దినము,
మేఘములును గాఢాంధ కారమును కముమ్దినము.
16 ఆ దినమున పార్కారములుగల పటట్ణముల
దగగ్రను, ఎతత్యిన గోపురముల దగగ్రను
యుదధ్ ఘోషణయు బాకానాదమును వినబడును. 17

జనులు యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసిరి గనుక
నేను వారి మీదికి ఉపదర్వము
రపిప్ంపబోవుచునాన్ను; వారు గుర్డిడ్
వారివలె నడిచెదరు, వారి రకత్ము దుముమ్వలె
కారును,వారి మాంసము పెంటవలె
పారవేయబడును. 18 యెహోవా ఉగర్త దినమున
తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంప
లేకపోవును, రోషాగిన్చేత భూమియంతయు
దహింప బడును, హఠాతుత్గా ఆయన
భూనివాసులనందరిని సరవ్ నాశనము
చేయబోవుచునాన్డు.

సిగుగ్మాలిన జనులారా, కూడి రండి,
పొటుట్ గాలికి ఎగురునటుల్ సమయము
గతించుచునన్ది. 2 విధి నిరణ్యము

కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీ మీదికి రాక
మునుపే, మిముమ్ను శికిష్ంచుటకై యెహోవా
ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 3

దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధుల
ననుసరించు సమసత్ దీనులారా, యెహో వాను
వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయముగలవారై నీతిని
అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన ఉగర్త దినమున
మీరు దాచబడుదురు. 4 గాజాపటట్ణము
నిరజ్నమగును, అషెక్లోను పాడై పోవును,
మధాయ్హన్కాలమందు అషోడ్దువారు బయటికి
పారదోలబడుదురు, ఎకోర్ను పటట్ ణము
దునన్బడును. 5 సముదర్పార్ంతమందు నివసించు
కెరేతీయులారా, మీకు శర్మ; ఫిలిషీత్యుల
దేశమైన కనానూ, నినున్ గూరిచ్ యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానీయందు ఒక
కాపురసుథ్డైనను లేకుండ నేను నినున్
లయముచేతును. 6 సముదర్పార్ంతము గొఱఱ్ల
కాపరులు దిగు మేతసథ్లమగును, మందలకు
దొడుల్ అచచ్ట నుండును. 7 తమ దేవుడైన
యెహోవా యూదావారిని కటాకిష్ంచి వారిని
చెరలోనుండి రపిప్ంచగా అచచ్టవారిలో
శేషించిన వారికి ఒక సథ్లముండును; వారు
అచచ్ట తమ మందలను మేపుదురు, అసత్మయమున
వారు అషెక్లోను ఇండల్లో పండుకొందురు. 8

మోయాబువారు చేసిన నిందయు, అమోమ్నువారు
పలికిన దూషణ మాటలును నాకు వినబడెను; వారు
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నా జనుల సరిహదుద్లలో పర్వేశించి
అతిశయపడి వారిని దూషించిరి. 9 నా జీవముతోడు
మోయాబుదేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను,
అమోమ్నుదేశము గొమొఱాఱ్
పటట్ణమువలెను అగును. అవి
ముండల్చెటల్కును ఉపుప్ గోతులకును
సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా ఉండును; నా
జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను
దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు
వాటిని సవ్తంతిర్ంచు కొందురు. కాబటిట్
ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ ములకు
అధిపతియగు యెహోవావాకుక్ ఇదే. 10 వారు
అతిశయపడి సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా జను లను దూషించిరి గనుక వారి
గరవ్మునుబటిట్ యిది వారికి సంభవించును. 11

జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారంద రును
తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే నమసాక్రము
చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన
నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి
భయంకరుడుగా ఉండును. 12 కూషీయులారా,మీరును
నా ఖడగ్ముచేత హతులవుదురు. 13 ఆయన
ఉతత్రదేశముమీద తన హసత్మును చాపి
అషూష్రు దేశమును నాశనముచేయును; నీనెవె
పటట్ణమును పాడు చేసి దానిని ఆరిపోయిన
యెడారివలె చేయును. 14 దానిలో పసుల మందలు
పండుకొనును; సకలజాతి జంతువులును గంపులుగా
కూడును; గూడ బాతులును తుంబోళుల్ను వారి
దావ్రముల పైకముమ్లమీద నిలుచును; పకుష్ల
శబద్ము లును కిటికీలలో వినబడును; గడపలమీద
నాశనము కను పించును. వారు చేసికొనిన దేవదారు
కఱఱ్పనియంతటిని యెహోవా నాశనము
చేయును. 15 నావంటి పటట్ణము మరి యొకటి
లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు నిరివ్చార
ముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది
పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను
సథ్లమాయెనే అని దాని మారగ్ మున
పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు
పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.

ముషక్రమైనదియు భర్షట్మైనదియు
అనాయ్యము చేయునదియునగు
పటట్ణమునకు శర్మ. 2 అది దేవుని

మాట ఆలకించదు, శికష్కు లోబడదు,
యెహోవాయందు విశావ్స ముంచదు, దాని
దేవునియొదద్కు రాదు. 3 దాని మధయ్ దాని
అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని
నాయ్యాధి పతులు రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు
తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ
భకిష్ంచు తోడేళుల్. 4 దాని పర్వకత్లు
గపాప్లు కొటుట్వారు, విశావ్సఘాతకులు;
దాని యాజకులు ధరమ్శాసత్ర్మును
నిరాకరించి పర్తిషిఠ్త వసుత్వు లను
అపవితర్పరతురు. 5 అయితే నాయ్యము తీరుచ్
యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన
అకర్మము చేయువాడు కాడు, అనుదినము
తపప్కుండ ఆయన నాయ్య విధులను
బయలుపరచును, ఆయనకు రహసయ్మైనదేదియు
లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 6 నేను
అనయ్ జనులను నిరూమ్లము చేయగా వారి
కోటలును పాడగును, ఒకడైన సంచరించకుండ వారి
వీధులను పాడుచేసి యునాన్ను, జనము లేకుండను
వాటియందెవరును కాపుర ముండకుండను వారి
పటట్ణములను లయపరచినవాడను నేనే. 7 దాని
విషయమై నా నిరణ్యమంతటి చొపుప్న మీ

నివాససథ్లము సరవ్నాశము కాకుండునటుల్,
నాయందు భయభకుత్లు కలిగి
శికష్కులోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు
దుష్ిక్రయలు చేయుటయందు అతాయ్శగలవా
రైరి. 8 కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్
వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను
లేచి యెరపటుట్కొను దినము కొరకు
కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్
అంతటిని వారిమీద కుమమ్రించుటకై
అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు
గుంపులుగా రాజయ్ములను సమ కూరుచ్టకును
నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్ చేత
భూమియంతయు కాలిపోవును. 9 అపుప్డు
జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్
యేకమనసుక్లై ఆయనను సేవించునటుల్ నేను
వారికి పవితర్మైన పెదవుల నిచెచ్దను. 10

చెదరిపోయినవారై నాకు పార్రథ్నచేయు నా
జనులు కూషుదేశపు నదుల అవతలనుండి నాకు
నైవేదయ్ముగా తీసి కొని రాబడుదురు. 11 ఆ
దినమున నీ గరవ్మునుబటిట్ సంతో షించువారిని
నీలోనుండి నేను వెళల్గొటుట్దును గనుక నా
పరిశుదధ్మైన కొండయందు నీవిక గరవ్ము
చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవుచేసిన
కిర్యలవిషయమై నీకు సిగుగ్ కలుగదు 12

దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము
నాశర్యించు జనశేషముగా నీమధయ్ నుండ
నితుత్ను. 13 ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు
పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, కపటములాడు
నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము
లేకుండ విశార్ంతిగల వారై అనన్పానములు
పుచుచ్కొందురు; 14 సీయోను నివాసు లారా,
ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా,
జయధవ్ని చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా,
పూరణ్ హృదయముతో సంతోషించి గంతులు
వేయుడి. 15 తాను మీకు విధించిన శికష్ను
యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ
శతుర్వులను ఆయన వెళల్గొటిట్ యునాన్డు;
ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్
ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు అపాయము సంభవింపదు.
16 ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు
యెరూషలేమూ, భయపడ కుము, సీయోనూ,
ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 17 నీ దేవుడైన
యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన
శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను రకిష్ంచును,
ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును,
నీయందు తనకునన్ పేర్మను బటిట్ శాంతము
వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన
హరిష్ంచును. 18 నీ నియామక కాలపు పండుగలకు
రాలేక చింతపడు నీ సంబంధులను నేను
సమకూరెచ్దను, వారు గొపప్ అవమానము
పొందినవారు. 19 ఆ కాలమున నినున్
హింసపెటుట్వారినందరిని నేను శికిష్ంతును,
కుంటుచు నడుచువారిని నేను రకిష్ంతును,
చెదరగొటట్బడినవారిని సమకూరుచ్దును, ఏ
యే దేశములలో వారు అవమానము నొందిరో
అకక్డనెలల్ నేను వారికి ఖాయ్తిని మంచి
పేరును కలుగజేసెదను, 20 ఆ కాలమున మీరు చూచు
చుండగా నేను మిముమ్ను చెరలోనుండి
రపిప్ంచి, మిముమ్ను సమకూరిచ్న తరువాత
మిముమ్ను నడిపింతును; నిజముగా భూమిమీద
నునన్ జనులందరి దృషిట్కి నేను మీకు
ఖాయ్తిని మంచి పేరును తెపిప్ంతును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్.
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హగగ్యిహగగ్యి

రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు
రెండవ సంవతస్ రము ఆరవ నెల మొదటి
దినమున పర్వకత్యగు హగగ్యి

దావ్రా యూదా దేశముమీద అధికారియు
షయలీత్యేలు కుమారుడునైన
జెరుబాబ్బెలుకును పర్ధానయాజకుడును
యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహోషువకును
యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు
యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్న దేమనగా 2

సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిర మును
కటిట్ంచుటకు సమయమింక రాలేదని యీ జనులు
చెపుప్చునాన్రే. 3 అందుకు యెహోవా వాకుక్
పర్తయ్కష్మై పర్వకత్యగు
హగగ్యిదావ్రా సెలవిచిచ్నదేమనగా 4 ఈ
మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన
యిండల్లో నిసించుటకు ఇది సమయమా? 5

కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్
ఆలోచించుకొనుడి. 6 మీరు విసాత్రముగా
వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు
భోజనము చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది,
పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది,
బటట్లు కపుప్ కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది,
పనివారు కషట్ముచేసి జీతము
సంపాదించుకొనినను జీతము చినిగిపోయిన
సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 7 కాగా
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామీ పర్వరత్ననుగూరిచ్
ఆలోచించుకొనుడి. 8 పరవ్తములెకిక్ మార్ను
తీసికొని వచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును
కటిట్ంచినయెడల దానియందు నేను సంతోషించి
ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 9 విసాత్రముగా
కావలెనని మీరు ఎదురు చూచితిరి గాని
కొంచెముగా పండెను; మీరు దానిని ఇంటికి తేగా
నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందు చేతనని
యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా మందిరము
పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్
కటుట్కొను టకు తవ్రపడుటచేతనే గదా. 10

కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు
కురువకయునన్ది, భూమి పండక యునన్ది. 11 నేను
భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి,
ధానయ్ము విషయములోను దార్కాష్రసము
విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి
ఫలించు సమసత్ము విషయములోను మనుషుయ్ల
విషయములోను పశువుల విషయములోను
చేతిపనులనిన్టి విషయములోను కాష్మము
పుటిట్ంచియునాన్ను. 12 షయలీత్యేలు
కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహో జాదాకు
కుమారుడును పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషు
వయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన
యెహోవా మాటలు ఆలకించి, తమ దేవుడైన

యెహోవా పర్వకత్ యైన హగగ్యిని పంపించి,
తెలియజేసిన వారత్ విని యెహోవాయందు
భయభకుత్లు పూనిరి. 13 అపుప్డు యెహోవా
దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియ జేసిన
వారత్నుబటిట్ జనులకు
పర్కటించినదేమనగానేను మీకు తోడుగా
ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 14 యెహోవా
యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు
కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుయొకక్ మనసుస్ను,
పర్ధాన యాజకుడగు యెహోజాదాకు
కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను,శేషించిన
జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 15 వారు
కూడివచిచ్, రాజైన దరాయ్వేషుయొకక్
యేలుబడి యందు రెండవ సంవతస్రము ఆరవ నెల
యిరువది నాలు గవ దినమున సైనయ్ములకు
అధిపతియగు తమ దేవుని మందిరపు పనిచేయ
మొదలుపెటిట్రి.

ఏడవ నెల యిరువది యొకటవ దినమున
యెహోవా వాకుక్ పర్వకత్యగు
హగగ్యికి పర్తయ్కష్మై

సెలవిచిచ్న దేమనగా 2 నీవు యూదాదేశపు
అధికారియగు షయలీత్ యేలు కుమారుడైన
జెరుబాబ్బెలుతోను పర్ధానయాజకు డగు
యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువతోను
శేషించిన జనులతోను ఇటల్నుము 3

పూరవ్కాలమున ఈ మందిరమునకు కలిగిన మహిమను
చూచినవారు మీలో ఉనాన్రు గదా; అటిట్వారికి
ఇది ఎటిట్దిగా కనబడు చునన్ది? దానితో ఇది
ఎందునను పోలినది కాదని తోచు చునన్ది గదా. 4

అయినను యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్న
దేమనగాజెరుబాబ్బెలూ, ధైరయ్ము
తెచుచ్కొముమ్; పర్ధానయాజకుడగు
యెహోజాదాకు కుమారుడవైన యెహోషువా,
ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; దేశములోనునన్
సమసత్జనులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని పని
జరిగించుడి; నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే
సైనయ్ములకు అధి పతియగు యెహోవా వాకుక్.
5 మీరు ఐగుపుత్దేశములో నుండి వచిచ్నపుప్డు
నేను మీతో చేసిన నిబంధన జాఞ్ప కము
చేసికొనుడి; నా ఆతమ్ మీ మధయ్న ఉనన్ది
గనుక భయపడకుడి. 6 మరియు సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాఇక
కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని
సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 7

నేను అనయ్జనులనందరిని కద లింపగా
అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు
తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో
నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా వాకుక్. 8 వెండి నాది, బంగారు నాది,
ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతి యగు యెహోవా
వాకుక్. 9 ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ
మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను మించునని
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెల
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విచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను
సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.
10 మరియు దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ
సంవతస్ రము తొమి◌్మదవనెల యిరువది
నాలగ్వ దినమున యెహోవా వాకుక్
పర్వకత్యగు హగగ్యికి పర్తయ్కష్మై
సెలవిచిచ్న దేమనగా 11 సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగున ఆజఞ్
ఇచుచ్చునాన్డు యాజకులయొదద్ ధరమ్
శాసత్ర్ విచారణచేయుము. 12 ఒకడు
పర్తిషిట్తమైన మాంస మును తన
వసత్ర్పుచెంగున కటుట్కొని, తన చెంగుతో
రొటెట్ నైనను వంటకమునైనను
దార్కాష్రసమునైనను తైలమునైనను మరి
ఏవిధమగు భోజనపదారథ్మునైనను
ముటిట్నయెడల, ఆ ముటిట్నది
పర్తిషిఠ్తమగునా? యని యాజకులనడుగగా వారు
కాదనిరి 13 శవమును ముటుట్టవలన ఒకడు
అంటుపడి అటిట్వాటిలో దేనినైనను
ముటిట్నయెడల తాను ముటిట్నది
అపవితర్మగునాయని హగగ్యి మరల నడుగగా
యాజకులు అది అపవితర్మగు ననిరి. 14 అపుప్డు
హగగ్యి వారి కీలాగు
పర్తుయ్తత్రమిచెచ్నుఈ పర్జలును ఈ
జనులును నా దృషిట్కి ఆలాగుననేయునాన్రు;
వారు చేయు కిర్య లనిన్యు వారచచ్ట
అరిప్ంచునవియనిన్యు నా దృషిట్కి
అపవితర్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 15 ఈ
రాతి మీద రాయియుంచి యెహోవా మందిరము
కటట్నారం భించినది మొదలుకొని ఆ వెనుక
మీకు సంభవించినదానిని ఆలోచనచేసికొనుడి. 16

నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు
వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే తేలు

చునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల
తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు
మాతర్మేదొరకును. 17 తెగులుతోను
కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ
కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము
చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి
నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.
18 మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా
తొమి◌్మదవ నెల యిరువది నాలుగవ
దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది
వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని
ఆలోచించుకొనుడి. 19 కొటల్లో
ధానయ్మునన్దా? దార్కష్చెటల్యినను
అంజూరపుచెటల్యినను దానిమమ్చెటల్యి
నను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా.
అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిముమ్ను
ఆశీరవ్దించెదను. 20 మరియు ఆ నెల యిరువది
నాలుగవ దినమున యెహోవా వాకుక్ హగగ్యికి
మరల పర్తయ్కష్మై సెల విచిచ్నదేమనగా 21

యూదాదేశపు అధికారియగు జెరుబాబ్బెలుతో
ఇటల్నుముఆకాశమును భూమిని నేను
కంపింపజేయుచునాన్ను. 22 రాజయ్ముల
సింహాసనములను నేను కిర్ంద పడవేతును;
అనయ్జనుల రాజయ్ములకు కలిగిన బలమును
నాశనము చేతును; రథములను వాటిని ఎకిక్న
వారిని కిర్ంద పడవేతును; గుఱఱ్ములును
రౌతులును ఒకరి ఖడగ్ముచేత ఒకరు కూలుదురు. 23

నా సేవకుడవును షయలీత్ యేలు కుమారుడవునైన
జెరుబాబ్బెలూ, నేను నినున్
ఏరప్రచుకొనియునాన్ను గనుక ఆ దినమున నేను
నినున్ తీసికొని ముదర్ యుంగరముగా చేతును;
ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
వాకుక్.
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1

2

జెకరాయ్జెకరాయ్

దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ
సంవతస్రము ఎనిమి దవ నెలలో
యెహోవా వాకుక్ పర్వకత్యు

ఇదోద్కు పుటిట్న బెరకాయ్ కుమారుడునైన
జెకరాయ్కు పర్తయ్కష్మై
సెలవిచిచ్నదేమనగా 2 యెహోవా మీ
పితరులమీద బహుగా కోపించెను. 3 కాబటిట్
నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్న
దేమనగామీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీ
తటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.
4 మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్;
పూరివ్కులైన పర్వకత్లుసైనయ్ములకు అధి
పతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగామీ
దురామ్రగ్ తను మీ దుష్ిక్రయలను మాని
తిరుగుడని వారికి పర్క టించినను వారు
వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించక పోయిరి; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 5 మీ పితరు లేమైరి?
పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 6

అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను
సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ పితరుల
విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు
తిరిగిమన పర్వరత్ననుబటిట్యు కిర్యలను
బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన
పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు
చేసియునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 7 మరియు
దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవ
తస్రము శెబాటు అను పదకొండవ నెల యిరువది
నాలుగవ దినమున యెహోవా వాకుక్ పర్వకత్యు
ఇదోద్కు పుటిట్న బెరకాయ్ కుమారుడునైన
జెకరాయ్కు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 8 రాతిర్ ఎఱఱ్ని
గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్ డొకడు నాకు
కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ గొంజి
చెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక
ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ము లును చుకక్లు చుకక్లుగల
గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ము లును
కనబడెను. 9 అపుప్డునా యేలినవాడా, యివి
ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూతఇవి ఏమి
యైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 10

అపుప్డు గొంజి చెటల్లో
నిలువబడియునన్వాడుఇవి లోకమంతటను
తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన
గుఱఱ్ములని చెపెప్ను. 11 అవి
గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా
దూతను చూచిమేము లోకమంతట
తిరుగులాడివచిచ్ యునాన్ము; ఇదిగో
లోకులందరు శాంతముకలిగి నిమమ్ళ ముగా
ఉనాన్రని చెపెప్ను. 12 అందుకు యెహోవా
దూతసైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా,
డెబబ్ది సంవతస్రములనుండి నీవు

యెరూషలేముమీదను యూదా పటట్ణములమీదను
కోపముంచియునాన్వే; యిక ఎనాన్ళుల్
కనికరింపకయుందువు అని మనవిచేయగా 13

యెహోవా నాతో మాటలాడిన దూతకు
ఆదరణయైన మధుర వచన ములతో
ఉతత్రమిచెచ్ను. 14 కాబటిట్ నాతో
మాటలాడు చునన్ దూత నాతో ఇటల్నెనునీవు
పర్కటన చేయ వలసినదేమనగాసైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డునేను యెరూషలేము
విషయములోను సీయోనువిషయములోను
అధికాసకిత్ కలిగియునాన్ను; 15 నిమమ్ళముగా
ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా
కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా నేను కొంచెము
కోపపడగా కీడుచేయవలెననన్
తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 16

కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్న
దేమనగావాతస్లయ్ముగలవాడనై నేను
యెరూషలేము తటుట్ తిరిగియునాన్ను;
అందులో నా మందిరము కటట్ బడును;
యెరూషలేముమీద శిలప్కారులు నూలు సాగ
లాగుదురు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా వాకుక్. 17 నీవు ఇంకను పర్కటన
చేయవలసినదేమనగా ఇక నా పటట్ణములు
భాగయ్ముతో మరి ఎకుక్వగా నింపబడును, ఇంకను
యెహోవా సీయోనును ఓదారుచ్ను,
యెరూషలేమును ఆయన ఇకను కోరుకొనును. 18

అపుప్డు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముమ్లు
కన బడెను. 19 ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో
మాటలాడు చునన్ దూతనడుగగా అతడుఇవి
యూదావారిని ఇశార్ యేలువారిని
యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న
కొముమ్లనెను. 20 యెహోవా నలుగురు
కంసాలులను నాకు కనుపరచగా 21 వీరేమి
చేయబోవుచునాన్రని నేనడిగి నందుకు
ఆయనఎవడును తలయెతత్కుండ యూదావారిని
చెదరగొటిట్న కొముమ్లు ఇవే. అయితే
వాటిని భయ పెటుట్టకును,
యూదాదేశసుథ్లనందరిని చెదరగొటుట్టకై
వారిమీద బలాతాక్రము జరిగించిన అనయ్జనుల
కొముమ్ లను పడగొటుట్టకును వీరు
వచిచ్యునాన్రని నాకు సెలవిచెచ్ను.

మరియు నేను తేరిచూడగా కొలనూలు
చేతపటుట్ కొనిన యొకడు నాకు
కనబడెను. 2 నీ వెకక్డికి పోవు

చునాన్వని నేనతని నడుగగా అతడుయెరూషలేము
యొకక్ వెడలుప్ను పొడుగును ఎంతైనది
కొలిచిచూడ బోవుచునాన్ననెను. 3 అంతట నాతో
మాటలాడుచునన్ దూత బయలుదేరగా మరియొక
దూత యతనిని ఎదు రొక్నవచెచ్ను. 4 రెండవ
దూతపరుగెతిత్పోయి యెరూషలేములో
మనుషుయ్లును పశువులును విసాత్ర మైనందున
అది పార్కారములు లేని మైదానముగా ఉండు నని
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ఈ ¸°వనునికి తెలియజేయుమని మొదటి దూతకు
ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 5 నేను దానిచుటుట్ అగిన్
పార్కారముగా ఉందును, నేను దాని మధయ్ను
నివాసినై మహిమకు కారణ ముగా ఉందును; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 6 ఉతత్ర దేశములో
ఉనన్వారలారా, తపిప్ంచుకొని రండి; ఆకా శపు
నాలుగు వాయువులంత విశాలముగా నేను
మిముమ్ను వాయ్పింపజేసియునాన్ను; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 7 బబులోనుదేశములో
నివాసివగు సీయోనూ, అచచ్టనుండి
తపిప్ంచుకొని పొముమ్; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 8 సైనయ్ ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగామిముమ్ను
ముటిట్నవాడు తన కనుగుడుడ్ను
ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత
తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచు కొనిన
అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్
పంపియునాన్డు. 9 నేను నా చేతిని వారిమీద
ఆడించగా వారు తమ దాసు లకు దోపుడు
సొమమ్గుదురు; అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతి
యగు యెహోవా ననున్ పంపియునాన్డని మీరు
తెలిసి కొందురు. 10 సీయోను నివాసులారా, నేను
వచిచ్ మీ మధయ్ను నివాసముచేతును;
సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే
యెహోవా వాకుక్. 11 ఆ దినమున అనయ్
జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు
జనులగుదురు, నేను మీ మధయ్ నివాసముచేతును;
అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీ యొదద్కు
పంపియునాన్డని మీరు తెలిసి కొందురు. 12

మరియు తనకు సావ్సథ్య్మని యెహోవా
పర్తిషిఠ్తమైన దేశములో యూదాను
సవ్తంతిర్ంచు కొనును, యెరూషలేమును ఆయన
ఇకను కోరుకొనును. 13 సకలజనులారా, యెహోవా
తన పరిశుదధ్మైన నివాసము విడిచి
వచుచ్చునాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని మౌనులై
యుండుడి.

మరియు యెహోవా దూతయెదుట పర్ధాన
యాజకు డైన యెహోషువ నిలువబడుటయు,
సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని

కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు
కనుపరచెను. 2 సాతానూ, యెహోవా నినున్
గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను
యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు
అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనే
యునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత సాతానుతో
అనెను. 3 యెహోషువ మలిన వసత్ర్ములు
ధరించినవాడై దూత సముఖములో
నిలువబడియుండగా 4 దూత దగగ్ర
నిలిచియునన్వారిని పిలిచిఇతని మైలబటట్లు
తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించినేను నీ దోషమును
పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్ర్ములతో
నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని సెలవిచెచ్ను.
5 అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని
నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద తెలల్ని
పాగాపెటిట్ వసత్ర్ములతో అతనిని
అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలు
చుండెను. 6 అపుప్డు యెహోవా దూత
యెహోషువకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 7

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానా మారగ్ములలొ
నడుచుచు నేను నీ కపప్గించిన దానిని భదర్ముగా
గైకొనిన యెడల, నీవు నా మందిరముమీద
అధికారివై నా ఆవరణ ములను

కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువ బడు
వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని నిలుచు
భాగయ్ము నీ కితుత్ను. 8 పర్ధానయాజకుడవైన
యెహోషువా, నీ యెదుట కూరుచ్ండు నీ
సహకారులు సూచనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును
నా మాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా
సేవకుని నేను రపిప్ంపబోవు చునాన్ను. 9

యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి
చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు నేతర్ములునన్వి, దాని
చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్;
మరియు ఒక దినము లోగానే నేను ఈ
దేశముయొకక్ దోషమును పరిహ రింతును; 10 ఆ
దినమున దార్కష్చెటల్కిర్ందను అంజూరపు
చెటల్ కిర్ందను కూరుచ్ండుటకు మీరందరు
ఒకరినొకరు పిలుచుకొని పోవుదురు; ఇదే
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.

నాతో మాటలాడుచునన్ దూత తిరిగి
వచిచ్ నిదర్ పోయిన యొకని
లేపినటుల్ ననున్ లేపి 2 నీకు ఏమి

కనబడు చునన్దని యడుగగా
నేనుసువరణ్మయమైన దీపసత్ంభ మును
దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు
ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును
కనబడు చునన్వి. 3 మరియు రెండు ఒలీవచెటుల్
దీపసత్ంభమునకు కుడిపర్కక్ ఒకటియు
ఎడమపర్కక్ ఒకటియు కనబడు చునన్వని చెపిప్
4 నా యేలినవాడా, యిదేమిటియని నాతో
మాటలాడుచునన్ దూత నడిగితిని. 5 నాతో
మాటలాడుచునన్ దూత ఇదేమిటో నీకు
తెలియదా యని ననన్డుగగానేను--నా
యేలినవాడా, నాకు తెలియ దంటిని. 6

అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెనుజెరుబాబ్బెలు
నకు పర్తయ్కష్మగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే;
శకిత్చేత నైనను బలముచేతనై ననుకాక నా
ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 7 గొపప్
పరవ్ తమా, జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించుటకు
నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు చదునుభూమి
వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని
జనులు కేకలువేయగా అతడు పైరాయి తీసికొని
పెటిట్ంచును. 8 యెహోవా వాకుక్ మరల నాకు
పర్తయ్కష్మై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 9

జెరుబాబ్బెలు చేతులు ఈ మందిరపు పునాది
వేసియునన్వి, అతని చేతులు ముగించును,
అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతి యగు యెహోవా
ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని నీవు
తెలిసికొందువు. 10 కారయ్ములు
అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించిన
వాడెవడు? లోకమంతటను సంచా రము చేయు
యెహోవాయొకక్ యేడు నేతర్ములు
జెరుబాబ్బెలు చేతిలో గుండు నూలుండుటచూచి
సంతోషించును. 11 దీపసత్ంభమునకు
ఇరుపర్కక్లనుండు ఈ రెండు ఒలీవచెటుల్
ఏమిటివనియు, 12 రెండు బంగారపు
కొముమ్లలోనుండి సువరణ్ తైలమును
కుమమ్రించు ఒలీవ చెటల్కునన్ రెండు
కొమమ్లును ఏమిటివనియు నేనతనిని నడుగగా 13

అతడు నాతోఇవేమిటివని నీకు తెలియదా
యనెనునా యేలినవాడా, నాకు తెలియదని
నేననగా 14 అతడువీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు
యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము1
పోయువారై యునాన్రనెను.
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7

నేను మరల తేరిచూడగా ఎగిరిపోవు
పుసత్కమొకటి నాకు కనబడెను. 2 నీకేమి
కనబడుచునన్దని అతడు ననన్డుగగా

నేను,ఇరువైమూరల నిడివియు పదిమూరల
వెడలుప్నుగల యెగిరిపోవు పుసత్కమొకటి
నాకు కనబడు చునన్దంటిని. 3 అందుకతడు నాతో
ఇటల్నెనుఇది భూమియంతటిమీదికి
బయలువెళుల్ శాపమే; దానికి ఒక పర్కక్ను
వార్సియునన్ దానినిబటిట్
దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు;
రెండవ పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్
అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 4

ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
వాకుక్నేనే దాని బయలుదేరజేయుచునాన్ను;
అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్
అబదధ్పర్మాణము చేయువారి యిండల్లోను
పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని
వాటి దూలములను రాళల్ను నాశనము చేయును. 5

అపుప్డు నాతో మాటలాడుచునన్ దూత బయలు
వెళిల్నీవు నిదానించి చూచి ఇవతలకు
వచుచ్నదేమిటో కనిపెటుట్మని నాతో
చెపప్గా 6 ఇదేమిటియని నేనడిగి తిని.
అందుకతడుఇది కొల, ఇది బయలువెళుల్ తూము
అనెను; మరియు లోకమంతటను జనులు ఈలాగున కన
బడుదురని చెపెప్ను. 7 అపుప్డు సీసపుబిళల్ను
తీయగా కొల తూములో కూరుచ్నన్ యొక
సీత్ర్ కనబడెను. 8 అపుప్డతడుఇది
దోషమూరిత్ యని నాతో చెపిప్ తూములో
దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను తూముమీద నుంచెను.
9 నేను మరల తేరి చూడగా ఇదద్రు సీత్ర్లు
బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి
రెకక్లు వారి కుండెను, గాలి వారి రెకక్లను
ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును
భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని
మోసిరి. 10 వీరు ఈ తూమును ఎకక్డికి తీసికొని
పోవుదురని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతను
నేనడు గగా 11 షీనారుదేశమందు దానికొక సాలను
కటుట్టకు వారు పోవుచునాన్రు; అది
సిదధ్మైనపుప్డు అకక్డ దానిని పీఠముమీద
పెటిట్యుంచుదురని అతడు నాకుతత్ర
మిచెచ్ను.

నేను మరల తేరిచూడగా రెండు
పరవ్తముల మధయ్ నుండి నాలుగు
రథములు బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్త

ములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 2

మొదటి రథము నకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ
రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ ములు, 3 మూడవ
రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ
రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల బలమైన గుఱఱ్ము
లుండెను. 4 నా యేలినవాడా, యివేమిటియని
నాతో మాటలాడుచునన్ దూతను నేనడుగగా 5

అతడు నాతో ఇటల్నెనుఇవి సరవ్లోకనాధుడగు
యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి బయలు వెళుల్
ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 6 నలల్ని
గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి
పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము వాటి
వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల
గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి
పోవును. 7 బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళిల్
లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి
లోక మందంతట సంచరించుడని అతడు
సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట
సంచరించుచుండెను. 8 అపుప్డతడు ననున్

పిలిచిఉతత్రదేశములోనికి పోవు వాటిని
చూడుము; అవి ఉతత్రదేశమందు నా ఆతమ్ను
నెమమ్ది పరచునని నాతో అనెను. 9 మరియు
యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై
సెలవిచిచ్నదేమనగా 10

చెరపటట్బడినవారిలో బబులోను నుండి వచిచ్న
హెలద్యి టోబీయా యెదాయా అనువారు
జెఫనాయ్ కుమారుడగు యోషీయా యింట
దిగియునాన్రు; వారు చేరిన దినముననే నీవు ఆ
యింటికిపోయి 11 వారి నడిగి వెండి
బంగారములను తీసికొని కిరీటముచేసి పర్ధాన
యాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన
యెహో షువ తలమీద ఉంచి 12 అతనితో
ఇటల్నుముసైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాచిగురు అను
ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి
చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము
కటుట్ను. 13 అతడే యెహోవా ఆలయము
కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని సింహాసనా
సీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు
యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి
సమాధానకరమైన యోచనలు కలు గును. 14 ఆ
కిరీటము యెహోవా ఆలయములో జాఞ్ప
కారథ్ముగా ఉంచబడి, హేలెమునకును
టోబీయాకును యెదాయాకును జెఫనాయ్
కుమారుడైన హేనునకును ఉండును. 15 దూరముగా
ఉనన్వారు వచిచ్ యెహోవా ఆలయమును
కటుట్దురు, అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీ
యొదద్కు పంపెనని మీరు తెలిసికొందురు; మీ
దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు జాగర్తత్గా
ఆలకించినయెడల ఈలాగు జరుగును.

రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు
నాలుగవ సంవతస్రము కిసేల్వు అను
తొమి◌్మదవ నెల నాలుగవ దినమున

బేతేలువారు షెరెజెరును రెగెమెమ్లెకును
తమ వారిని పంపి 2 ఇనిన్ సంవతస్రములు మేము
దుఃఖించి నటుట్ అయిదవ నెలలో ఉపవాసముండి
దుఃఖింతుమా అని 3 యెహోవాను శాంతిపరచుటకై
మందిరము నొదద్నునన్ యాజకులను
పర్వకత్లను మనవి చేయగా 4 సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నాకు
పర్తయ్కష్మై సెలవిచిచ్నదేమనగా 5

దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీ మాట
తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన డెబబ్ది
సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ
నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము సలుపుచు
వచిచ్ నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే
ఉపవాసముంటిరా? 6 మరియు మీరు ఆహారము
పుచుచ్కొనినపుప్డు సవ్పర్యో జనమునకే
గదా పుచుచ్కొంటిరి; మీరు పానము చేసి
నపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా పానము
చేసితిరి. 7 యెరూషలేములోను దాని చుటుట్ను
పటట్ణములలోను దకిష్ణదేశములోను
మైదానములోను జనులు విసత్రించి కేష్మముగా
ఉనన్కాలమున పూరివ్కులగు పర్వకత్లదావ్రా
యెహోవా పర్కటన చేసిన ఆజఞ్లను మీరు
మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకుండవచుచ్నా? 8

మరియు యెహోవా వాకుక్ జెకరాయ్కు
పర్తయ్కష్మై సెలవిచిచ్నదేమనగా 9

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు
ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు సతయ్ము ననుసరించి
తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణా
వాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 10
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విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను
దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ హృదయ మందు
సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయ దలచకుడి. 11

అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరుఖ్లై
వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 12

ధరమ్శాసత్ర్మును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల
దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన
మాటలను, తాము వినకుండు నటుల్ హృదయములను
కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
యొదద్నుండి మహోగర్త వారిమీదికి
వచెచ్ను. 13 కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగానేను
పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు
పిలిచి నపుప్డు నేను ఆలకింపను. 14 మరియు
వారెరుగని అనయ్ జనులలో నేను వారిని
చెదరగొటుట్దును. వారు తమ దేశమును
విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ
అది పాడగును; ఈలాగున వారు మనోహరమైన తమ
దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు.

మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్కష్మై
యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 2 సైనయ్

ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజఞ్
ఇచుచ్నదేమనగా మిగుల ఆసకిత్తో నేను
సీయోను విషయమందు రోషము
వహించియునాన్ను. బహు రౌదర్ము గలవాడనై
దాని విషయమందు నేను రోషము
వహించియునాన్ను. 3 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగానేను సీయోను నొదద్కు
మరల వచిచ్, యెరూషలేములో నివాసముచేతును,
సతయ్ మును అనుసరించు పురమనియు,
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్
పెటట్ బడును. 4 సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెల విచుచ్నదే మనగా అందరును
వృదధ్తవ్ముచేత కఱఱ్పటుట్కొని,
వృదుధ్లేమి వృదుధ్రాండేర్మి ఇంకను
యెరూషలేము వీధు లలో కూరుచ్ందురు. 5 ఆ
పటట్ణపు వీధులు ఆటలాడు మగ పిలల్లతోను
ఆడు పిలల్లతోను నిండియుండును. 6 సైనయ్ము
లకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఆ దినములందు
శేషించియునన్ జనులకిది ఆశచ్రయ్మని తోచి
నను నాకును ఆశచ్రయ్మని తోచునా? యిదే
యెహోవా వాకుక్. 7 సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా సెల
విచుచ్నదేమనగాతూరుప్ దేశములోనుండియు
పడమటి దేశములో నుండియు నేను నా జనులను
రపిప్ంచి రకిష్ంచి 8 యెరూషలేములో
నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచెచ్దను,
వారు నా జనులై యుందురు, నేను వారికి దేవుడనై
యుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్
జరుగును. 9 సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్ నదేమనగాసైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా మందిర మును
కటుట్టకై దాని పునాదివేసిన దినమున
పర్వకత్ల నోటపలుకబడిన మాటలు ఈ కాలమున
వినువారలారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 10 ఆ
దినములకు ముందు మను షుయ్లకు కూలి దొరకక
యుండెను, పశువుల పనికి బాడిగ దొరకకపోయెను,
తన పనిమీద పోవువానికి శతుర్భయము చేత

నెమమ్ది లేకపోయెను; ఏలయనగా
ఒకరిమీదికొకరిని నేను రేపుచుంటిని. 11 అయితే
పూరవ్దినములలో నేను ఈ జనులలో శేషించిన
వారికి విరోధినైనటుట్ ఇపుప్డు విరోధిగా
ఉండను. 12 సమాధానసూచకమైన దార్కష్
చెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును,
ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో
శేషించినవారికి వీటి ననిన్టిని నేను
సావ్సథ్య్ముగా ఇతుత్ను; ఇదే
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.
13 యూదావారలారా, ఇశార్యేలువారలారా,
మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు శాపాసప్దమై
యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్ద
మగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును;
భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 14

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగామీ పితరులు నాకు కోపము
పుటిట్ం పగా దయ తలచక నేను మీకు కీడుచేయ
నుదేద్శించినటుల్ 15 ఈ కాలమున
యెరూషలేమునకును యూదావారికిని మేలు చేయ
నుదేద్శించుచునాన్ను గనుక భయపడకుడి. 16

మీరు చేయవలసిన కారయ్ము లేవనగా,
పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే
మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమా
ధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ
గుమమ్ములలో తీరుప్ తీరచ్వలెను. 17 తన
పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన
యోచింపకూడదు, అబదద్ పర్మాణముచేయ
నిషట్పడ కూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు
అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 18

మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
వాకుక్ నాకు పర్తయ్కష్మై యీలాగు
సెలవిచెచ్ను. 19 సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్న దేమనగానాలుగవ
నెలలోని ఉపవాసము, అయిదవ నెలలోని
ఉపవాసము, ఏడవ నెలలోని ఉపవాసము, పదియవ
నెలలోని ఉపవాసము యూదా యింటివారికి
సంతోషమును ఉతాస్హమును పుటిట్ంచు
మనోహరములైన పండుగలగును. కాబటిట్
సతయ్మును సమాధానమును పిర్య ముగా
ఎంచుడి. 20 సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాజనములును
అనేక పటట్ణముల నివా సులును ఇంకను వతుత్రు.
21 ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారి
యొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ముచేయక యెహొ
వాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము
పోదము రండి అని చెపప్గా వారుమేమును
వతుత్మందురు. 22 అనేక జనము లును బలముగల
జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును,
యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 23

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాఆ దినములలో ఆయా భాషలు
మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక
యూదుని చెంగుపటుట్కొనిదేవుడు మీకు
తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక
మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు.

హదార్కు దేశమునుగూరిచ్యు దమసుక్
పటట్ణ మునుగూరిచ్యు వచిచ్న
దేవోకి ◌్త 2 ఏలయనగా యెహోవా

సరవ్ నరులను ఇశార్యేలీయుల
గోతర్పువారినందరిని లకష్య్పెటుట్వాడు
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గనుక, దాని సరిహదుద్ను అనుకొని యునన్
హమాతునుగూరిచ్యు, జాఞ్న సమృదిధ్గల తూరు
సీదోనులనుగూరిచ్యు అది వచెచ్ను. 3 తూరు
పటట్ణపువారు పార్కారముగల కోటను
కటుట్కొని, యిసుక రేణువులంత విసాత్రముగా
వెండిని, వీధులలోని కసువంత విసాత్రముగా
సువరణ్మును సమకూరుచ్కొనిరి. 4 యెహోవా
సముదర్ మందుండు దాని బలమును నాశనముచేసి
దాని ఆసిత్ని పరులచేతి కపప్గించును, అది
అగిన్చేత కాలచ్బడును. 5 అషెక్లోను దానిని
చూచి జడియును, గాజా దానిని చూచి బహుగా
వణకును, ఎకోర్నుపటట్ణము తాను నముమ్
కొనినది అవమానము నొందగా చూచి
భీతినొందును, గాజారాజు లేకుండపోవును,
అషెక్లోను నిరజ్నముగా ఉండును. 6

అషోడ్దులో సంకరజనము కాపురముండును,
ఫిలిషీత్యుల అతిశయాసప్దమును నేను నాశనము
చేసె దను. 7 వారి నోటనుండి రకత్మును
వారికను తినకుండ వారి పండల్నుండి హేయమైన
మాంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును
శేషముగా నుందురు, మన దేవునికి వారు యూదా
వారిలో పెదద్లవలె నుందురు, ఎకోర్నువారును
యెబూ సీయులవలె నుందురు. 8 నేను కనున్లారా
చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను
సంచరింపకుండను, తిరుగు లాడు సైనయ్ములు నా
మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని
కాపాడుకొనుటకై నేనొక దండు పేటను
ఏరప్రచెదను. 9 సీయోను నివాసులారా, బహుగా
సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా,
ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును
రకష్ణగలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద
పిలల్ను ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు.
10 ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను
చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు
లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పు విలుల్ లేకుండ
పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జను లకు
తెలియజేయును, సముదర్మునుండి
సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని
భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 11 మరియు నీవు
చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన
నీరులేని గోతిలోనుండి చెరపటట్బడిన
నీవారిని నేను విడిపించెదను. 12 బంధకములలో
పడియుండియు నిరీకష్ణగలవారలారా, మీ కోటను
మరల పర్వేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు
చేసెదనని నేడు నేను మీకు
తెలియజేయుచునాన్ను. 13 యూదావారిని నాకు
విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని
బాణములుగా చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ
కుమారులను రేపు చునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము
పర్యోగించునటుల్ నేను నినున్
పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను
కుమారు లను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 14

యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్కష్మగును,
ఆయన బాణములు మెరుపువలె విడువ బడును,
పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు
దకిష్ణదికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ సుడిగాలితో
బయలు దేరును. 15 సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు
భకిష్ంచుచు, వడిసెలరాళల్ను అణగదొర్కుక్చు
తార్గుచు, దార్కాష్రసము తార్గువారి వలె
బొబబ్లిడుచు, బలిపశురకత్ పాతర్లును
బలిపీఠపు మూలలును నిండునటుల్ రకత్ముతో
నిండియుందురు. 16 నా జనులు యెహోవా

దేశములో కిరీటమందలి రతన్ములవలె నునాన్రు
గనుక కాపరి తన మందను రకిష్ంచునటుల్ వారి
దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని
రకిష్ంచును. 17 వారు ఎంతో కేష్మముగా
ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు;
ధానయ్ముచేత ¸°వనులును కొర్తత్ దార్కాష్
రసముచేత ¸°వన సీత్ర్లును వృదిధ్ నొందుదురు.

కడవరి వానకాలమున వరష్ము
దయచేయుమని యెహోవాను
వేడుకొనుడి. పర్తివాని చేనిలోను

పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను
పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు మెండుగా
కురిపించును. 2 గృహదేవతలు వయ్రథ్మైన
మాటలు పలికిరి, సోదెగాండర్కు నిరరథ్కమైన
దరశ్నములు కలిగినవి, మోసముతో కలలకు భావము
చెపిప్రి, మాయగల భావములు చెపిప్
ఓదారిచ్రి. కాబటిట్ గొఱఱ్లమంద
తిరుగులాడునటుల్ జనులు తిరుగులాడిరి, కాపరి
లేక బాధనొందిరి. 3 నా కోపాగిన్ మండుచు
కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శికిష్ంచెదను,
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా తన
మందయగు యూదావారిని దరిశ్ంచి వారిని తనకు
రాజకీయములగు అశవ్ములవంటివారినిగా
చేయును. 4 వారిలోనుండి మూల రాయి
పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను
వారిచేత కలు గును, బాధించువాడు వారిలోనుండి
బయలుదేరును, 5 వారు యుదధ్ముచేయుచు వీధుల
బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్
పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి
తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ముచేయగా
గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 6

నేను యూదా వారిని బలశాలురుగా చేసెదను,
యోసేపు సంతతివారికి రకష్ణ కలుగజేసి వారికి
నివాససథ్లము ఇచెచ్దను, నేను వారియెడల
జాలిపడుదును, నేను వారి దేవుడనైన
యెహోవాను, నేను వారి మనవి ఆలకింపగా నేను
వారిని విడిచిపెటిట్న సంగతి వారు
మరచిపోవుదురు. 7 ఎఫార్ యిమువారు
బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస
పానము చేయువారు సంతోషించునటుల్ వారు
మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని
చూచి ఆనందపడుదురు, యెహోవాను బటిట్వారు
హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించు దురు. 8 నేను
వారిని విమోచించియునాన్ను గనుక వారిని ఈల
వేసి పిలిచి సమకూరెచ్దను, మునుపు
విసత్రించినటుల్ వారు విసత్రించుదురు. 9

అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా
దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము
చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై
తిరిగి వతుత్రు, 10 ఐగుపుత్ దేశములోనుండి
వారిని మరల రపిప్ంచి అషూష్రు దేశ
ములోనుండి సమకూరిచ్, యెకక్డను చోటు
చాలనంత విసాత్రముగా గిలాదు దేశములోనికిని
లెబానోను దేశము లోనికిని వారిని తోడుకొని
వచెచ్దను. 11 యెహోవా
దుఃఖసముదర్మునుదాటి సముదర్తరంగములను
అణచి వేయును, నైలునదియొకక్ లోతైన
సథ్లములను ఆయన ఎండజేయును, అషూష్రీయుల
అతిశయాసప్దము కొటిట్వేయ
బడును,ఐగుపీత్యులు రాజదండమును
పోగొటుట్కొందురు. 12 నేను వారిని
యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన
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నామము సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు;ఇదే
యెహోవా వాకుక్.

లెబానోనూ, అగిన్వచిచ్ నీ దేవదారు
వృకష్ములను కాలిచ్వేయునటుల్ నీ
దావ్రములను తెరువుము. 2 దేవదారు

వృకష్ములు కూలెను, వృకష్రాజములు
పాడైపోయెను; సరళవృకష్ములారా,
అంగలారుచ్డి చికక్ని అడవి నరక బడెను;
సింధూరవృకష్ములారా, అంగలారుచ్డి. 3

గొఱఱ్ బోయల రోదన శబద్ము
వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి
అతిశయాసప్దము లయమాయెను. కొదమ సింహ
ముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా
యొరాద్ను యొకక్ మహారణయ్ము
పాడైపోయెను. 4 నా దేవుడైన యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగావధకేరప్డిన గొఱఱ్ల
మందను మేపుము. 5 వాటిని కొనువారు వాటిని
చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని
అమి◌్మనవారుమాకు బహు దర్వయ్ము
దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని
చెపుప్కొందురు; వాటిని కాయువారు వాటి
యెడల కనికరము చూపరు. 6 ఇదే యెహోవా
వాకుక్నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక
ఒకరిచేతికి ఒకరిని, వారి రాజుచేతికి
వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశ మును,
నాశనముచేయగా వారి చేతిలోనుండి నేనెవరిని
విడిపింపను. 7 కాబటిట్ నేను
సౌందరయ్మనునటిట్యు బంధ కమనునటిట్యు
రెండు కఱఱ్లు చేతపటుట్కొని వధకేరప్డిన
గొఱఱ్లను ముఖయ్ముగా వాటిలో మికిక్లి
బలహీనమైన వాటిని మేపుచువచిచ్తిని. 8 ఒక
నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని;
ఏలయనగా నేను వారి విషయమై సహనము
లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై
ఆయాసపడిరి. 9 కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను
కాపుకాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది
నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము
ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 10

సౌందరయ్మను కఱఱ్ను తీసికొని
జనులందరితో నేను చేసిన నిబంధనను
భంగముచేయునటుల్ దానిని విరిచి తిని. 11 అది
విరువబడిన దినమున నేను చెపిప్నది యెహోవా
వాకుక్ అని మందలో బలహీనములై ననున్
కనిపెటుట్కొని యునన్ గొఱఱ్లు
తెలిసికొనెను. 12 మీకు అనుకూలమైన యెడల నా
కూలి నాకియుయ్డి, లేనియెడల మానివేయు
డని నేను వారితో అనగా వారు నా కూలికై
ముపప్ది తులముల వెండి తూచి యిచిచ్రి. 13

యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నా
కేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్ రికి
పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ
ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా
మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 14

అపుప్డు బంధకమనునటిట్ నా రెండవ కఱఱ్ను
తీసికొని యూదావారికిని ఇశార్యేలువారి కిని
కలిగిన సహోదరబంధమును భంగము చేయునటుల్
దాని విరిచితిని. 15 అపుప్డు యెహోవా నాకు
సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇపుప్డు బుదిధ్లేని
యొక కాపరి పనిముటల్ను తీసికొముమ్. 16

ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని
నియమింపబోవు చునాన్ను; అతడు నశించుచునన్
గొఱఱ్లను కనిపెటట్డు,
చెదరిపోయినవాటిని వెదకడు,

విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, పుషిట్గా
ఉనన్దాని కాపుకాయడు గాని కొర్వివ్నవాటి
మాంసమును భకిష్ంచుచు వాటి డెకక్లను
తుతుత్నియలగా చేయుచుండును. 17 మందను
విడనాడు పనికిమాలిన కాపరికి శర్మ; అతని
చెయియ్యు కుడికనున్ను తెగవేయబడును;
అతని చెయియ్ బొతిత్గా ఎండిపోవును అతని
కుడికంటికి దృషిట్ బొతిత్గా తపుప్ను.

దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్
వచిచ్న యెహోవా వాకుక్.
ఆకాశమండలమును విశాలపరచి భూమికి

పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో
జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా 2 నేను యెరూషలేము
చుటుట్నునన్ జనులకందరికి మతుత్ పుటిట్ంచు
పాతర్గా చేయబోవుచునాన్ను; శతుర్ వులు
యెరూషలేమునకు ముటట్డివేయగా అది యూదా
మీదికిని వచుచ్ను. 3 ఆ దినమందు నేను యెరూష
లేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన రాయిగా
చేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు
మికిక్లి గాయ పడుదురు, భూజనులందరును దానికి
విరోధులై కూడు దురు. 4 ఇదే యెహోవా
వాకుక్ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని
బెదరును, వాటిని ఎకుక్వారికి వెఱిఱ్ని
పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా
దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని
అంధతవ్ము కలుగజేతును. 5 అపుప్డు
యెరూషలేములోని అధికారులుయెరూషలేము
నివా సులు తమ దేవుడైన యెహోవాను
నముమ్కొనుటవలన మాకు బలము కలుగుచునన్దని
తమ హృదయమందు చెపుప్ కొందురు. 6 ఆ దినమున
నేను యూదా అధికారులను కటెట్ల కిర్ంది
నిపుప్లుగాను పనల కిర్ంది దివిటీగాను చేతును,
వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని
దహించుదురు. యెరూషలేమువారు ఇంకను తమ
సవ్సథ్లమగు యెరూష లేములో నివసించుదురు.
7 మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము
నివాసులును, తమకు కలిగిన ఘనతనుబటిట్
యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్
యెహోవా యూదావారిని మొదట రకిష్ంచును. 8

ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు
సంరకష్ కుడుగా నుండును; ఆ కాలమున వారిలో
శకిత్హీనులు దావీదువంటివారుగాను, దావీదు
సంతతి వారు దేవునివంటి వారుగాను జనుల
దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను
ఉందురు. 9 ఆ కాలమున యెరూషలేముమీదికి
వచుచ్ అనయ్జనులనందరిని నేను నశింపజేయ
పూనుకొనె దను. 10 దావీదు సంతతివారిమీదను
యెరూషలేము నివా సులమీదను కరుణ నొందించు
ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను
కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద
దృషిట్యుంచి, యొకడు తన యేక కుమారుని
విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన
జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు పర్లా
పించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు
పర్లాపింతురు. 11 మెగిదోద్ను లోయలో
హదదిమోమ్నుదగగ్ర జరిగిన పర్లాపమువలెనే
ఆ దినమున యెరూషలేములో బహుగా పర్లాపము
జరుగును. 12 దేశనివాసులందరు ఏ కుటుంబ మునకు ఆ
కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, దావీదు కుటుంబి
కులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు
పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు
పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు
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పర్తేయ్కముగాను, 13 లేవి కుటుంబికులు
పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు
పర్తేయ్కముగాను, షిమీ కుటుంబికులు
పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు
పర్తేయ్కముగాను, 14 మిగిలిన వారిలో పర్తి
కుటుంబపువారు పర్తేయ్కముగాను, వారి
భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, పర్లాపింతురు.

ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను
పరిహరించు టకై దావీదు
సంతతివారికొరకును, యెరూషలేము

నివా సులకొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును.
2 ఇదే సైనయ్ ములకధిపతియగు యెహోవా
వాకుక్ఆ దినమున విగర్ హముల పేళుల్ ఇకను
జాఞ్పకమురాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని
కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను
అపవితార్ తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 3

ఎవడైనను ఇక పర్వచ నము పలుక
బూనుకొనినయెడల వానిని కనన్ తలి
దండుర్లునీవు యెహోవా నామమున అబదధ్ము
పలుకు చునాన్వే; నీవికను బర్దుకతగదని వానితో
చెపుప్దురు; వాడు పర్వచనము పలుకగా వానిని
కనన్ తలిదండుర్లే వాని పొడుచుదురు. 4 ఆ
దినమున తాము పలికిన పర్వచనములనుబటిట్యు,
తమకు కలిగిన దరశ్నమునుబటిట్యు పర్వకత్లు
సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి
ధరించుట మానివేయుదురు. 5 వాడునేను
పర్వకత్ను కాను, బాలయ్ముననే ననున్ కొనిన
యొకనియొదద్ సేదయ్పు పని చేయువాడనై
యునాన్ననును. 6 నీ చేతులకు గాయము లేమని
వారడుగగా వాడుఇవి ననున్ పేర్మించినవారి
యింట నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని
చెపుప్ను. 7 ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల
కాపరిమీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే
సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా
వాకుక్గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని
హతము చేయుము, చినన్వారిమీద నేను నా
హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 8

దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు
తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ భాగము వారు
శేషింతురు. 9 ఆ మూడవ భాగమును నేను
అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్
శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్
వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్
మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను
ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును,
యెహోవా మా దేవుడని వారు చెపుప్దురు.

ఇదిగో యెహోవా
దినమువచుచ్చునన్ది, అందు
మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్

పటట్ణములోనే విభాగింప బడును. 2 ఏలయనగా
యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను
అనయ్జనులందరిని సమకూరచ్బోవు చునాన్ను;
పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్
పెటట్బడును, సీత్ర్లు చెరుపబడుదురు,
పటట్ణములో సగముమంది చెర పటట్బడి
పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము
కాకుండ పటట్ణములో నిలుతురు. 3 అపుప్డు
యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున
యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ అనయ్జనులతో
యుదధ్ము చేయును. 4 ఆ దిన మున యెరూషలేము
ఎదుట తూరుప్తటుట్ననునన్ ఒలీవ కొండమీద
ఆయన పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్
తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి

విడిపోయి సగము కొండ ఉతత్రపుతటుట్నకును
సగముకొండ దకిష్ణపుతటుట్ నకును జరుగును
గనుక విశాలమైన లోయ యొకటి యేరప్డును. 5

కొండలమధయ్ కనబడులోయ ఆజీలువరకు సాగగా
మీరు ఆ కొండలోయలోనికి పారిపోవుదురు.
యూదారాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన
భూకంపము నకు మీరు భయపడి పారిపోయినటుల్
మీరు పారిపోవు దురు, అపుప్డు నీతోకూడ
పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన
యెహోవా పర్తయ్కష్మగును. 6 యెహోవా, ఆ
దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా
వెలుగు లేకపోవును. 7 ఆ దినము
పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు
తెలియబడిన దినము పగలు కాదు రాతిర్కాదు;
అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలు గును. 8 ఆ
దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి
సగము తూరుప్ సముదర్మునకును సగము పడమటి
సముదర్మునకును దిగును. వేసవికాలమందును
చలికాల మందును ఆలాగుననే జరుగును. 9

యెహోవా సరవ్లోక మునకు రాజైయుండును, ఆ
దినమున యెహోవా ఒకక్డే అనియు, ఆయనకు
పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియ బడును. 10

యెరూషలేము బెనాయ్మీను గుమమ్మునుండి
మూల గుమమ్మువరకును, అనగా మొదటి గుమమ్పు
కొన వరకును,హననేయ్లు గుమమ్మునుండి రాజు
గానుగులవరకును వాయ్పిం చును, మరియు
గెబనుండి యెరూషలేము దకిష్ణపు
తటుట్ననునన్ రిమోమ్నువరకు దేశమంతయు
మైదానముగా ఉండును, 11 పటట్ణము ఎతుత్గా
కనబడును, జనులు అకక్డ నివసింతురు, శాపము ఇకను
కలుగదు, యెరూష లేము నివాసులు నిరభ్యముగా
నివసింతురు. 12 మరియు యెహోవా
తెగుళుల్పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద
యుదధ్ము చేసిన జనములనందరిని ఈలాగున
మొతుత్ను; వారు నిలిచి యునన్పాటుననే వారి
దేహములు కుళిల్పోవును, వారి కనున్లు కను
తొఱఱ్లలోఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలు
కలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 13 ఆ
దినమున యెహోవా వారిలో గొపప్ కలోల్లము
పుటిట్ంపగా వారందరు ఒకరి కొకరు విరోధులై
ఒకరిమీదనొకరు పడుదురు. 14 యూదావారు
యెరూషలేమునొదద్ యుదధ్ము చేయుదురు,
బంగారును వెండియు వసత్ర్ములును చుటుట్
నునన్ అనయ్జనులందరి ఆసిత్యంతయు
విసాత్రముగా కూరచ్ బడును. 15 ఆలాగుననే
గుఱఱ్ములమీదను కంచర గాడిదల మీదను
ఒంటెలమీదను గారద్భములమీదను దండు పాళె
ములో ఉనన్ పశువులనిన్టిమీదను
తెగుళుల్పడును. 16 మరియు యెరూషలేముమీదికి
వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషిం చినవారందరును
సైనయ్ ములకు అధిపతియగు యెహోవా యను
రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ
ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 17

లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా యను రాజునకు
మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని
వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 18

ఐగుపీత్యుల కుటుంబపువారు బయలుదేరకయు
రాకయు ఉండినయెడల వారికి వరష్ము
లేకపోవును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని
అనయ్జనులకు తాను నియమించిన తెగులుతో
యెహోవా వారిని మొతుత్ను. 19

ఐగుపీత్యులకును, పరణ్ శాలపండుగ ఆచరించుటకు

జెకరాయ్ 12:13

706



రాని అనయ్జనులకందరికిని రాగల శికష్ యిదే.
20 ఆ దినమున గుఱఱ్ములయొకక్ కళెల్
ములమీదయెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను మాట
వార్య బడును; యెహోవా మందిరములోనునన్
పాతర్లు బలి పీఠము ఎదుటనునన్ పళెల్ములవలె
పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచ బడును. 21

యెరూషలేమునందును యూదాదేశమందును ఉనన్

పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహో వాకు పర్తిషిట్తములగును;
బలిపశువులను వధించువారంద రును వాటిలో
కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండు
కొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
మందిరములో ఉండడు.

జెకరాయ్ 14:21

707



1

2

మలాకీమలాకీ

ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్
మలాకీదావ్రా పలుక బడిన యెహోవా
వాకుక్. 2 యెహోవా

సెలవిచుచ్నదేమనగానేను మీయెడల పేర్మ
చూపియునాన్ను, అయితే మీరుఏ విషయమందు
నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు
యాకోబునకు అనన్ కాడా? అయితే నేను
యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా
వాకుక్. 3 ఏశావును దేవ్షించి అతని
పరవ్తములను పాడుచేసి అతని
సావ్సథ్య్మును అరణయ్ మందునన్ నకక్ల
పాలు చేసితిని. 4 మనము నాశనమైతివిు, పాడైన
మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని
ఎదోమీ యులు అనుకొందురు; అయితే
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగావారు కటుట్కొనన్ను
నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును;
లోకులువారి దేశము భకిత్హీనుల
పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా
నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు
పెటుట్దురు. 5 కనున్ లార దానిని చూచి
ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో యెహోవా
బహు ఘనుడుగా ఉనాన్డని మీరందురు. 6

కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు
తన యజమానుని ఘనపరచును గదా; నా నామమును
నిరల్కష్య్పెటుట్ యాజకులారా, నేను
తండిర్నైతే నాకు రావలసిన ఘనత ఏమాయెను?
నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ
ఉనాన్డు? అని సైనయ్ముల కధిపతియగు
యెహోవా మిముమ్నడుగగాఏమి చేసి నీ
నామమును నిరల్కష్య్పెటిట్తిమని
మీరందురు. 7 నా బలి పీఠముమీద అపవితర్మైన
భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమి చేసి నినున్
అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా
భోజనపుబలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 8

గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా
అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా?
కుంటిదానినైనను రోగముగలదానినైనను
అరిప్ంచిన యెడల అది దోషముకాదా?
అటిట్వాటిని నీ యధికారికి నీవిచిచ్న యెడల
అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా?
అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
అడుగుచునాన్డు. 9 దేవుడు మనకు కటా కష్ము
చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీ చేతనే
గదా అది జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్
యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 10

మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా
అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా మందిరపు
వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో
ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు,
మీచేత నేను నైవేదయ్ మును అంగీకరింపనని
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 11 తూరుప్దిశ
మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా
నామము ఘనముగా ఎంచ బడును, సకల సథ్లములలో
ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును
అరిప్ంపబడును, అనయ్ జనులలో నా నామము
ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతి
యగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 12

అయితేయెహోవా భోజనపుబలల్
అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్
భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని
దూషింతురు 13 అయోయ్, యెంత పర్యాసమని
చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన
సెలవిచుచ్ చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు
దోచబడినదానిని కుంటిదానిని తెగులు దానిని
మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు
నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; మీచేత
నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని
యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 14 నేను ఘనమైన
మహారాజునైయునాన్ను; అనయ్జనులలో నా
నామము భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్ చునాన్డు. కాబటిట్ తన మందలో
మగదియుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి
చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు వంచకుడు
శాపగర్సుత్డు.

కావున యాజకులారా, ఈ ఆజఞ్
మీకియయ్బడి యునన్ది. 2

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెల విచుచ్నదేమనగామీరు ఆ యాజఞ్ను
ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్
మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు
ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి
మీకు కలిగిన ఆశీరావ్ద ఫలమును శపింతును; మీరు
దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక
ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 3

మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపి వేతును,
మీ ముఖములమీద పేడవేతును, పండుగలలో
మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ
ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు
ఊడిచ్వేయబడుదురు 4 అందువలన లేవీయులకు
నిబంధనగా ఉండునటుల్ ఈ ఆజఞ్ను మీ
కిచిచ్నవాడను నేనేయని మీరు తెలిసికొందు
రని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్ చునాన్డు. 5 నేను చేసిన నిబంధన
వారి జీవమునకును సమాధానమునకును
కారణమాయెను; భయభకుత్లు పుటిట్ంచు టకై
నేను వాటిని వారికిచిచ్తిని గనుక వారు
నాయందు భయభకుత్లు కలిగి, నా నామము
విషయములో భయము గలవారై 6 సతయ్ముగల
ధరమ్శాసత్ర్ము బోధించుచు దురోభ్ధ
నేమాతర్మును చేయక సమాధానమునుబటిట్యు
యథారథ్తనుబటిట్యు ననన్నుసరించి
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నడచుకొనువారై, దోషమునుండి యనేకులను
తిర్పిప్రి. 7 యాజకులు సైనయ్ ములకు
అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు
వారినోట ధరమ్శాసత్ర్విధులను
నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్న మునుబటిట్
బోధింపవలెను. 8 అయితే మీరు మారగ్ము
తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర్ విషయములో మీరు
అనేకులను అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో
చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము
చేసియునాన్రు. 9 నా మారగ్ములను అనుస రింపక
ధరమ్శాసత్ర్మునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో
మీరు పకష్ పాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి
మిముమ్ను తృణీకరింప దగినవారినిగాను
నీచులనుగాను చేసియునాన్ను అని సైనయ్
ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 10 మనకందరికి
తండిర్యొకక్డే కాడా? ఒకక్దేవుడే మనలను
సృషిట్ంపలేదా? ఈలాగుండగా ఒకరియెడల
ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో
చేయ బడిన నిబంధనను మనమెందుకు
తృణీకరించుచునాన్ము? 11 యూదావారు
దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్
యెరూషలేములోనే హేయకిర్యలు
జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు
పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి
అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్చేసికొనిరి. 12

యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి
మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని,
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహో వాకు
నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా
నిరూమ్లము చేయును. 13 మరియు రెండవసారి
మీరాలాగుననే చేయు దురు; యెహోవా
బలిపీఠమును మీరు ఏడుప్తోను కనీన్ళల్ తోను
రోదనముతోను తడుపుదురు. కాబటిట్ ఆయన మీ
నైవేదయ్మును అంగీకరింపకయు, తనకు
అనుకూలము కాని అరప్ణలను మీచేత
తీసికొనకయు నునాన్డు. 14 అది ఎందుకని మీ
రడుగగా, ¸°వన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని
అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్
పకష్మున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు
తోటిదై నీవు చేసిన నిబంధనకు పాతుర్రాలు
గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 15

కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో
ఎవ రును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు చేసినను ఏమి
జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు
యతన్ము చేసెను గదా; కాగా మిముమ్ను మీరే
జాగర్తత్ చేసికొని, ¸°వన మున
పెండిల్చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో
విశావ్స ఘాతకులుగా ఉండకుడి. 16 భారయ్ను
పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య
యని ఇశార్యేలీయుల దేవు డగు యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన
వసత్ర్ములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా
కసహయ్ మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్ చునాన్డు; కాబటిట్ మీ
మనసుస్లను కాచుకొనుడి,
విశావ్సఘాతకులుకాకుడి. 17 మీ మాటలచేత
మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత
ఆయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగు
చునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి
మంచివారు, వారియందు ఆయన సంతోషపడును;లేక
నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని

చెపుప్ కొనుటచేతనే మీరాయనను
ఆయాసపెటుట్చునాన్రు.

ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము
సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను
పంపుచునాన్ను; మీరు వెదకుచునన్

పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన
ఆలయమునకు హఠాతుత్గా వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన
వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్ చునాన్డు. 2 అయితే
ఆయన వచుచ్దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన
అగుపడగా ఎవరు ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి
అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటి వాడు;
3 వెండిని శోధించి నిరమ్లము
చేయువాడైనటుల్
కూరుచ్నియుండును.లేవీయులు నీతిని అనుసరించి
యెహో వాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్
వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని
ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 4 అపుప్డు
మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు
సంవతస్రములలో ఉండినటుల్ను, యూదావారును
యెరూష లేము నివాసులును చేయు
నైవేదయ్ములు యెహోవాకు ఇంపుగా ఉండును. 5

తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా,
చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారులమీదను
అపర్ మాణికులమీదను, నాకు భయపడక వారి
కూలివిషయ ములో కూలివారిని విధవరాండర్ను
తండిర్లేనివారిని బాధ పెటిట్ పరదేశులకు
అనాయ్యము చేయువారిమీదను దృఢ ముగా
సాకష్య్ము పలుకుదునని సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 6

యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక
యాకోబు సంతతివారైన మీరు లయము కాలేదు. 7

మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను
గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే మీరు
నాతటుట్ తిరిగిన యెడల నేను మీతటుట్
తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతి యగు
యెహోవా సెలవియయ్గామేము దేనివిషయ
ములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 8 మానవుడు
దేవుని యొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నా
యొదద్ దొంగిలితిరి; దేనివిషయములో మేము
నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరం దురు. పదియవ
భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను ఇయయ్క
దొంగిలితిరి. 9 ఈ జనులందరును నాయొదద్
దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై
యునాన్రు. 10 నా మందిరములో
ఆహారముండునటుల్ పదియవభాగమంతయు మీరు
నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని
చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను
ఆకాశపువాకిండల్ను విపిప్,పటట్జాలనంత
విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్ చునాన్డు. 11 మీ పంటను తినివేయు
పురుగులను నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ
భూమిపంటను నాశనముచేయవు, మీ
దార్కష్చెటుల్ అకాలఫలములను
రాలప్కయుండునని సైనయ్ ములకు అధిపతియగు
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు 12 అపుప్డు
ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక
అనయ్జనులందరును మిముమ్ను ధనుయ్లందురని
సైనయ్ ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 13 యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగాననున్గూరిచ్ మీరు బహు
గరవ్పుమాటలు పలికినినున్గూరిచ్ యేమి
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చెపిప్తి మని మీరడుగుదురు. 14 దేవుని
సేవచేయుట నిషఫ్ల మనియు, ఆయన ఆజఞ్లను
గైకొని సైనయ్ములకు అధిపతి యగు యెహోవా
సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా
తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 15

గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్ లగుదురనియు యెహోవాను
శోధించు దురామ్రుగ్లు వరిధ్లుల్దు రనియు,
వారు సంరకష్ణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్
కొనుచునాన్రు. 16 అపుప్డు, యెహోవాయందు
భయ భకుత్లుగలవారు ఒకరితో ఒకరు
మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా
చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా
యందు భయభకుత్లుకలిగి ఆయన నామమును
సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక
గర్ంథము ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను.
17 నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు
నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై యుందురు;
తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించు
నటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని
సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 18 అపుప్డు నీతిగలవా
రెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించు
వారెవరో ఆయనను సేవించనివారెవరో మీరు
తిరిగి కనుగొందురు.

ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము
వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది
కాలును;గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్

లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో
ఒకనికి వేరైనను చిగురైనను లేకుండ, రాబోవు
దినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు
అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 2

అయితే నా నామమందు భయ భకుత్లుగలవారగు
మీకు నీతి సూరుయ్డు ఉదయించును; అతని
రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు
బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు గంతులు
వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 3 నేను
నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ
పాదములకిర్ంద ధూళివలె ఉందురు, మీరు వారిని
అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతి
యగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 4

హోరేబు కొండమీద
ఇశార్యేలీయులందరికొరకై నేను నా
సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించిన
ధరమ్శాసత్ర్ మును దాని కటట్డలను విధులను
జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 5 యెహోవా
నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము
రాకమునుపు నేను పర్వకత్యగు ఏలీయాను
మీయొదద్కు పంపుదును. 6 నేను వచిచ్,
దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల
హృదయములను పిలల్ల తటుట్ను పిలల్ల
హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను.

మలాకీ 3:14
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మతత్యిమతత్యి సువారత్సువారత్

మతత్యిమతత్యి సువారత్సువారత్

యేసుయేసు కీర్సుత్కీర్సుత్ వంశవంశ వృకష్ంవృకష్ం

అబార్హాము వంశం వాడైన దావీదు వంశం
వాడు యేసు కీర్సుత్ వంశావళి.

2 అబార్హాము కొడుకు ఇసాస్కు,
ఇసాస్కు కొడుకు యాకోబు, యాకోబు కొడుకులు
యూదా, అతని సోదరులు.

3 యూదాకు తామారు దావ్రా పుటిట్న
కొడుకులు పెరెసు, జెరహు. పెరెసు కొడుకు
ఎసోర్ము. ఎసోర్ము కొడుకు ఆరాము.

4 ఆరాము కొడుకు అమీమ్నాదాబు.
అమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను.
నయసోస్ను కొడుకు శలామ్ను.

5 శలామ్నుకు రాహాబు దావ్రా పుటిట్న
వాడు బోయజు. బోయజుకు రూతు దావ్రా
పుటిట్న వాడు ఓబేదు. ఓబేదు కొడుకు
యెషష్యి.

6 యెషష్యి కొడుకు దావీదు. గతంలో
ఊరియాకు భారయ్గా ఉనన్ ఆమె దావ్రా
దావీదుకు పుటిట్న వాడు సొలొమోను.

7 సొలొమోను కొడుకు రెహబాము. రెహబాము
కొడుకు అబీయా. అబీయా కొడుకు ఆసా.

8 ఆసా కొడుకు యెహోషాపాతు.
యెహోషాపాతు కొడుకు యెహోరాము.
యెహోరాము కొడుకు ఉజీజ్యా.

9 ఉజీజ్యా కొడుకు యోతాము. యోతాము
కొడుకు ఆహాజు. ఆహాజు కొడుకు హిజిక్యా.

10 హిజిక్యా కొడుకు మనషేష్. మనషేష్
కొడుకు ఆమోను. ఆమోను కొడుకు యోషీయా.

11 యోషీయా కొడుకులు యెకొనాయ్, అతని
సోదరులు. వీరి కాలంలో యూదులను బబులోను
చెరలోకి తీసుకుపోయారు.

12 బబులోనుకు వెళిళ్న తరువాత యూదుల
వంశావళి.
యెకొనాయ్ కొడుకు షయలీత్యేలు.

షయలీత్యేలు కొడుకు జెరుబాబ్బెలు.
13 జెరుబాబ్బెలు కొడుకు అబీహూదు.

అబీహూదు కొడుకు ఎలాయ్కీము. ఎలాయ్కీము
కొడుకు అజోరు.

14 అజోరు కొడుకు సాదోకు. సాదోకు కొడుకు
ఆకీము. ఆకీము కొడుకు ఎలీహూదు.

15 ఎలీహూదు కొడుకు ఎలియాజరు. ఎలియాజరు
కొడుకు మతాత్ను. మతాత్ను కొడుకు యాకోబు.

16 యాకోబు కొడుకు యోసేపు. యోసేపు
మరియ భరత్. ఆమె దావ్రా కీర్సుత్ అనే
పేరు గల యేసు పుటాట్డు.

17 ఈ విధంగా అబార్హాము నుంచి దావీదు
వరకూ మొతత్ం పదాన్లుగు తరాలు. దావీదు
నుంచి యూదులు బబులోను చెరలోకి వెళిళ్న
కాలం వరకూ పదాన్లుగు తరాలు. బబులోను
చెరలోకి వెళిళ్న కాలం నుంచి కీర్సుత్ వరకూ
పదాన్లుగు తరాలు.

యేసుయేసు జననంజననం (లూకాలూకా 1:26-35. యోహానుయోహాను 1:1,2,14)
18 యేసు కీర్సుత్ పుటుట్క వివరం. ఆయన

తలిల్ మరియకు యోసేపుతో పర్దానం అయింది
కానీ వారు ఏకం కాక ముందే ఆమె
పరిశుదాధ్తమ్ వలన గరభ్ం ధరించింది. 19

ఆమె భరత్ యోసేపు నీతిపరుడు. అందువలల్
అతడు ఆమెను బహిరంగంగా అవమానపరచకుండా
రహసయ్ంగా వదిలేదాద్మనుకునాన్డు.

20 అతడు ఈ విషయాల గురించి ఆలోచిసూత్
ఉండగా, పర్భువు దూత అతనికి కలలో కనిపించి,
“దావీదు కుమారా, యోసేపూ, మరియను నీ
భారయ్గా సీవ్కరించడానికి భయపడవదుద్.
ఎందుకంటే ఆమె గరభ్ధారణ పరిశుదాధ్తమ్
మూలంగా కలిగింది. 21 ఆమె ఒక కుమారుణిణ్
కంటుంది. తన పర్జలను వారి పాపాల నుంచి
ఆయనే రకిష్సాత్డు కాబటిట్ ఆయనకు యేసు
అనే పేరు పెడతావు” అనాన్డు.

22 “ ‘కనయ్ గరభ్వతి అయి కొడుకును కంటుంది.
ఆయనకు ‘దేవుడు మనతో ఉనాన్డు’ అని
అరథ్మిచేచ్
‘ఇమామ్నుయేలు’ అనే పేరు పెడతారు”
అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికించిన
మాట నెరవేరాలని ఇదంతా జరిగింది. 24

యోసేపు నిదర్ లేచి, పర్భువు దూత తనకు
ఆజాఞ్పించిన పర్కారం మరియను తన
భారయ్గా సీవ్కరించాడు. 25 అయితే ఆమె
కొడుకును కనే వరకూ అతనికి ఆమెతో ఎలాటి
లైంగిక సంబంధమూ లేదు. యోసేపు ఆయనకు
యేసు అనే పేరు పెటాట్డు.

జాఞ్నులజాఞ్నుల సందరశ్నసందరశ్న

హేరోదు రాజు పరిపాలించే రోజులోల్
యూదయ పార్ంతంలోని బేతెల్హేము
అనే ఊరిలో యేసు పుటిట్న తరువాత

తూరుప్ దేశాల నుండి జాఞ్నులు కొందరు
యెరూషలేముకు వచిచ్, 2 “యూదుల రాజుగా
జనిమ్ంచినవాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు? తూరుప్న
మేము ఆయన నకష్తార్నిన్ చూశాం. ఆయనను
ఆరాధించడానికి వచాచ్ం” అనాన్రు.

మతత్యి సువారత్ 2:2
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3 హేరోదు రాజు ఈ సంగతి విని అతడూ
అతనితో పాటు యెరూషలేము వారంతా
కంగారుపడాడ్రు. 4 కాబటిట్ రాజు పర్జల
పర్ధాన యాజకులను, ధరమ్శాసత్ర్జుఞ్లను
అందరినీ పిలిపించి, “కీర్సుత్ ఎకక్డ
పుటట్వలసి ఉంది?” అని వారిని అడిగాడు. 5

అందుకు వారు, “యూదయ పార్ంతంలోని
బేతెల్హేములోనే. ఎందుకంటే,

6 ‘యూదయ పార్ంతపు బేతెల్హేము
గార్మమా!
యూదా పర్ముఖ పటట్ణాలలో నువువ్ దేనికీ
తీసిపోవు.
నా ఇశార్యేలు పర్జలను కాపరిగా
పాలించేవాడు నీలోనే పుడతాడు’ అని
పర్వకత్లు రాశారు” అని చెపాప్రు.

7 అపుప్డు హేరోదు ఆ జాఞ్నులను
రహసయ్ంగా పిలిపించి, ఆ నకష్తర్ం కనిపించిన
కచిచ్తమైన సమయం వారి దావ్రా
తెలుసుకునాన్డు. 8 తరవాత వారిని
బేతెల్హేముకు పంపుతూ, “మీరు వెళిళ్, ఆ
బిడడ్ కోసం జాగర్తత్గా వెదకండి. మీరు
ఆయనను కనుగొనాన్క నాకు చెపప్ండి. అపుప్డు
నేనూ వచిచ్ ఆయనను ఆరాధిసాత్ను” అని
చెపాప్డు.

9 వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి
వెళుత్ంటే, తూరుప్న వారికి కనిపించిన
నకష్తర్ం వారి ముందు వెళుతూ ఆ బిడడ్ ఉనన్
సథ్లంపైన ఆగింది.

10 ఆ నకష్తర్ం చూసి, వారు అతయ్ధికంగా
ఆనందించారు. 11 ఇంటోల్కి వెళిళ్ బిడడ్నూ
ఆయన తలిల్ మరియనూ చూసి సాషాట్ంగపడి
ఆరాధించారు. తమ పెటెట్లు విపిప్ బంగారం,
సాంబార్ణి, బోళం కానుకలుగా ఆయనకు
బహూకరించారు. 12 హేరోదు దగగ్రికి తిరిగి
వెళళ్వదద్ని దేవుడు వారిని కలలో
హెచచ్రించినందువలల్ వారు వేరే దారిన తమ
సవ్దేశం వెళిళ్పోయారు.

ఈజిపుట్కుఈజిపుట్కు పలాయనంపలాయనం
13 వారు వెళిళ్న తరువాత పర్భువు దూత

యోసేపుకు కలలో కనిపించి, “లేచి బాలుణీణ్,
తలిల్నీ తీసుకుని ఐగుపుత్కు పారిపో. నేను నీకు
మళీళ్ చెపేప్ వరకూ అకక్డే ఉండు. ఎందుకంటే
హేరోదు ఈ బాలుణిణ్ చంపాలని
వెదకబోతునాన్డు” అని అతనితో చెపాప్డు. 14

యోసేపు లేచి, రాతిర్ వేళ బాలుణీణ్
తలిల్నీ తీసుకుని ఐగుపుత్కు తరలిపోయాడు. 15

హేరోదు చనిపోయే వరకూ అకక్డే
ఉండిపోయాడు.
‘ఐగుపుత్ నుంచి నా కుమారుణిణ్ పిలిచాను’
అని పర్వకత్ దావ్రా పర్భువు చెపిప్న
మాట ఇలా నెరవేరింది.

పసిపసి పిలల్లపిలల్ల వధవధ
16 ఆ జాఞ్నులు తనను మోసగించారని హేరోదు

గర్హించి కోపంతో మండిపడాడ్డు. తాను
జాఞ్నుల నుండి తెలుసుకునన్ కాలం పర్కారం
బేతెల్హేములో, దాని పరిసర
గార్మాలనిన్టిలో రెండేళుళ్, అంతకు
తకుక్వ వయసుస్ ఉనన్ మగపిలల్లందరినీ
చంపించాడు.

17 “ఏడుపు, రోదనలతో రమాలో ఒక సవ్రం
వినబడింది.
రాహేలు తన పిలల్ల కోసం ఏడుసూత్ ఉంది.
వారిని కోలోప్యి ఓదారుప్ పొందలేక ఉంది”
అని దేవుడు యిరీమ్యా పర్వకత్ దావ్రా
పలికించిన మాటలు ఇలా నెరవేరాయి.

ఈజిపుట్ఈజిపుట్ నుంచినుంచి నజరేతుకునజరేతుకు రాకరాక (లూకాలూకా 2:39,40)
19 హేరోదు చనిపోయిన తరువాత పర్భువు దూత

ఐగుపుత్లో యోసేపుకు కలలో కనబడి, 20 “లేచి,
బాలుణీణ్ తలిల్నీ తీసుకుని ఇశార్యేలు
దేశానికి వెళుళ్. బాలుడి పార్ణం తీయాలని
చూసేవారు చనిపోయారు” అని చెపాప్డు. 21

అపుప్డు యోసేపు లేచి పిలల్వాణీణ్
తలిల్నీ ఇశార్యేలు దేశానికి తీసుకు
వచాచ్డు.

22 అయితే అరెక్లా తన తండిర్ హేరోదు
సాథ్నంలో యూదయ పార్ంతానిన్
పాలిసుత్నాన్డని విని, అకక్డికి వెళళ్డానికి
యోసేపు భయపడాడ్డు. దేవుడు అతనిన్ కలలో
హెచచ్రించగా గలిలయ పార్ంతానికి వెళిళ్,
23 నజరేతు అనే ఊరిలో నివసించాడు. యేసును
నజరేయుడు అని పిలుసాత్రు అని పర్వకత్లు
చెపిప్న మాట ఈ విధంగా నెరవేరింది.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను పరిచరయ్పరిచరయ్
(మారుక్మారుక్ 1:3-8. లూకాలూకా 3:2-17. యోహానుయోహాను 1:6-8,

19-28)

ఆ రోజులోల్ బాపిత్సమిచేచ్
యోహాను వచిచ్ యూదయ అరణయ్ంలో
“పరలోక రాజయ్ం దగగ్ర పడింది.

పశాచ్తాత్ప పడండి” అని బోధిసూత్
ఉనాన్డు. 3 పూరవ్ం యెషయా పర్వకత్,
అరణయ్ంలో ఒకడి సవ్రం ఇలా బిగగ్రగా
పిలుసూత్ ఉంది.
పర్భువు కోసం దారి సిదధ్ం చేయండి.
ఆయన దారులు తినన్గా చేయండి,
అని చెపిప్ంది ఇతని గురించే.

4 ఈ యోహాను ఒంటె వెంటుర్కలతో నేసిన
బటట్లూ నడుముకు తోలు నడికటుట్
కటుట్కునేవాడు. అతని ఆహారం మిడతలు, అడవి
తేనె. 5 యెరూషలేము, యూదయ పార్ంతం,
యొరాద్ను నదీ పార్ంతాల వారంతా అతని
దగగ్రికి వచిచ్, 6 తమ పాపాలు ఒపుప్కొంటూ
యొరాద్ను నదిలో అతని చేత బాపిత్సం
పొందుతూ ఉనాన్రు.

7 చాలామంది పరిసయుయ్లూ
సదూద్కయుయ్లూ బాపిత్సం పొందడానికి
రావడం చూసి అతడు, “విషసరాప్ల పిలల్లారా,
రాబోయే దేవుని ఆగర్హానిన్
తపిప్ంచుకోమని మిమమ్లిన్ ఎవరు
హెచచ్రించారు? 8 పశాచ్తాత్పానికి తగిన
ఫలాలు ఫలించండి. 9 ‘అబార్హాము మా తండిర్’
అని మీలో మీరు అనుకోవదుద్. దేవుడు ఈ రాళల్
నుంచి అబార్హాముకు పిలల్లిన్
పుటిట్ంచగలడని మీతో చెబుతునాన్ను. 10

ఇపప్టికే గొడడ్లి చెటల్ వేరుకు ఆనించి
ఉంది. మంచి ఫలాలు ఫలించని పర్తి చెటుట్నూ
నరికి మంటలోల్ పడేసాత్రు.

11 పశాచ్తాత్పానికి అనుగుణంగా నేను
నీళల్తో మీకు బాపిత్సమిసూత్ ఉనాన్ను.
కానీ నా వెనుక వచేచ్వాడు నాకంటే
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గొపప్వాడు. ఆయన చెపుప్లు మోయడానికి
కూడా నేను తగను. ఆయన పరిశుదాధ్తమ్తో,
అగిన్తో మీకు బాపిత్సమిసాత్డు.

12 తూరాప్రబటేట్ చేట ఆయన చేతిలో
ఉంది. ఆయన తన కళళ్ం బాగా శుభర్ం చేసి తన
గోదుమలు గిడడ్ంగిలో పోసాత్డు. పొటుట్ను
ఆరిపోని మంటలోల్ కాలిచ్వేసాత్డు” అని
చెపాప్డు.

యేసుయేసు బాపిత్సంబాపిత్సం (మారుక్మారుక్ 1:9-11. లూకాలూకా
3:21,22. యోహానుయోహాను 1:31-34)

13 ఆ సమయాన యోహాను చేత బాపిత్సం
పొందడానికి యేసు గలిలయ పార్ంతం నుండి
యొరాద్ను నది దగగ్రికి వచాచ్డు. 14 అయితే
యోహాను, “నేను నీచేత బాపిత్సం పొందవలసి
ఉండగా, నీవు నా దగగ్రికి వసుత్నాన్వా?” అని
ఆయనను నివారింపజూశాడు. 15 కానీ యేసు,
“ఇపప్టికి కానివువ్. నీతి అంతా ఇలా
నెరవేరచ్డం మనకు సబబే” అని అతనికి
జవాబిచాచ్డు, కాబటిట్ అతడు ఆ విధంగా
చేశాడు.

16 యేసు బాపిత్సం పొంది నీళల్లో నుండి
ఒడుడ్కు వచాచ్డు. వెంటనే ఆకాశం
తెరుచుకుంది. దేవుని ఆతమ్ పావురంలాగా దిగి
తన మీద వాలడం ఆయన చూశాడు. 17 “ఇదిగో
చూడండి, ఈయనే నా పిర్యమైన కుమారుడు,
ఈయనంటే నాకెంతో ఆనందం“ అని ఒక సవ్రం
ఆకాశం నుండి వినిపించింది.

యేసుయేసు ఎదురొక్నన్ఎదురొక్నన్ పరీకష్పరీకష్ (మారుక్మారుక్ 1:12,13.
లూకాలూకా 4:1-13. ఆదిఆది 3:6)

అపుప్డు అపవాది వలల్ యేసును విషమ
పరీకష్లకు గురి చేయడానికి ఆతమ్
ఆయనను అరణయ్ంలోకి తీసుకు

వెళాళ్డు. 2 నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉనన్
తరువాత ఆయనకు ఆకలి వేసింది. 3 శోధకుడు
ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “నీవు దేవుని
కుమారుడివైతే ఈ రాళుళ్
రొటెట్లైపోవాలని ఆజాఞ్పించు” అనాన్డు.
4 అందుకు ఆయన, “మనిషి కేవలం ఆహారంతోనే
బతకడు, దేవుని నోట నుంచి వచేచ్ పర్తి మాట
వలాల్ బతుకుతాడు, అని రాసి ఉంది” అనాన్డు. 5

అపుప్డు అపవాది ఆయనను పవితర్ నగరంలోకి
తీసుకు పోయి, దేవాలయ శిఖరంపై నిలబెటిట్,
6 “నీవు దేవుని కుమారుడివైతే కిందికి దూకు.
ఎందుకంటే,
‘ఆయన నీ గురించి తన దూతలకు
ఆజాఞ్పిసాత్డు.
నీ పాదానికి రాయి తగలకుండా వారు నినున్ తమ
చేతులోల్ ఎతిత్ పటుట్కుంటారు’
అని రాసి ఉంది” అనాన్డు. 7 అందుకు యేసు, “
‘పర్భువైన నీ దేవుణిణ్ నీవు పరీకిష్ంచకూడదు’
అని కూడా రాసి ఉంది” అని అతనితో అనాన్డు. 8

అపవాది మళీళ్ ఆయనను చాలా ఎతత్యిన
కొండపైకి తీసుకు పోయి, పర్పంచ రాజాయ్లను,
వాటి వైభవానిన్ ఆయనకు చూపించాడు. 9 “నీవు
సాషాట్ంగపడి ననున్ పూజిసేత్ వీటనిన్టినీ
నీకిసాత్ను” అనాన్డు. 10 అపుప్డు యేసు,
“సాతాన్! అవతలికి పో!
‘పర్భువైన నీ దేవుణిణ్ మాతర్మే నువువ్
ఆరాధించాలి. ఆయనేన్ నువువ్ సేవించాలి’
అని రాసి ఉంది” అనాన్డు.

11 అపుప్డు అపవాది ఆయనను విడిచి
వెళిళ్పోయాడు. అపుప్డు దేవదూతలు వచిచ్
ఆయనకు ఉపచారం చేశారు.

యేసుయేసు తనతన బహిరంగబహిరంగ పరిచరయ్పరిచరయ్ ఆరంభంలోఆరంభంలో
కపెరన్హూముకుకపెరన్హూముకు రాకరాక (మారుక్మారుక్ 1:14. లూకాలూకా

4:14,15)
12 యోహానును చెరసాలలో వేశారని యేసు

విని గలిలయ పార్ంతానికి తిరిగి వెళాళ్డు. 13

ఆయన నజరేతును విడిచి వెళిళ్
కపెరన్హూములో నివసించాడు. అది గలిలయ
సముదర్ తీరాన జెబూలూను, నఫాత్లి
పార్ంతాలోల్ ఉంది.

14 “జెబూలూను నఫాత్లి పార్ంతాలు,
యొరాద్ను నది అవతల సముదర్ం వైపున ఉనన్
యూదేతరుల గలిలయ పార్ంతాలోల్
చీకటిలో కూరుచ్నన్ పర్జలు గొపప్ వెలుగు
చూశారు.
చావు నీడలో కూరుచ్నన్ వారిపై వెలుగు
ఉదయించింది.”
అని యెషయా పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట
ఈ విధంగా నెరవేరింది.

17 అపప్టి నుంచి యేసు, “పరలోక రాజయ్ం
దగగ్రపడింది. పశాచ్తాత్పపడండి” అంటూ
బోధించడం మొదలు పెటాట్డు.

పేతురుపేతురు అందెర్యలకుఅందెర్యలకు పిలుపుపిలుపు (మారుక్మారుక్ 1:16-20.
లూకాలూకా 5:2-11)

18 యేసు గలిలయ సముదర్ తీరాన నడుసూత్,
ఇదద్రు అనన్దముమ్లు సముదర్ంలో వల
వేయడం చూశాడు. వారు పేతురు అనే సీమోను,
అతని సోదరుడు అందెర్య. వారు చేపలు
పటేట్వారు. 19 యేసు వారితో, “నా వెంట
రండి, నేను మిమమ్లిన్ మనుషులను పటేట్
జాలరులుగా చేసాత్ను” అని పిలిచాడు. 20

వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయన
వెంట వెళాళ్రు.

జెబెదయిజెబెదయి కొడుకులుకొడుకులు యాకోబుయాకోబు, యోహానులకుయోహానులకు
పిలుపుపిలుపు

21 యేసు అకక్డనుంచి వెళూత్ ఇంకో ఇదద్రు
అనన్దముమ్లను చూశాడు. వారు జెబెదయి
కొడుకులు యాకోబు, యోహాను. వారు తమ
తండిర్ జెబెదయి దగగ్ర పడవలో తమ వలలు
బాగుచేసుకుంటుంటే చూసి వారిని పిలిచాడు. 22

వెంటనే వారు తమ పడవనూ తమ తండిర్నీ
విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంట వెళాల్రు.

23 యేసు వారి సమాజ మందిరాలోల్
బోధిసూత్, దేవుని రాజయ్ సువారత్ను
పర్కటిసూత్ పర్జలోల్ ఉనన్ పర్తి
వాయ్ధినీ రోగానీన్ బాగు చేసూత్ గలిలయ
పార్ంతమంతా తిరిగాడు. 24 ఆయన పేరు సిరియా
దేశమంతా తెలిసిపోయింది. రకరకాల
వాయ్ధులతో, నొపుప్లతో బాధపడుతునన్
వారిని, దయాయ్లు పటిట్న వారిని, మూరఛ్
రోగులను, పకష్వాతం వచిచ్న వారిని ఆయన
దగగ్రికి తీసుకు వసేత్ ఆయన వారిని
బాగుచేశాడు. 25 గలిలయ, దెకపొలి,
యెరూషలేము, యూదయ పార్ంతాల నుండీ
యొరాద్ను అవతలి పార్ంతం నుండీ పర్జలు
గుంపులు గుంపులుగా ఆయన వెంట వెళాళ్రు.

మతత్యి సువారత్ 4:25
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పరవ్తపరవ్త పర్సంగంపర్సంగం (లూకాలూకా 6:20-49). నవనవ ధనయ్తలుధనయ్తలు
(లూకాలూకా 6:20-23)

యేసు ఆ పర్జా సమూహానిన్ చూసి
కొండ ఎకిక్ కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన
శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. 2

ఆయన తన నోరు తెరచి ఇలా ఉపదేశించ సాగాడు,
3 “ఆతమ్లో దీనతవ్ం గలవారు ధనుయ్లు,
పరలోకరాజయ్ం వారిదే.

4 దుఃఖించే వారు ధనుయ్లు, వారికి ఓదారుప్
కలుగుతుంది.

5 సాధుగుణం గలవారు ధనుయ్లు, ఈ భూమికి
వారు వారసులవుతారు.

6 నీతినాయ్యాల కోసం ఆకలిదపుప్లు గలవారు
ధనుయ్లు, వారు తృపిత్ పొందుతారు.

7 కనికరం చూపే వారు ధనుయ్లు, వారు కనికరం
పొందుతారు.

8 పవితర్ హృదయం గలవారు ధనుయ్లు, వారు
దేవుణిణ్ చూసాత్రు.

9 శాంతి కుదిరేచ్వారు ధనుయ్లు, వారు
దేవుని కుమారులు అనిపించుకుంటారు.

10 నీతి కోసం నిలబడి హింసల పాలయేయ్వారు
ధనుయ్లు, పరలోక రాజయ్ం వారిది.

11 “ననున్ బటిట్ మనుషులు మిమమ్లిన్
అవమానించి, హింసించి మీమీద అనిన్ రకాల
అపనిందలు అనాయ్యంగా వేసినపుప్డు మీరు
ధనుయ్లు. 12 అపుప్డు సంతోషించండి!
ఉపొప్ంగిపొండి. పరలోకంలో మీకు గొపప్
బహుమానం ఉంటుంది. మీకు ముందు వచిచ్న
పర్వకత్లిన్ కూడా మనుషులు ఇలాగే
హింసించారు.

విశావ్సివిశావ్సి పోలికలుపోలికలు (మారుక్మారుక్ 4:21-23. లూకాలూకా
8:16-18)

13 “లోకానికి మీరు ఉపుప్. ఉపుప్ తన రుచి
కోలోప్తే దానికి ఆ రుచి మళీళ్ ఎలా
వసుత్ంది? అలాంటి ఉపుప్ బయట పారేసి
కాళళ్ కింద తొకక్డానికి తపప్ ఇక దేనికీ
పనికిరాదు.

14 పర్పంచానికి మీరు వెలుగుగా ఉనాన్రు.
కొండ మీద ఉండే ఊరు కనబడకుండా ఉండదు. 15

ఎవరూ దీపం వెలిగించి బుటట్ కింద పెటట్రు.
దీపసత్ంభం మీదే పెడతారు. అపుప్డు ఆ దీపం
ఇంటోల్ అందరికీ వెలుగు ఇసుత్ంది. 16 మీ
వెలుగు మనుషుల ముందు పర్కాశించనీయండి.
అపుప్డు వారు మీ మంచి పనులు చూసి పరలోకంలో
ఉనన్ మీ తండిర్ని కీరిత్సాత్రు.

కీర్సుత్కుకీర్సుత్కు ధరమ్శాసత్ర్ంతోధరమ్శాసత్ర్ంతో సంబంధంసంబంధం
17 “నేను ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ గానీ

పర్వకత్ల మాటలను గానీ రదుద్ చేయడానికి
వచాచ్ననుకోవదుద్. వాటిని నెరవేరచ్డానికే
వచాచ్ను గానీ రదుద్ చేయడానికి కాదు. 18

నేను కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. ఆకాశం, భూమి
నశించే వరకూ ధరమ్శాసత్ర్మంతా నెరవేరే
వరకూ ధరమ్శాసత్ర్ం నుంచి ఒకక్ పొలుల్
అయినా, ఒక సునాన్ అయినా తపిప్పోదు. 19

కాబటిట్ ఈ ఆజఞ్లోల్ ఎంత చినన్
దానినైనా సరే అతికర్మించి, ఇతరులకు కూడా
అలా చేయమని బోధించేవాణిణ్
పరలోకరాజయ్ంలో అతి తకుక్వ వాడుగా

ఎంచుతారు. కానీ ఈ ఆజఞ్ల పర్కారం చేసూత్,
వాటిని బోధించేవాణిణ్ పరలోక రాజయ్ంలో
గొపప్వాడుగా లెకిక్సాత్రు. 20

ధరమ్శాసత్ర్ పండితుల, పరిసయుయ్ల
నీతికనాన్ మీ నీతి మినన్గా ఉండకపోతే మీరు
పరలోకరాజయ్ంలో ఎంత మాతర్మూ
పర్వేశించలేరని మీతో చెబుతునాన్ను.

21 “ ‘హతయ్ చేయవదుద్. హతయ్ చేసేవాడు
శికష్కు లోనవుతాడు’ అని పూరివ్కులకు
చెపిప్ంది మీరు వినాన్రు. 22 అయితే నేను
మీతో చెపేప్దేమిటంటే తన సోదరుని మీద
కోపం పెటుట్కొనే పర్తివాడూ శికష్కు
లోనవుతాడు. తన సోదరుణిణ్ ‘పనికి
మాలినవాడా’ అని పిలిచే పర్తివాడూ మహాసభ
ముందు నిలబడాలి. ‘మూరుఖ్డా’ అనే
పర్తివాడికీ నరకాగిన్ తపప్దు.

23 “కాబటిట్ నీవు నీ కానుకను బలిపీఠం వదద్
అరిప్ంచే ముందు, నీ సోదరునికి నీ మీద ఏదైనా
విరోధ భావం ఉందని నీకు గురుత్కు
వచిచ్ందనుకో. 24 నీ కానుకను అకక్డే, బలిపీఠం
ఎదుటే వదిలి వెళుళ్. ముందు నీ సోదరునితో
రాజీ పడు. ఆ తరువాత వచిచ్ నీ కానుకను
అరిప్ంచు. 25 నీపై నేరం ఆరోపించేవాడితో
నాయ్యసాథ్నానికి వెళేళ్ దారిలోనే
తవ్రగా రాజీ పడు. లేకపోతే అతడు నినున్
నాయ్యాధిపతికి అపప్గిసాత్డేమో. ఆ
నాయ్యాధిపతి నినున్ అధికారికి అపప్గించి
చెరసాలోల్ వేయిసాత్డేమో. 26

చెలిల్ంచాలిస్ ఉనన్దంతా చెలిల్ంచే వరకూ
నీవు అకక్డ నుండి బయట పడలేవని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను.

27 “ ‘వయ్భిచారం చేయకూడదు’ అని చెపప్డం
మీరు వినాన్రు గదా. 28 కానీ నేను మీతో
చెపేప్దేమిటంటే ఎవరైనా ఒక సీత్ర్ని
కామంతో చూసేత్ అపప్టికే ఆమెతో అతడు
తన హృదయంలో వయ్భిచరించాడు. 29 నీవు పాపం
చేయడానికి నీ కుడి కనున్ కారణమైతే దానిన్
పీకి పారవెయియ్. నీ శరీరమంతా నరకంలో పడడం
కంటే శరీర భాగాలోల్ ఒకటి పోవడం నీకు
మంచిది గదా. 30 నీ కుడి చెయియ్ నీవు పాపం
చేయడానికి కారణమైతే దానిన్ నరికి
పారవెయియ్. నీ శరీరమంతా నరకంలో పడడం
కంటే నీ శరీర భాగాలోల్ ఒకటి పోవడం నీకు
మంచిది గదా.

విడాకులవిడాకుల గురించిగురించి యేసుయేసు ఉపదేశంఉపదేశం (మతత్యిమతత్యి
13:3-11. మారుక్మారుక్ 10:2-12. 1కొరింతికొరింతి 7:10-15)
31 “ ‘తన భారయ్ను వదిలేసేవాడు ఆమెకు

విడాకుల పతర్ం రాసివావ్లి’ అని చెపప్డం
కూడా మీరు వినాన్రు. 32 నేను మీతో
చెపేప్దేమిటంటే వయ్భిచార కారణం
కాకుండా తన భారయ్ను వదిలేసే పర్తివాడూ
ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేసుత్నాన్డు.
వదిలేసిన ఆమెను పెళిళ్ చేసుకొనేవాడు
వయ్భిచారం చేసుత్నాన్డు.

కచిచ్తమైనకచిచ్తమైన మాటమాట
33 “ ‘నీవు అబదధ్ పర్మాణం చేయకూడదు.

పర్భువుకు చేసిన పర్మాణాలను
నిలబెటుట్కోవాలి’ అని పూరివ్కులకు
చెపిప్ంది మీరు వినాన్రు గదా. 34 అయితే
నేను మీతో చెపేప్దేమిటంటే ఎంతమాతర్ం
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ఒటుట్ పెటుట్కోవదుద్. పరలోకం మీద
ఒటుట్ పెటుట్కోవదుద్, అది దేవుని
సింహాసనం. 35 భూమి తోడు అనవదుద్. అది ఆయన
పాదపీఠం. యెరూషలేము తోడు అనవదుద్. అది
మహారాజు నగరం. 36 నీ తల తోడని పర్మాణం
చేయవదుద్. నీవు ఒక వెంటుర్కైనా తెలల్గా
గాని నలల్గా గాని చేయలేవు. 37 మీ మాట
‘అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు’ అనన్టేట్
ఉండాలి. అలా కాని పర్తిదీ అపవాది
సంబంధమైనదే.

38 “ ‘కంటికి బదులు కనున్, పనున్కు బదులు
పనున్’ అని చెపిప్ంది మీరు వినాన్రు గదా. 39

కానీ నేను మీతో చెపేప్దేమిటంటే
దుషుట్ణిణ్ ఎదిరించవదుద్. ఎవరైనా నినున్
కుడి చెంప మీద కొడితే అతనిన్ మరొక చెంప
మీద కూడా కొటట్నియియ్. 40 ఎవరైనా నీ
అంగీ విషయం వివాదం పెటుట్కొని దానిన్
లాకుక్ంటే అతనికి నీ పైచొకాక్ కూడా
ఇచిచ్వెయియ్. 41 ఎవరైనా ఒక మైలు దూరం
రమమ్ని నినున్ బలవంతం చేసేత్ అతనితో
రెండు మైళుళ్ వెళుళ్. 42 నినున్ అడిగిన
వాడికి ఇవువ్. నినున్ అపుప్ అడగాలనుకొనే
వాడికి నీ ముఖం చాటు చేయవదుద్.

ధరమ్శాసాత్ర్నికిధరమ్శాసాత్ర్నికి మించినమించిన నీతినీతి
43 “ ‘నీ పొరుగువాణిణ్ పేర్మించి, నీ

శతుర్వును దేవ్షించు’ అని చెపిప్ంది మీరు
వినాన్రు గదా. 44 నేను మీతో
చెపేప్దేమంటే, మీ శతుర్వులను
పేర్మించండి. మిమమ్లిన్ హింసించే వారి
కోసం పార్రిథ్ంచండి. 45 ఆ విధంగా మీరు
పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండిర్కి
కుమారులవుతారు. ఎందుకంటే ఆయన
చెడడ్వారిపైనా మంచివారిపైనా తన
సూరుయ్ణిణ్ ఉదయింపజేసి, నీతిమంతులపైనా
దురామ్రుగ్లపైనా వాన కురిపిసుత్నాన్డు.

46 మిమమ్లిన్ పేర్మించే వారినే
పేర్మిసేత్ మీకు ఏం లాభం? పనున్లు వసూలు
చేసేవారు కూడా అలాగే చేసాత్రు గదా. 47

మీరు మీ సోదరులనే గౌరవిసుత్ంటే
ఇతరులకంటే ఎకుక్వేం చేసుత్నాన్రు?
యూదేతరులూ అలాగే చేసుత్నాన్రు గదా. 48

మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు. అందుచేత
మీరూ పరిపూరుణ్లై ఉండండి.

పరవ్తపరవ్త పర్సంగంపర్సంగం - బాహాయ్చారాలపైబాహాయ్చారాలపై విమరశ్విమరశ్

“మనుషులకు కనిపించేలా వారి ముందు మీ
నీతి కారాయ్లు చేయకుండా జాగర్తత్
పడండి. లేకపోతే పరలోకంలోని మీ

తండిర్ దగగ్ర మీకు ఏ పర్తిఫలమూ రాదు. 2

కాబటిట్ దానం చేసేటపుప్డు
వేషధారులాల్గా మీ ముందు బాకా
ఊదించుకోవదుద్. పర్జలు తమను
మెచుచ్కోవాలని ఈ కపట భకుత్లు సమాజ
మందిరాలోల్, వీధులోల్ అలా చేసాత్రు. వారి
పూరిత్ పర్తిఫలం వారికి దొరికిందని
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

3 నీవైతే దానాలు చేసేటపుప్డు నీ కుడి
చెయియ్ చేసేది నీ ఎడమ చేతికి
తెలియనీయవదుద్. 4 అపుప్డే నీ దానం
గుపత్ంగా ఉంటుంది. ఏకాంతంలో చేసే వాటిని
చూసే నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిసాత్డు. 5

మీరు పార్రథ్న చేసేటపుప్డు కపట
వేషధారులాల్గా ఉండవదుద్. మనుషులకు
కనబడాలని సమాజ మందిరాలోల్, వీధుల
మూలలోల్ నిలిచి పార్రథ్న చేయడం వారికి
ఇషట్ం. వారు తమ పర్తిఫలం పొందారని
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

6 నీవు పార్రథ్న చేసేటపుప్డు, నీ లోపలి
గదిలోకి వెళిళ్ తలుపు వేసుకుని, రహసయ్ంగా
తండిర్కి పార్రథ్న చెయియ్. అపుప్డు
రహసయ్ంగా చూసే నీ తండిర్ నీకు
పర్తిఫలమిసాత్డు. 7 అంతే కాక మీరు
పార్రథ్న చేసేటపుప్డు యూదేతరులాల్గా
వృథా మాటలు పదే పదే పలక వదుద్. చాలా
ఎకుక్వ మాటాల్డితేనే దేవుడు వింటాడని
వారు అనుకుంటారు.

పార్రథ్నపార్రథ్న గురించిగురించి సరికొతత్సరికొతత్ ఉపదేశంఉపదేశం (లూకాలూకా
11:1-3)

8 కాబటిట్ మీరు వారిలాగా ఉండొదుద్. మీరు
మీ తండిర్ని అడగక ముందే మీకు ఏం అవసరమో
ఆయనకు తెలుసు. 9 కాబటిట్ మీరు ఇలా
పార్రథ్న చేయండి,
“పరలోకంలో ఉనన్ మా తండీర్, నీ నామం
పవితర్ంగా ఉండు గాక .

10 నీ రాజయ్ం వసుత్ంది గాక.
పరలోకంలో నీ ఇషట్ం ఎలా నెరవేరుతునన్దో
అలాగే భూమి మీద కూడా నెరవేరు గాక.

11 మా అనుదిన ఆహారం ఈ రోజు మాకు
దయచెయియ్.

12 మాకు రుణపడి ఉనన్ వారిని మేము
కష్మించినటుట్ మా రుణాలు కష్మించు.

13 మేము పరీకష్ల పాలు కాకుండా దుషుట్ని
నుండి తపిప్ంచు.”

14 “మనుషుల అతికర్మాలను మీరు కష్మిసేత్
పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండిర్ కూడా మీ
అతికర్మాలను కష్మిసాత్డు. 15 మీరు మనుషుల
అకర్మాలను కష్మించకపోతే మీ తండిర్ కూడా
మీ అకర్మాలను కష్మించడు.

16 మీరు ఉపవాసం చేసేటపుప్డు దొంగ
భకుత్లాల్గా మీ ముఖాలు నీరసంగా
పెటుట్కోవదుద్. తాము ఉపవాసం
చేసుత్నన్టుట్ మనుషులకు కనబడాలని వారు
తమ ముఖాలను వికారం చేసుకుంటారు. వారు తమ
పర్తిఫలం పొందారని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 17 నువువ్ ఉపవాసం ఉనన్పుడు
ఉపవాసమునన్టుట్ మనుషులకి కనబడాలని
కాకుండా, ఏకాంతంలో ఉనన్ తండిర్కే
కనబడాలని, తలకు నూనె రాసుకుని ముఖం కడుకోక్.
18 అపుప్డు పర్జలకు కాక, రహసయ్ంలో ఉనన్
నీ తండిర్కే కనబడతావు. అపుప్డు రహసయ్ంలో
చూసుత్నన్ నీ తండిర్ నీకు
పర్తిఫలమిసాత్డు.

19 “భూమి మీద మీకోసం సంపద
కూడబెటుట్కోవదుద్. ఇకక్డ చెదలూ తుపూప్
తినివేసాత్యి. దొంగలు పడి దోచుకుంటారు. 20

పరలోకంలో మీ కోసం సంపద కూడబెటుట్కోండి.
అకక్డ చెదలుగానీ, తుపుప్గానీ తినివేయవు.
దొంగలు పడి దోచుకోరు. 21 ఎందుకంటే నీ సంపద
ఎకక్డ ఉంటుందో అకక్డే నీ మనసూ ఉంటుంది.

22 “శరీరానికి దీపం కనున్. కాబటిట్ నీ కనున్
బాగుంటే నీ శరీరమంతా వెలుగుతో నిండి
ఉంటుంది. 23 నీ కనున్ పాడైతే నీ శరీరమంతా
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చీకటితో నిండి ఉంటుంది. అందుచేత నీలో ఉనన్
వెలుగే చీకటి అయితే ఆ చీకటి ఎంత
భయంకరమైనదో కదా!

24 ఇదద్రు యజమానులకు ఎవరూ సేవ
చేయలేరు. అతడు ఒకణిణ్ దేవ్షించి
మరొకణిణ్ పేర్మిసాత్డు. లేకపోతే ఒకడికి
కటుట్బడి మరొకణిణ్ చినన్చూపు చూసాత్డు.
అలాగే దేవునికీ సంపదకూ ఒకేసారి సేవ చేయడం
కుదరదు.

దిగులుకుదిగులుకు విరుగుడువిరుగుడు - తండిర్పైతండిర్పై నమమ్కంనమమ్కం
25 “అందువలల్ నేను మీతో చెపేప్దేమంటే,

‘ఏమి తినాలి? ఏమి తాగాలి?’ అని మీ జీవితానిన్
గురించి గానీ, ‘ఏమి కటుట్కోవాలి?’ అని మీ
శరీరం గురించి గానీ బెంగ పెటుట్కోవదుద్.
తిండి కంటే జీవితమూ బటట్ల కంటే శరీరమూ
ఎకుక్వే కదా! 26 ఎగిరే పకుష్లిన్ చూడండి. అవి
వితత్నాలు నాటవు, కోత కోయవు, కొటల్లో
ధానయ్ం కూరుచ్కోవు. అయినా మీ పరలోకపు
తండిర్ వాటిని పోషిసుత్నాన్డు. మీరు
వాటికంటే ఎంతో విలువైన వారు కాదా?

27 ఆందోళనపడి మీలో ఎవరు తన
జీవితకాలానిన్ కాసత్ పొడిగించుకోగలడు? 28

బటట్ల గురించి మీకు ఎందుకంత దిగులు?
పొలాలోల్ గడిడ్పూలు ఎలా పూసుత్నాన్యో
ఆలోచించండి. అవి పని చేయవు, బటట్లు
నేయవు. 29 అయినా నేనంటాను, తన
వైభవమంతటితో ఉనన్ సొలొమోను రాజుకు
సైతం వీటిలో ఒకక్ దానికునన్ంత అలంకారం
లేదు. 30 ఈ రోజు ఉండి రేపు పొయియ్లో
వేసే పొలంలోని గడిడ్ని దేవుడు ఇంతగా
అలంకరిసుత్ంటే, అలప్ విశావ్సులారా, ఆయన
మరింకెంతగా మిమమ్లిన్ అలంకరిసాత్డో
గదా!

31 కాబటిట్ ఏమి తినాలో ఏమి తాగాలో ఏమి
కటుట్కోవాలో అని దిగులు పడొదుద్. 32

దేవుడంటే తెలియని వారు వీటి కోసం
తాపతర్య పడతారు. ఇవనీన్ మీకు అవసరమని మీ
పరలోకపు తండిర్కి తెలుసు. 33 అయితే మీరు
మొటట్ మొదట దేవుని రాజాయ్నీన్ ఆయన
నీతినీ వెదకండి. అపుప్డు ఆయన వీటనిన్టినీ
మీకు అందిసాత్డు. 34 కాబటిట్ రేపటి విషయం
దిగులు పడవదుద్. దాని సంగతి అదే
చూసుకుంటుంది. ఏ రోజు కషట్ం ఆ రోజుకు చాలు.

పరవ్తపరవ్త పర్సంగంపర్సంగం - ఇతరులనుఇతరులను తపుప్లెనన్డంతపుప్లెనన్డం

“ఇతరులకు తీరుప్ తీరచ్వదుద్. అపుప్డు
మిమమ్లీన్ తీరుప్ తీరచ్రు. 2 మీరు
ఎలా తీరుప్ తీరుసాత్రో అలాగే మీకూ

తీరుప్ జరుగుతుంది. మీరు ఏ కొలతతో
కొలుసాత్రో ఆ కొలత పర్కారమే మీకూ
దొరుకుతుంది. 3 నీ కంటిలో ఉనన్ దుంగను
గమనించుకోకుండా నీ సాటి మనిషి కంటిలోని
నలుసు ఎందుకు చూసాత్వు? 4 నీ కంటిలో దుంగను
ఉంచుకొని నీ సోదరునితో, ‘నీ కంటిలోని నలుసు
తీయనివువ్’ అని ఎలా చెబుతావు? 5 కపట
వేషధారీ! మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ దుంగను
తీసివేసికో, అపుప్డు నీ సోదరుని కంటిలో
ఉనన్ నలుసు తీసివేయడానికి అది నీకు
సప్షట్ంగా కనబడుతుంది.

6 పవితర్మైనదానిన్ కుకక్లకు
పెటట్వదుద్. మీ ముతాయ్లు పందుల ముందు

వేయవదుద్. అలా చేసేత్ అవి వాటిని
కాళళ్తో తొకేక్సి, తరువాత మీమీద పడి
మిమమ్లిన్ చీలిచ్ వేసాత్యేమో.

పార్రథ్నకుపార్రథ్నకు పోర్తాస్హంపోర్తాస్హం (లూకాలూకా 11:1-13)
7 “అడగండి, మీకు ఇవవ్బడుతుంది. వెదకండి,

మీకు దొరుకుతుంది. తటట్ండి, మీకు తలుపు
తీయబడుతుంది. 8 అడిగే పర్తివాడికీ
లభిసుత్ంది. వెదికే వాడికి దొరుకుతుంది.
తటేట్ వాడికి తలుపు తెరుచుకుంటుంది. 9

మీలో ఎవరైనా, తన కొడుకు రొటెట్ అడిగితే
వాడికి రాయినిసాత్డా? 10 లేక వాడు చేపను
అడిగితే పామునిసాత్డా? 11 మీరు చెడడ్ వారు
అయినా మీ పిలల్లకు మంచి బహుమతులు
ఇవావ్లనన్ సంగతి తెలుసు గదా! అలాంటపుప్డు
పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండిర్ తనను అడిగే
వారికి అంతకంటే మంచి బహుమతులు కచిచ్తంగా
ఇసాత్డు.

రెండురెండు దారులుదారులు (కీరత్నకీరత్న 1)
12 “కాబటిట్ మనుషులు మీకు ఏమి చేయాలని

మీరు కోరుకుంటారో అలాగే మీరూ వారికి
చేయండి. ధరమ్శాసత్ర్మూ పర్వకత్ల
ఉపదేశమూ ఇదే. 13 ఇరుకు దావ్రం గుండా
పర్వేశించండి. నాశనానికి పోయే దావ్రం
వెడలుప్. దారి విశాలం. దాని దావ్రా చాలా
మంది పర్వేశిసాత్రు. 14 జీవానికి దారి తీసే
దావ్రం ఇరుకు. దారికషట్మైనది. దానిన్
కనుగొనే వారు కొంతమందే.

కపటకపట బోధకులబోధకుల గురించిగురించి హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు
15 “అబదధ్ పర్వకత్ల గురించి జాగర్తత్గా

ఉండండి. వారు గొరెర్ తోలు కపుప్కొని మీ
దగగ్రికి వసాత్రు. కాని లోలోపల వారు
కూర్రమైన తోడేళుళ్. 16 వారి ఫలాలను
బటిట్ వారిని తెలుసు కోవచుచ్. ముళళ్
పొదలోల్ దార్కష్పండుల్ గానీ పలేల్రు
మొకక్లోల్ అంజూరపండుల్ గానీ కోసాత్రా?
17 అలాగే పర్తి మంచి చెటుట్ మంచి పండుల్
కాసుత్ంది. పనికిమాలిన చెటుట్ పనికిమాలిన
పండుల్ కాసుత్ంది. 18 మంచి చెటుట్
పనికిమాలిన పండుల్ కాయదు. పనికిమాలిన
చెటుట్ మంచి పండుల్ కాయదు. 19 మంచి
పండుల్ కాయని పర్తి చెటుట్నూ నరికి
మంటలోల్ వేసాత్రు. 20 ఈ విధంగా మీరు వారి
ఫలం వలన వారిని తెలుసుకుంటారు.

విశావ్సంవిశావ్సం లేకుండాలేకుండా నోటినోటి మాటలమాటల వలల్వలల్ లాభంలాభం
లేదులేదు

21 “ ‘పర్భూ, పర్భూ,’ అని ననున్
పిలిచేవారందరూ పరలోకరాజయ్ంలో
పర్వేశించరు. పరలోకంలో ఉనన్ నా తండిర్
ఇషట్ పర్కారం చేసే వారే పర్వేశిసాత్రు.
22 ఆ రోజున చాలామంది నాతో, ‘పర్భూ, పర్భూ,
మేము నీ పేరున పర్వచించలేదా? నీ నామంలో
దయాయ్లను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామంలో
చాలా అదుభ్తాలు చేయలేదా?’ అంటారు. 23

అపుప్డు నేను, ‘దురామ్రుగ్లారా, నేను
మీరెవరో నాకు తెలియనే తెలియదు. నా దగగ్ర
నుండి వెళిళ్పొండి’ అంటాను.

మతత్యి సువారత్ 6:24
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రెండురెండు రకాలరకాల పునాదులుపునాదులు
24 “కాబటిట్ ఈ నా మాటలు విని వాటి

పర్కారం జీవించేవాడు రాతి నేల మీద తన
ఇలుల్ కటుట్కునన్ తెలివిగల వాడిలాగా
ఉంటాడు. 25 వాన కురిసింది. వరదలు వచాచ్యి.
పెనుగాలులు ఆ ఇంటి మీద వీచాయి. దాని పునాది
బండ మీద వేశారు కాబటిట్ అది పడిపోలేదు. 26

నా ఈ మాటలు విని వాటి పర్కారం చేయని
పర్తివాడూ ఇసుక మీద తన ఇలుల్ కటుట్కునన్
తెలివిలేని వాడిలా ఉంటాడు. 27 వాన కురిసింది.
వరదలు వచాచ్యి. గాలులు వీచి ఆ ఇంటి మీద
కొటాట్యి. అపుప్డది కూలిపోయింది. అది
ఘోరమైన పతనం.”

28 యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ముగించినపుడు
పర్జలు ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. 29

ఎందుకంటే ఆయన వారి ధరమ్శాసత్ర్
పండితులాల్ కాక అధికారంగల వాడిలాగా వారికి
బోధించాడు.

యేసుయేసు కుషుట్రోగినికుషుట్రోగిని బాగుబాగు చేయడంచేయడం

ఆయన కొండ దిగి వచిచ్నపుప్డు పర్జలు
గుంపులు గుంపులుగా ఆయనను
అనుసరించారు. 2 ఒక కుషుట్ రోగి వచిచ్

ఆయనకు మొకిక్, “పర్భూ, నీకు ఇషట్మైతే
ననున్ బాగు చేయగలవు” అనాన్డు. 3 యేసు
చెయియ్చాపి అతణిణ్ తాకి, “నాకిషట్మే,
నువువ్ బాగుపడు” అనాన్డు. వెంటనే అతని
కుషుట్ రోగం నయమైంది. 4 అపుప్డు యేసు
అతనితో, “చూడు, ఈ విషయం ఎవరికీ
చెపప్వదుద్. వెళిళ్ యాజకుడికి కనబడు.
వారికి సాకష్య్ంగా ఉండేందుకు మోషే
నియమించిన కానుక అరిప్ంచు” అని చెపాప్డు.

యేసుయేసు శతాధిపతిశతాధిపతి సేవకుణిణ్సేవకుణిణ్ బాగుబాగు చేయడంచేయడం
(లూకాలూకా 7:1-10)

5 యేసు కపెరన్హూములో
పర్వేశించినపుప్డు రోమా సైనయ్ంలో ఒక
శతాధిపతి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, 6 “పర్భూ, నా
పనివాడు పకష్వాతంతో ఇంటోల్ పడి ఉనాన్డు.
చాలా బాధపడుతునాన్డు” అని చెపాప్డు. 7

“నేను వచిచ్ అతణిణ్ బాగు చేసాత్ను” అని
యేసు అతనికి జవాబిచాచ్డు. 8 ఆ శతాధిపతి,
“పర్భూ, నీవు నా యింటోల్కి వచేచ్టంత
యోగయ్త నాకు లేదు. మాట మాతర్ం అనండి.
నా పనివాడు బాగుపడతాడు. 9 నేను కూడా
అధికారం కింద ఉనన్వాడినే. నా చేతి కింద
కూడా సైనికులునాన్రు. నేను ఎవడినైనా
‘వెళుళ్’ అంటే వాడు వెళాత్డు. ఎవడినైనా ‘రా’
అంటే వాడు వసాత్డు. నా పనివాణిణ్ ‘ఇది
చెయియ్’ అంటే చేసాత్డు” అని
జవాబిచాచ్డు.

10 యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, తన
వెంట వసుత్నన్ వారితో ఇలా అనాన్డు,
“ఇశార్యేలు పర్జలోల్ కూడా ఎవరికైనా ఇంత
గొపప్ విశావ్సం ఉనన్టుట్ నేను చూడలేదని
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 11 తూరుప్ నుంచీ
పడమర నుంచీ చాలా మంది వచిచ్ అబార్హాము,
ఇసాస్కు, యాకోబులతో పాటు పరలోక
రాజయ్ంలో విందులో కూరుచ్ంటారు. 12

అయితే రాజయ్ కుమారులను మాతర్ం బయట

చీకటోల్కి తోసేయడం జరుగుతుంది. అకక్డ
ఏడుపు, పళుళ్ కొరుకోక్వడం ఉంటాయి.” 13

యేసు శతాధిపతితో, “వెళుళ్. నీవు
నమిమ్నటేట్ నీకు జరుగుతుంది” అనాన్డు. ఆ
కష్ణంలోనే అతని పనివాడు బాగుపడాడ్డు.

పేతురుపేతురు అతత్కుఅతత్కు సవ్సథ్తసవ్సథ్త (మారుక్మారుక్ 1:29-34.
లూకాలూకా 4:38-41)

14 తరవాత యేసు, పేతురు ఇంటోల్కి వెళిళ్,
జవ్రంతో పడుకుని ఉనన్ అతని అతత్ను చూశాడు.
15 యేసు ఆమె చేతిని తాకగానే జవ్రం ఆమెను
విడిచి పోయింది. అపుప్డామె లేచి ఆయనకు
సేవ చేయసాగింది.

16 సాయంకాలం అయినపుప్డు దయాయ్లు
పటిట్న చాలా మందిని పర్జలు ఆయన దగగ్రికి
తీసుకు వచాచ్రు. ఆయన ఒకక్ మాటతో
దయాయ్లను వెళళ్గొటిట్ రోగులందరినీ
బాగు చేశాడు. 17 యెషయా పర్వకత్ దావ్రా
దేవుడు చెపిప్ంది నెరవేరేలా ఇలా జరిగింది.
అదేమిటంటే,

“ఆయనే మన బాధలను తనపై వేసుకునాన్డు.
మన రోగాలను భరించాడు.”

18 యేసు తన చుటూట్ ఉనన్ పెదద్ గుంపులను
చూసి గలిలయ సరసుస్ అవతలికి వెళాద్మని
ఆదేశించాడు.

శిషుయ్లుగాశిషుయ్లుగా ఉండగోరేఉండగోరే వారికివారికి పరీకష్పరీకష్ (లూకాలూకా
9:57-62)

19 అపుప్డు ధరమ్శాసత్ర్ పండితుడు ఒకడు
వచిచ్, “బోధకా! నీవు ఎకక్డికి వెళిళ్నా సరే,
నేను నీ వెంటే వసాత్ను” అనాన్డు. 20 అందుకు
యేసు అతనితో, “నకక్లకు గుంటలునాన్యి.
పకుష్లకు గూళుళ్ ఉనాన్యి, మనుషయ్
కుమారుడికి మాతర్ం తల వాలుచ్కునే సథ్లం
కూడా లేదు” అనాన్డు. 21 ఆయన శిషుయ్లోల్
మరొకడు, “పర్భూ, మొదట నేను వెళిళ్ నా
తండిర్ని పాతిపెటట్డానికి నాకు అనుమతి
ఇవవ్ండి” అని ఆయనను అడిగాడు. 22 అయితే
యేసు అతనితో, “నాతో రా. చనిపోయిన వారిని
పాతి పెటట్డానికి చనిపోయిన వారు
ఉనాన్రులే!” అనాన్డు.

యేసుయేసు తుఫానునుతుఫానును ఆపడంఆపడం (మారుక్మారుక్ 4:36-41. లూకాలూకా
8:22-25)

23 ఆయన పడవ ఎకిక్నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు
ఆయనతో వెళాళ్రు. 24 అపుప్డు సముదర్ం మీద
తీవర్మైన తుఫాను చెలరేగి, పడవ మీదికి అలలు
ముంచుకు వచాచ్యి. అయితే యేసు నిదర్పోతూ
ఉనాన్డు. 25 శిషుయ్లు ఆయనను నిదర్ లేపి,
“పర్భూ, చచిచ్పోతునాన్ం. మమమ్లిన్
రకిష్ంచండి” అంటూ కేకలు వేశారు. 26 యేసు
వారితో, “అలప్ విశావ్సులారా, మీరెందుకు
భయపడుతునాన్రు?” అని చెపిప్, లేచి గాలినీ
సముదార్నీన్ గదిద్ంచాడు. అపుప్డు అంతా
చాలా పర్శాంతమై పోయింది. 27 శిషుయ్లు
ఆశచ్రయ్పడి, “ఈయన ఎలాంటివాడో! గాలీ
సముదర్ం ఈయన మాట వింటునాన్యే” అని
చెపుప్కునాన్రు.

మతత్యి సువారత్ 8:27
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గదరాగదరా పర్దేశంలోపర్దేశంలో యేసుయేసు దయాయ్లనుదయాయ్లను
వెళళ్గొటట్డంవెళళ్గొటట్డం (మారుక్మారుక్ 5:1-21. లూకాలూకా

8:26-40)
28 ఆయన అవతలి ఒడుడ్న ఉనన్ గదరేనీయుల

పార్ంతం చేరుకునన్పుప్డు దయాయ్లు
పటిట్న ఇదద్రు వయ్కుత్లు సమాధులోల్
నుంచి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురు వచాచ్రు. వారు
చాలా కూర్రంగా పర్వరిత్సుత్ండడం వలన
ఎవరూ ఆ దారిన వెళళ్లేక పోయేవారు. 29 ఆ
దయాయ్లు, “దైవకుమారా, నీతో మాకేంటి? మా
కాలం రాకముందే మమమ్లిన్ వేధించడానికి
వచాచ్వా?” అని కేకలు వేశారు.

30 వారికి కొంత దూరంలో పెదద్ పందుల మంద
మేసూత్ ఉంది. 31 “నీవు మమమ్లిన్ బయటికి
వెళళ్గొడితే, ఆ పందుల మందలోకి
పోనియియ్” అని ఆ దయాయ్లు యేసును
పార్ధేయపడాడ్యి. 32 యేసు, “సరే, పో” అని
వాటితో అనాన్డు. అవి బయటికి వచిచ్ ఆ
పందుల మందలోకి చొరబడాడ్యి. వెంటనే ఆ
మంద అంతా నిటారుగా ఉనన్ కొండ మీద నుంచి
వేగంగా పరుగెతుత్కుంటూ పోయి సముదర్ంలో
పడి చచాచ్యి.

33 ఆ పందుల మందను కాసేవారు
పరిగెతుత్కుంటూ ఊరిలోకి వెళిళ్ జరిగిన
సంగతి, ఇంకా దయాయ్లు పటిట్న వాడికి జరిగిన
సంగతీ తెలియజేశారు. 34 అపుప్డు ఆ ఊరి
వారంతా యేసును కలవడానికి వచాచ్రు. ఆయనను
చూసి తమ పార్ంతానిన్ విడిచి
వెళిళ్పొమమ్ని ఆయనను బతిమాలారు.

యేసుయేసు కపెరన్హూముకుకపెరన్హూముకు తిరిగితిరిగి వచిచ్వచిచ్ పకష్వాతపకష్వాత
రోగినిరోగిని బాగుబాగు చేయడంచేయడం (మారుక్మారుక్ 2:3-12. లూకాలూకా

5:18-36)

యేసు పడవ ఎకిక్ సముదర్ం దాటి తన
సవ్గార్మం వచాచ్డు. 2 కొంతమంది ఒక
పకష్వాత రోగిని అతని మంచం మీదే

ఆయన దగగ్రికి తీసుకొచాచ్రు. యేసు వారి
విశావ్సం చూసి, బాబూ, ధైరయ్ం తెచుచ్కో.
నీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది, అని ఆ
పకష్వాత రోగితో చెపాప్డు. 3

ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు కొంతమంది ఇతడు
దేవదూషణ చేసుత్నాన్డు, అని తమలో తాము
అనుకునాన్రు.

4 యేసు వారి ఆలోచనలు గర్హించి,
“మీరెందుకు మీ హృదయాలోల్ దురాలోచనలు
చేసుత్నాన్రు? 5 ‘నీ పాపాలు కష్మించాను’ అని
చెపప్డం తేలికా? ‘లేచి నడువు’ అని చెపప్డం
తేలికా? 6 అయినా పాపాలు కష్మించే అధికారం
భూమి మీద మనుషయ్ కుమారుడికి ఉందని మీరు
తెలుసుకోవాలి” అని చెపిప్, ఆ పకష్వాత
రోగితో, “నీవు లేచి నీ మంచం తీసుకుని ఇంటికి
వెళుళ్” అనాన్డు. 7 అతడు లేచి తన ఇంటికి
వెళిళ్పోయాడు. 8 పర్జలు దీనిన్ చూసి
ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. ఇంత అధికారం
మనుషులకిచిచ్న దేవుణిణ్ వారు సుత్తించారు.

మతత్యికిమతత్యికి పిలుపుపిలుపు (మారుక్మారుక్ 2:14. లూకాలూకా
5:27-29)

9 యేసు అకక్డనుంచి వెళూత్ పనున్ వసూలు
చేసే చోట కూరుచ్నన్ మతత్యి అనే

ఒకతనిన్ చూశాడు. యేసు అతనితో, “నా వెంట
రా!” అనాన్డు. అతడు లేచి ఆయనను
అనుసరించాడు. 10 యేసు మతత్యి ఇంటోల్
భోజనానికి కూరుచ్నన్పుప్డు చాలామంది
పనున్ వసూలు చేసే వారూ పాపులూ వచిచ్
ఆయనతో, ఆయన శిషుయ్లతో కూరుచ్నాన్రు.

11 పరిసయుయ్లు అది గమనించి, “మీ బోధకుడు
పనున్ వసూలు చేసే వారితో, పాపులతో కలిసి
తింటునాన్డేంటి?” అని ఆయన శిషుయ్లిన్
అడిగారు. 12 యేసు అది విని, “ఆరోగయ్ంగా
ఉనన్వారికి వైదుయ్డు అవసరం లేదు. రోగులకే
అవసరం. 13 నేను పాపులను పశాచ్తాత్పానికి
పిలవడానికే వచాచ్ను, నీతిపరులను కాదు.
కాబటిట్ మీరు వెళిళ్ ‘మీరు బలులు అరిప్ంచడం
కాదు, కనికరం చూపించాలనే కోరుతునాన్ను’ అనే
వాకయ్భావం నేరుచ్కోండి” అని చెపాప్డు.

14 అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్, “పరిసయుయ్లూ మేమూ
తరచుగా ఉపవాసం ఉంటాము గానీ నీ శిషుయ్లు
ఉపవాసం ఉండరెందుకు?” అని ఆయనను అడిగారు. 15

యేసు వారికిలా జవాబిచాచ్డు. “పెళిళ్కొడుకు
తమతో ఉనన్ంత కాలం పెళిళ్ వారు విచారంగా
ఉంటారా? అయితే పెళిళ్కొడుకును వారి దగగ్ర
నుంచి తీసుకుపోయే రోజులు వసాత్యి.
అపుప్డు వారు ఉపవాసం ఉంటారు.

రెండురెండు ఉపమానాలుఉపమానాలు (మారుక్మారుక్ 2:21. లూకాలూకా 5:36-39)
16 “ఎవడూ పాత బటట్కు కొతత్ బటట్ అతుకు

వేయడు. వేసేత్ ఆ అతుకు బటట్ను
చింపేసుత్ంది. ఆ చినుగు మరింత
పెదద్దవుతుంది. 17 పాత తితుత్లోల్ కొతత్
దార్కాష్రసం పోయరు. పోసేత్ ఆ తితుత్లు
పిగిలిపోయి, దార్కాష్రసం కారిపోతుంది.
తితుత్లు పాడైపోతాయి. అయితే కొతత్
దార్కాష్రసం కొతత్ తితుత్లోల్నే
పోసాత్రు. అపుప్డు ఆ రెండూ చెడిపోవు.”

యేసుయేసు రకత్రకత్ సార్వసార్వ రోగమునన్రోగమునన్ సీత్ర్నిసీత్ర్ని బాగుబాగు
చేయడంచేయడం, యాయీరుయాయీరు కుమారెత్నుకుమారెత్ను బర్తికించడంబర్తికించడం

(మారుక్మారుక్ 5:22-43. లూకాలూకా 8:41-56)
18 ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెబుతూ

ఉండగానే ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు మొకిక్,
“నా కూతురు ఇపుప్డే చనిపోయింది. అయినా నీవు
వచిచ్ ఆమె మీద నీ చెయియ్ ఉంచితే ఆమె
బతుకుతుంది” అనాన్డు. 19 అపుప్డు యేసు లేచి
అతని వెంట వెళాళ్డు. ఆయన శిషుయ్లు కూడా
వెళాళ్రు.

20 అపుప్డే పనెన్ండేళళ్ నుండి ఆగని రకత్
సార్వంతో ఉనన్ ఒక సీత్ర్ ఆయన వెనకగా
వచిచ్, “నేను ఆయన వసత్ర్ం అంచును తాకితే
బాగుపడతాను” అని తనలో తాను అనుకొని, ఆయన
పైవసత్ర్ం కొనను తాకింది. 22 యేసు వెనకిక్
తిరిగి ఆమెను చూసి, “అమామ్య్, ధైరయ్ంగా
ఉండు. నీ నమమ్కం నినున్ బాగుచేసింది”
అనాన్డు. అదే కష్ణంలో ఆ సీత్ర్
బాగుపడింది.

23 అంతలో యేసు ఆ అధికారి ఇంటికి
వచిచ్నపుడు అకక్డ వాయిదాయ్లు వాయించే
వారినీ గోల చేసుత్నన్ గుంపునూ చూశాడు. 24

“వెళిళ్పోండి. ఈ అమామ్యి చనిపోలేదు.
నిదర్పోతూ ఉంది” అనాన్డు. అయితే వారు
నవివ్ ఆయనను హేళన చేశారు. 25 ఆయన ఆ

మతత్యి సువారత్ 8:28
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గుంపును బయటకు పంపివేసి, లోపలికి వెళిళ్
ఆమె చెయియ్ పటుట్కోగానే ఆ పాప
లేచింది. 26 ఈ వారత్ ఆ పార్ంతమంతా
పాకిపోయింది.

ఇదద్రుఇదద్రు గుడిడ్వారికిగుడిడ్వారికి చూపుచూపు
27 యేసు అకక్డనుంచి వెళూత్ ఉంటే ఇదద్రు

గుడిడ్వారు ఆయనను అనుసరిసూత్, “దావీదు
కుమారా, మామీద దయ చూపించు” అని కేకలు
వేశారు. 28 యేసు ఇంటోల్కి వెళిళ్న తరువాత
ఆ గుడిడ్వారు ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. యేసు
వారితో, “నేను దీనిన్ చేయగలనని మీరు
నముమ్తునాన్రా?” అని వారిని అడిగాడు. వారు,
“అవును పర్భూ” అనాన్రు. 29 అపుప్డాయన వారి
కళుళ్ ముటిట్, “మీరు నమిమ్నటేట్ మీకు
జరుగుతుంది” అనాన్డు. 30 వారి కళుళ్
తెరుచుకునాన్యి. అపుప్డు యేసు “ఈ సంగతి
ఎవరికీ తెలియనివవ్కండి“ అని ఖండితంగా వారికి
చెపాప్డు. 31 కానీ ఆ ఇదద్రూ వెళిల్ ఈ
వారత్ ఆ పార్ంతమంతా చాటించారు.

32 ఆ ఇదద్రూ వెళుత్ండగా కొంతమంది
దయయ్ం పటిట్న ఒక మూగవాణిణ్ యేసు
దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. 33 దయాయ్నిన్
వెళళ్గొటిట్న తరువాత ఆ మూగవాడు
మాటలాడాడు. అది చూసి పర్జలు ఆశచ్రయ్పడి,
“ఇశార్యేలులో ఇలాంటిది ఎనన్డూ చూడలేదు”
అని చెపుప్కునాన్రు. 34 అయితే
పరిసయుయ్లు, “ఇతడు దయాయ్ల రాజు మూలంగా
దయాయ్లను వెళళ్గొడుతునాన్డు” అనాన్రు.

గలిలయలోగలిలయలో పరిచరయ్పరిచరయ్ (మారుక్మారుక్ 6:5,6)
35 యేసు వారి సమాజ మందిరాలోల్

బోధిసూత్ రాజయ్ సువారత్ పర్కటిసూత్,
అనిన్ రకాల రోగాలనూ వాయ్ధులనూ
బాగుచేసూత్ అనిన్ పటట్ణాలోల్
గార్మాలోల్ సంచారం చేశాడు. 36 ఆయన
పర్జాసమూహాలను చూసి వారి మీద జాలి
పడాడ్డు. ఎందుకంటే వారు కాపరి లేని
గొరెర్లాల్గా నిసప్ృహగా, చెదరిపోయి
ఉనాన్రు. 37 ఆయన తన శిషుయ్లతో, “కోత
చాలా ఎకుక్వగా ఉంది. కానీ పని వారు తకుక్వగా
ఉనాన్రు. 38 కాబటిట్ తన కోతకు కూలి వారిని
పంపమని కోత యజమానిని బర్తిమాలండి” అని
తన శిషుయ్లతో చెపాప్డు.

యేసుయేసు పనెన్ండుపనెన్ండు మందినిమందిని పంపించడంపంపించడం (మారుక్మారుక్
6:7-13. లూకాలూకా 9:1-6)

ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లను
పిలిచి, అపవితార్తమ్లను
వెళళ్గొటట్డానికి, అనిన్రకాల

రోగాలనూ వాయ్ధులనూ బాగుచేయడానికి
వారికి అధికారం ఇచాచ్డు.

2 ఆ పనెన్ండు మంది అపొసత్లుల పేరుల్
ఇవి. మొటట్ మొదటిగా పేతురు అనే సీమోను,
అతని సోదరుడు అందెర్య, జెబెదయి కొడుకు
యాకోబు, అతని సోదరుడు యోహాను. 3

ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, తోమా, సుంకరి
మతత్యి, అలఫ్యి కొడుకు యాకోబు,
తదద్యి, 4 కనానీయుడు సీమోను, ఆయనను
అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా.

5 యేసు ఆ పనెన్ండు మందిని పంపుతూ వారికి
ఆజాఞ్పించింది ఏమిటంటే, “మీరు యూదేతరుల
పార్ంతాలోల్కి వెళొళ్దుద్. సమరయ
పార్ంతంలోని ఏ ఊరిలోకీ వెళొళ్దుద్. 6

ఇశార్యేలు వంశంలో దారి తపిప్న గొరెర్ల
దగగ్రకే వెళళ్ండి. 7 వెళుతూ,
‘పరలోకరాజయ్ం దగగ్రోల్ ఉంది’ అని
పర్కటించండి. 8 రోగులను బాగుచేయండి,
చనిపోయిన వారిని లేపండి, కుషట్రోగులను
శుదిధ్ చెయయ్ండి, దయాయ్లను
వెళళ్గొటట్ండి. ఉచితంగా పొందారు,
ఉచితంగానే ఇవవ్ండి.

9 బంగారం, వెండి, ఇతత్డి, పర్యాణం కోసం
పెటెట్, రెండు అంగీలు, చెపుప్లు, చేతికరర్,
ఇవేవీ మీ సంచిలో ఉంచుకోవదుద్. ఎందుకంటే
పనివాడు తన ఆహారానికి అరుహ్డు. 11 మీరు
ఏదైనా పటట్ణంలో లేదా ఊరిలో
పర్వేశించినపుప్డు దానిలో యోగుయ్లెవరో
అడిగి తెలుసుకోండి. అకక్డ నుండి వెళేళ్
వరకూ అతని ఇంటోల్నే అతిథిగా ఉండిపొండి.
12 ఆ ఇంటోల్ పర్వేశిసూత్ ఇంటివారికి శుభం
పలకండి. 13 ఆ ఇలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ
శాంతి దాని పైకి వసుత్ంది. దానిలో
యోగయ్త లేకపోతే మీ శాంతి మీకు తిరిగి
వచేచ్సుత్ంది.

14 ఎవరైనా మిమమ్లిన్ చేరుచ్కోకపోతే
మీ మాటలు వినకపోతే మీరు ఆ ఇంటిని గానీ ఆ
ఊరిని గానీ, విడిచి వెళిళ్పోయేటపుడు మీ
పాదధూళి దులిపి వేయండి. 15 తీరుప్ దినాన ఆ
పటట్ణానికి పటేట్ గతి కంటే సొదొమ
గొమొరార్ నగరాల గతి నయంగా ఉంటుందని
మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

16 రానునన్రానునన్ గడుడ్గడుడ్ రోజులురోజులు
16 “తోడేళళ్ మధయ్కు గొరెర్లను

పంపినటుట్ నేను మిమమ్లిన్ పంపుతునాన్ను.
కాబటిట్ పాములాల్గా వివేకంగా,
పావురాలాల్గా కపటం లేకుండా ఉండండి. 17

మనుషుల గురించి జాగర్తత్గా ఉండండి. వారు
మిమమ్లిన్ నాయ్యసాథ్నాలకు అపప్గించి,
తమ సమాజ మందిరాలోల్ మిమమ్లిన్
కొరడాలతో కొటిట్సాత్రు. 18 వీరికీ
యూదేతరులకూ సాకాష్రథ్ంగా నాకోసం
మిమమ్లిన్ అధిపతుల దగగ్రకీ రాజుల దగగ్రకీ
తెసాత్రు.

19 వారు మిమమ్లిన్ అపప్గించేటపుడు, ‘ఎలా
మాటాల్డాలి? ఏమి చెపాప్లి?’ అని ఆందోళన
పడవదుద్. మీరేమి చెపాప్లో అది ఆ
సమయంలోనే దేవుడు మీకు తెలియజేసాత్డు.
20 మాటాల్డేది మీరు కాదు, మీ తండిర్ ఆతమ్
మీలో ఉండి మాటాల్డతాడు. 21 సోదరుడు
సోదరుణిణ్, తండిర్ కొడుకునూ చావుకు
అపప్గిసాత్రు. పిలల్లు తలిల్దండుర్ల మీద
లేచి వారిని చంపిసాత్రు. 22 నా నామానిన్
బటిట్ అందరూ మిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్రు.
చివరి వరకూ సహించే వారిని దేవుడు
రకిష్సాత్డు.

23 వారు ఈ పటట్ణంలో మిమమ్లిన్
హింసిసుత్ంటే వేరే పటట్ణానికి
పారిపొండి. మనుషయ్ కుమారుడు వచేచ్లోగా
మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణాలు అనిన్టికీ
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వెళిళ్ ఉండరు అని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను.

24 గురువు కంటే శిషుయ్డూ యజమాని కంటే
పనివాడూ గొపప్వారేమీ కాదు. 25 శిషుయ్డు
తన గురువు లాగా, పనివాడు తన యజమానిలాగా
ఉంటే చాలు. ఇంటి యజమానికి బయెలెజ్బూలు
అని వారు పేరు పెటిట్ ఉంటే అతని
ఇంటివారిని మరి ఇంకెంతగా అంటారో గదా! 26

కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడవదుద్.
కపిప్పెటిట్ంది ఏదీ బటట్బయలు కాకుండా
ఉండదు. రహసయ్ంగా ఉంచింది ఏదీ తెలియకుండా
ఉండదు. 27 మీతో నేను చీకటోల్ చెపేప్ది
వెలుగులో చెపప్ండి. మీ చెవిలో వినిపించేది
మేడలమీద చాటించండి.

అభయంఅభయం
28 “ఆతమ్ను చంపలేక శరీరానేన్ చంపేవారికి

భయపడవదుద్. ఆతమ్నూ శరీరానీన్ నరకంలో
పడేసి నాశనం చేయగల వాడికే భయపడండి. 29

రెండు పిచుచ్కలు ఒక చినన్ నాణేనికి
అముమ్డవుతాయి గదా. అయినా మీ తండిర్
అనుమతి లేకుండా వాటిలో ఒకటి కూడా నేల
కూలదు. 30 మీ తల వెంటుర్కలెనోన్ ఆ లెకక్
ఆయనకు తెలుసు. 31 కాబటిట్ భయపడవదుద్.
మీరు అనేక పిచుచ్కల కంటే ఎంతో విలువైన
వారు.

32 మనుషుల ముందు ననున్ ఒపుప్కొనే వాణిణ్
పరలోకంలో ఉనన్ నా తండిర్ ముందు నేనూ
ఒపుప్కుంటాను. 33 పర్జల ముందు ఎవడు ననున్
తెలియదంటాడో వాణిణ్ పరలోకంలో ఉనన్ నా
తండిర్ ముందు నేనూ తెలియదంటాను.

శిషుయ్డుశిషుయ్డు చెలిల్ంచవలసినచెలిల్ంచవలసిన వెలవెల
34 “నేను భూమి మీదికి శాంతి తేవడానికి

వచాచ్ననుకోవదుద్. కతిత్ని తేవడానికే
వచాచ్ను గానీ శాంతిని కాదు. 35 అంటే ఒక
మనిషికి అతని తండిర్తో, కూతురికి తన
తలిల్తో, కోడలికి తన అతత్తో విరోధం
కలిగించడానికే వచాచ్ను. 36 ఒక వయ్కిత్
సవ్ంత ఇంటివాళేళ్ అతనికి శతుర్వులుగా
తయారవుతారు.

37 నా కంటే ఎకుక్వగా తండిర్నిగానీ
తలిల్నిగానీ పేర్మించే వాడు నాకు తగినవాడు
కాడు. అలాగే నాకంటే ఎకుక్వగా కొడుకునుగానీ
కూతురునుగానీ పేర్మించేవాడు నాకు తగినవాడు
కాడు. 38 తన సిలువను భుజాన వేసుకుని నావెంట
రాని వాడు నాకు తగినవాడు కాడు. 39 తన పార్ణం
దకిక్ంచుకొనేవాడు దానిన్
పోగొటుట్కొంటాడు. నా కోసం తన పార్ణం
పోగొటుట్కొనేవాడు దానిన్
దకిక్ంచుకుంటాడు.

40 మిమమ్లిన్ చేరుచ్కొనేవాడు ననున్
చేరుచ్కొంటాడు. ననున్ చేరుచ్కొనేవాడు
ననున్ పంపిన ఆయనను చేరుచ్కొంటాడు. 41

పర్వకత్ అని ఒక పర్వకత్ను
చేరుచ్కొనేవాడు పర్వకత్కు దకేక్
పర్తిఫలం పొందుతాడు. నీతిమంతుడని ఒక
నీతిమంతుణిణ్ చేరుచ్కొనేవాడు నీతిమంతుని
పర్తిఫలం పొందుతాడు. 42 శిషుయ్డని
గౌరవించి ఎవరైతే ఈ సాధారణ
వయ్కుత్లోల్ ఎవరికైనా గినెన్డు
చనీన్ళుళ్ తాగడానికి ఇసాత్డో అతడు తన

పర్తిఫలం పోగొటుట్కోడని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను.”

యేసు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లకు
ఉపదేశించడం అయిపోయిన తరువాత
వారి పటట్ణాలోల్ బోధించడానికీ,

పర్కటించడానికీ అకక్డ నుంచి
వెళిళ్పోయాడు.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను తనతన శిషుయ్లనుశిషుయ్లను
యేసుయేసు దగగ్రికిదగగ్రికి పంపించడంపంపించడం (లూకాలూకా 7:18-35)

2 కీర్సుత్ చేసుత్నన్ పనుల గురించి
యోహాను చెరసాలోల్ విని, “రాబోతునన్
వాడివి నీవేనా, లేకపోతే మేము వేరే వాడి
కోసం కనిపెటాట్లా?” అని ఆయనను అడగడానికి
తన శిషుయ్లిన్ పంపాడు. 4 యేసు, “మీరు
వెళిళ్, వినన్ వాటినీ చూసిన వాటినీ
యోహానుకు తెలియజేయండి. 5 గుడిడ్వారు
చూపు పొందుతునాన్రు, కుంటివారు
నడుసుత్నాన్రు, కుషట్రోగులు
శుదుధ్లవుతునాన్రు, చెవిటివారు
వింటునాన్రు, చనిపోయిన వారు తిరిగి
బతుకుతునాన్రు, పేదవారికి సువారత్ పర్కటన
జరుగుతునన్ది. 6 నా విషయం
అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డు” అని
జవాబిచాచ్డు.

7 వారు వెళిళ్పోతుంటే యేసు యోహానును
గురించి పర్జలతో ఇలా చెపాప్డు, “మీరేం
చూడాడ్నికి అరణయ్ంలోకి వెళాళ్రు? గాలికి
ఊగే గడిడ్ పోచనా? 8 అయితే మరింకేమి
చూడడానికి వెళాళ్రు? నాజూకు బటట్లు
వేసుకొనన్ వయ్కిత్నా? నాజూకు బటట్లు
వేసికొనే వారు రాజ భవనాలోల్ ఉంటారు. 9

మరింకేమి చూడడానికి వెళాళ్రు? పర్వకత్నా?
సరే గాని, ఇతడు పర్వకత్ కంటే గొపప్వాడు
అని మీతో చెబుతునాన్ను.

10 ‘నేను నా దూతను నీకు ముందుగా
పంపుతునాన్ను,
అతడు నీ ముందు వెళిళ్ నీ దారి సిదధ్ం
చేసాత్డు’
అని రాసి ఉనన్ది ఇతని గురించే. 11 సీత్ర్కి
పుటిట్న వారిలో బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను
కంటే గొపప్వాడు పుటట్లేదని మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. అయినా
పరలోకరాజయ్ంలో అతయ్లప్మైన వాడు అతని
కంటే గొపప్వాడు.

12 బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను కాలం నుండి
ఇపప్టి వరకూ పరలోకరాజయ్ం దాడులకు గురి
అవుతూ ఉంది. తీవర్త గలవారు బలవంతంగా
దానిలో పర్వేశిసుత్నాన్రు. 13 ఎందుకంటే
యోహాను కాలం వరకూ పర్వకత్లూ,
ధరమ్శాసత్ర్మూ పర్వచిసూత్ వచాచ్రు. 14

ఈ సంగతిని అంగీకరించడానికి మీకు మనసుంటే
రాబోయే ఏలీయా ఇతడే. 15 వినే
చెవులునన్వాడు విను గాక.

16 ఈ తరం వారిని దేనితో పోలాచ్లి?
పిలల్లు వీధులోల్ ఆడుకుంటూ ‘మీ కోసం
వేణువు ఊదాం గాని మీరు నాటయ్ం చేయలేదు.
పర్లాపించాం గాని మీరు ఏడవలేదు’ అని ఒకరితో
ఒకరు చెపుప్కునే విధంగా ఉనాన్రు. 18

ఎందుకంటే యోహాను వచిచ్ రొటెట్
తినకుండా, దార్కష్రసం తాగకుండా ఉండేవాడు.
‘అతనికి దయయ్ం పటిట్ంది’ అని
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వారంటునాన్రు. 19 మనుషయ్ కుమారుడు తింటూ,
తాగుతూ వచాచ్డు. కాబటిట్ ‘వీడు తిండిబోతూ,
తాగుబోతూ, పనున్లు వసూలు చేసే వారికీ
పాపులకూ సేన్హితుడు’ అని వారంటునాన్రు.
అయితే జాఞ్నం అది చేసే పనులను బటిట్
తీరుప్ పొందుతుంది.”

జాతిపైజాతిపై యేసుయేసు తీరుప్తీరుప్ పర్కటించడంపర్కటించడం
20 అపుప్డాయన ఏ పటట్ణాలోల్ ఎకుక్వ

అదుభ్తాలు చేశాడో ఆ పటట్ణాలను
గదిద్ంచడం మొదలుపెటాట్డు. ఎందుకంటే అవి
పశాచ్తాత్ప పడలేదు. 21 “అయోయ్
కొరాజీనూ! నీకు శికష్ తపప్దు. అయోయ్
బేతస్యిదా! నీకు శికష్ తపప్దు. మీలో జరిగిన
అదుభ్తాలు తూరు, సీదోను పటట్ణాలోల్ గనక
జరిగి ఉంటే అకక్డి పర్జలు చాలా కాలం ముందే
పశాచ్తాత్పపడి గోనె పటట్ కటుట్కొని
బూడిద పూసుకునేవారే.

22 తీరుప్ దినాన మీకు పటేట్ గతి కంటే
తూరు సీదోను పటట్ణాల వారి గతే
ఓరుచ్కోదగినది అవుతుంది అని మీతో
చెపుత్నాన్ను. 23 కపెరన్హూమా, పరలోకానికి
హెచిచ్పోగలను అని నీవు అనుకుంటునాన్వా?
నీవు పాతాళంలోకి దిగి పోతావు. నీలో జరిగిన
అదుభ్తాలు సొదొమలో గనక జరిగి ఉంటే అది
ఈనాటి వరకూ నిలిచి ఉండేదే! 24 తీరుప్ దినాన
నీకు పటేట్ గతి కంటే సొదొమ నగరానికి
పటేట్ గతే ఓరుచ్కోదగినది అవుతుంది, అని
మీతో చెపుత్నాన్ను.”

25 ఆ సమయంలో యేసు ఇలా అనాన్డు,
“తండీర్, పరలోకానికీ భూమికీ పర్భూ, నీవు
జాఞ్నులకూ తెలివైన వారికీ ఈ సంగతులిన్
మరుగు చేసి చినన్ పిలల్లకు వెలల్డి పరచావు.
అందుకు నినున్ సుత్తిసుత్నాన్ను. 26 అవును
తండీర్, ఈ విధంగా చేయడం నీకెంతో ఇషట్ం.
27 సమసాత్నీన్ నా తండిర్ నాకు
అపప్గించాడు. తండిర్ తపప్ కుమారుణిణ్
ఎవరూ ఎరగరు. కుమారుడూ, ఎవరికి
వెలల్డించాలని కుమారుడు ఉదేద్శిసాత్డో
వాడూ తపప్ మరి ఎవరూ తండిర్ని ఎరగరు.

యేసుయేసు ఇచిచ్నఇచిచ్న వయ్కిత్గతవయ్కిత్గత ఆహావ్నంఆహావ్నం
28 “మోయలేని బరువు మోసూత్ అలిసిపోయిన

మీరంతా నా దగగ్రికి రండి. నేను మీకు
విశార్ంతి నిసాత్ను. 29 నేను దీనుణిణ్, వినయ
మనసు గల వాణిణ్. కాబటిట్ మీ మీద నా కాడి
ఎతుత్కుని నా దగగ్ర నేరుచ్కోండి. అపుప్డు
మీ పార్ణాలకు విశార్ంతి లభిసుత్ంది. 30

ఎందుకంటే నా కాడి సుళువు. నా భారం తేలిక.”

యేసుయేసు తననుతనను విశార్ంతివిశార్ంతి దినానికిదినానికి పర్భువుగాపర్భువుగా
పర్కటించుకోవడంపర్కటించుకోవడం (మారుక్మారుక్ 2:23-28. లూకాలూకా

6:1-5)

ఆ రోజులోల్ యేసు ఒక విశార్ంతి
దినాన పంటచేలో పడి వెళూత్ ఉంటే
ఆయన శిషుయ్లకు ఆకలి వేసి కంకులు

తుంచి తింటునాన్రు. 2 పరిసయుయ్లు అది
చూసి, “చూడు, విశార్ంతి దినాన చేయకూడనిది నీ
శిషుయ్లు చేసుత్నాన్రు” అని ఆయనతో
అనాన్రు. 3 ఆయన వారితో, “దావీదుకూ అతనితో
ఉనన్ వారికీ ఆకలి వేసేత్ అతడు చేసిన దాని

గురించి మీరు చదవలేదా? 4 అతడు దేవుని
మందిరంలో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తాను
గానీ తనతో ఉనన్వారు గానీ తినకూడని సముఖపు
రొటెట్లు తినాన్డు.

5 విశార్ంతి దినాన దేవాలయంలోని
యాజకులు విశార్ంతి దినానిన్
అతికర్మించినా కూడా నిరోద్షులుగానే
ఉనాన్రని మీరు ధరమ్శాసత్ర్ంలో
చదవలేదా? 6 దేవాలయం కంటే గొపప్వాడు
ఇకక్డ ఉనాన్డని మీతో చెబుతునాన్ను. 7

‘కనికరానేన్ కోరుతునాన్ను, బలిని కోరను’ అనే
వాకయ్భావం మీకు తెలిసి ఉంటే నిరోద్షులను
దోషులుగా తీరుప్ తీరచ్రు. 8 కాగా
మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతి దినానికి
పర్భువు” అనాన్డు.

విశార్ంతివిశార్ంతి దినానదినాన చెయియ్చెయియ్ చచుచ్బడినచచుచ్బడిన
వాణిణ్వాణిణ్ బాగుబాగు చెయయ్డంచెయయ్డం (మారుక్మారుక్ 3:1-6.

లూకాలూకా 6:6-11)
9 ఆయన అకక్డ నుండి వెళిళ్ వారి సమాజ

మందిరంలో పర్వేశించాడు. అకక్డ చచుచ్బడిన
చేతితో ఒకడు కనిపించాడు. 10 పరిసయుయ్లు
ఆయన మీద నేరం మోపాలని, “విశార్ంతి దినాన
బాగు చేయడం నాయ్యమా?” అని ఆయనను
అడిగారు. 11 అందుకాయన, “మీలో ఎవరికైనా ఒక
గొరెర్ ఉండి, అది విశార్ంతి దినాన గుంటలో
పడితే అతడు దానిన్ పైకి తీయడా? 12 గొరెర్
కంటే మనిషి ఎంతో విలువైన వాడు కాబటిట్
విశార్ంతి దినాన మంచి చేయడం నాయ్యమే”
అని చెపిప్ 13 ఆ మనిషితో, “నీ చెయియ్
చాపు” అనాన్డు. వాడు చెయియ్ చాపగానే అది
రెండవ చెయియ్ లాగా బాగుపడింది. 14

పరిసయుయ్లు బయటికి పోయి, ఆయనను ఎలా
చంపాలా అని ఆయనకి విరోధంగా ఆలోచన
చేశారు.

యెషయాయెషయా పర్వచించినపర్వచించిన సేవకుడుసేవకుడు (మారుక్మారుక్
3:7-12)

15 యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకుని అకక్డ నుండి
వెళిళ్పోయాడు. చాలా మంది ఆయనను
వెంబడించగా ఆయన వారినందరినీ బాగు చేసి, తన
గురించి ఎవరికీ చెపప్వదద్ని వారికి
ఆజాఞ్పించాడు. 17 యెషయా పర్వకత్
దావ్రా దేవుడు చెపిప్ంది నెరవేరేలా ఇలా
జరిగింది. అదేమిటంటే,

18 “ఈయన నా సేవకుడు. ఈయనను నేను
ఏరప్రచుకునాన్ను.
ఈయన నాకెంతో పిర్యమైన వాడు. ఈయన
మీద నా ఆతమ్ను ఉంచుతాను.
ఈయన యూదేతరులకు నాయ్యం
పర్కటిసాత్డు.

19 ఈయన పోటాల్డడు, కేకలు వేయడు. ఈయన
సవ్రం వీధిలో వారికెవవ్రికీ వినిపించదు.

20 నాయ్యానిన్ గెలిపించే వరకూ,
ఈయన నలిగిన రెలుల్ను విరవడు.
ఆరిపోతునన్ వతిత్ని నలపడు.
21 ఈయన నామంలో యూదేతరులకు నిరీకష్ణ
కలుగుతుంది” అనే పర్వచనం.

మతత్యి సువారత్ 12:21
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దయాయ్నిన్దయాయ్నిన్ వెళళ్గొటట్డంవెళళ్గొటట్డం (మారుక్మారుక్
3:22-30. లూకాలూకా 11:14-23)

22 అపుప్డు దయయ్ం పటిట్న ఒకణిణ్
యేసు దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. అతడు
గుడిడ్వాడు, మూగవాడు కూడా. ఆయన అతణిణ్
బాగుచేశాడు. అతనికి మాట, చూపు రెండూ
వచాచ్యి. 23 అందుకు పర్జలందరూ
ఆశచ్రయ్పడి, “దావీదు కుమారుడు ఈయనే అయి
ఉంటాడా” అని చెపుప్కునాన్రు.

24 పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని, “వీడు
దయాయ్లరాజు బయెలెజ్బూలు మూలంగానే
దయాయ్లు వెళళ్గొడుతునాన్డు, మరెవరి
వలనా కాదు” అనాన్రు. 25 ఆయన వారి ఆలోచనలు
గర్హించి వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఏ
రాజయ్మైనా సరే, తనకు తానే వయ్తిరేకించి
చీలిపోతే పాడైపోతుంది. తనకు తానే
వయ్తిరేకించి చీలిపోయే ఏ పటట్ణమైనా ఏ
ఇలల్యినా నిలవదు.

26 ఒకవేళ సాతాను సాతానును వెళళ్గొడితే,
తనకు తానే వయ్తిరేకించి చీలిపోయినటుట్
కదా. అలాగైతే వాడి రాజయ్ం ఎలా
నిలుసుత్ంది? 27 నేను బయెలెజ్బూలు వలన
దయాయ్లను వెళళ్గొడుతుంటే మీ వారు ఎవరి
వలన వెళళ్గొడుతునాన్రు? కాబటిట్ వారే
మీకు తీరప్రులవుతారు. 28 దేవుని ఆతమ్ వలన
నేను దయాయ్లను వెళళ్గొడుతుంటే
కచిచ్తంగా దేవుని రాజయ్ం మీ దగగ్రికి
వచిచ్నటేట్.

29 ఒకడు మొదట బలవంతుణిణ్
కటేట్యకుండా అతని ఇంటోల్ చొరబడి అతని
సామాను ఎలా దోచుకోగలడు? అలా బంధించ
గలిగితేనే అతని ఇంటోల్నుంచి అతని సామాను
దోచుకోగలడు. 30 నా వైపున ఉండనివాడు నాకు
విరోధే. నాతో కలిసి పోగు చెయయ్ని వాడు
చెదరగొటేట్వాడే.

కష్మాపణకష్మాపణ లేనిలేని పాపంపాపం (మారుక్మారుక్ 3:29,30)
31 “కాబటిట్ నేను మీతో

చెపేప్దేమిటంటే, మనుషులు చేసే పర్తి
పాపానికీ దూషణకూ కష్మాపణ దొరుకుతుందిగానీ
దేవుని ఆతమ్కు వయ్తిరేకమైన దూషణకు
కష్మాపణ దొరకదు. 32 మనుషయ్ కుమారుడికి
విరోధంగా మాటాల్డే ఎవరికైనా కష్మాపణ
దొరుకుతుందిగానీ పరిశుదాధ్తమ్కు
వయ్తిరేకంగా మాటాల్డే వారికి, ఈ
లోకంలోగానీ రాబోయే లోకంలోగానీ
కష్మాపణ ఉండదు.

మనిషిమనిషి పలికేపలికే పర్తిపర్తి మాటమాట
33 “చెటుట్ మంచిదయితే దాని పండూ

మంచిదవుతుంది. అలా కాక, చెటుట్
చెడడ్దయితే దాని పండూ చెడడ్దవుతుంది.
చెటుట్ ఎలాటిదో దాని పండు వలన
తెలుసుకోవచుచ్. 34 విష సరప్ సంతానమా, మీరు
చెడడ్వారై ఉండి మంచి మాటలు ఎలా
మాటాల్డగలరు? హృదయంలో నిండి ఉనన్
దానిన్ బటిట్ నోరు మాటాల్డుతుంది. 35

మంచివాడు తన హృదయంలోని మంచి సంపదలో
నుండి మంచి వాటిని బయటికి తెసాత్డు.
చెడడ్వాడు తన హృదయంలోని చెడడ్ సంపదలో
నుండి చెడడ్వాటిని బయటికి తెసాత్డు. 36

మనుషులు అజాగర్తత్గా పలికే పర్తి మాటకూ
తీరుప్ రోజున లెకక్ చెపప్వలసి ఉంటుందని
మీతో చెబుతునాన్ను. 37 నీ మాటలను బటిట్
నువువ్ నీతిపరుడివని తీరుప్ పొందుతావు. నీ
మాటలను బటేట్ నీవు శికష్ పొందుతావు.”

యోనాయోనా సూచనసూచన. యేసుయేసు తనతన మరణమరణ పునరుతాథ్నాలనుపునరుతాథ్నాలను
పర్కటించడంపర్కటించడం (లూకాలూకా 11:24-26)

38 అపుప్డు ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు,
పరిసయుయ్లోల్ కొందరు ఆయనకు జవాబిసూత్,
“బోధకుడా, నువువ్ ఒక సూచక కిర్య చేసేత్
చూడాలని ఉంది” అనాన్రు. ఆయన ఇలా అనాన్డు,
39 “వయ్భిచారులైన ఈ దురామ్రగ్పు తరం
వారు సూచక కిర్య అడుగుతునాన్రు. యోనా
పర్వకత్ గురించిన సూచక కిర్య తపప్ ఏ సూచక
కిర్యా వారికి ఇవవ్బడదు.

40 యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుళ్ పెదద్ చేప
కడుపులో ఎలా ఉనాన్డో అలాగే
మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుళ్
భూగరభ్ంలో ఉంటాడు. 41 నీనెవె పర్జలు
యోనా పర్కటన విని పశాచ్తాత్ప పడాడ్రు
కాబటిట్ నీనెవె వారు ఈ తరం వారితో నిలబడి
తీరుప్ రోజున వారి మీద నేరం మోపుతారు.
చూడండి, యోనా కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ
ఉనాన్డు.

42 తీరుప్ రోజున దకిష్ణ దేశపు రాణి ఈ తరం
వారితో నిలబడి వారి మీద నేరం మోపుతుంది.
ఆమె సొలొమోను జాఞ్నం వినడానికి ఎంతో
దూరం నుండి వచిచ్ంది. అయితే చూడండి,
సొలొమోను కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ
ఉనాన్డు.

43 “అపవితార్తమ్ ఒక వయ్కిత్ని
వదిలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి కోసం
నీళుళ్ లేని పార్ంతాలోల్ తిరుగుతూ
ఉంటుంది. 44 దానికి విశార్ంతి దొరకదు.
అపుప్డది ‘నేను విడిచి వచిచ్న నా ఇంటికి
తిరిగి వెళిళ్పోతాను’ అనుకుని వచిచ్, ఆ
ఇంటోల్ ఎవరూ లేక అది ఊడిచ్ చకక్గా
సరిద్పెటిట్ ఉండడం చూసుత్ంది. 45

అపుప్డది వెళిళ్ తనకంటే చెడడ్వైన మరో
ఏడు దయాయ్లను వెంటబెటుట్కొని
వసుత్ంది. అవనీన్ అకక్డే నివాసముంటాయి.
అందుచేత ఆ వయ్కిత్ చివరి సిథ్తి మొదటి
దాని కంటే అధావ్నన్ం అవుతుంది. ఈ
దుషట్తరం వారికీ అలాగే అవుతుంది.”

సరికొతత్సరికొతత్ సంబంధాలుసంబంధాలు (మారుక్మారుక్ 3:31-35. లూకాలూకా
8:19-21)

46 ఆయన పర్జలతో ఇంకా మాటాల్డుతూ
ఉండగా, ఆయన తలీల్ సోదరులూ ఆయనతో
మాటాల్డాలని వచిచ్ బయట నిలబడి ఉనాన్రు.
47 అపుప్డొకడు, “నీ తలీల్ నీ సోదరులూ నీతో
మాటాల్డాలని బయట నిలబడి ఉనాన్రు” అని
ఆయనతో చెపాప్డు. 48 అందుకాయన తనతో ఈ
సంగతి చెపిప్న వాణిణ్ చూసి, “నా తలిల్ ఎవరు?
నా సోదరులెవరు?” అని చెపిప్ 49 తన
శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి, “నా తలిల్, నా
సోదరులు వీరే! 50 నా పరలోకపు తండిర్ ఇషట్ం
చొపుప్న చేసేవాడే నా సోదరుడు, నా సోదరి,
నా తలిల్” అనాన్డు.

మతత్యి సువారత్ 12:22
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పరలోకపరలోక రాజయ్రాజయ్ మరామ్లుమరామ్లు. 1. వితత్నాలువితత్నాలు
(మారుక్మారుక్ 4:1-20. లూకాలూకా 8:4-15)

ఆ రోజు యేసు ఇంటోల్ నుండి వెళిళ్
సముదర్ం ఒడుడ్న కూరుచ్నాన్డు. 2

పర్జలు పెదద్ గుంపులుగా తన
చుటూట్ చేరినపుడు ఆయన పడవ ఎకిక్
కూరుచ్నాన్డు. పర్జలంతా ఒడుడ్న
నిలుచునాన్రు.

3 ఆయన వారిని చూసి చాలా సంగతులు ఉపమాన
రీతిగా చెపాప్డు. ఆయన వారితో, “వితత్నాలు
చలేల్వాడు చలల్డానికి బయలుదేరాడు.

4 అతడు వితత్నాలు చలుల్తూ ఉంటే కొనిన్
వితత్నాలు దారి పకక్న పడాడ్యి. పకుష్లు
వచిచ్ వాటిని మింగివేశాయి. 5 కొనిన్
వితత్నాలు మటిట్ ఎకుక్వగా లేని రాతి
నేలమీద పడాడ్యి. అకక్డ మటిట్ లోతుగా
లేకపోవడం చేత అవి వెంటనే
మొలకెతాత్యిగానీ, 6 ఎండ వచిచ్నపుప్డు
అవి మాడిపోయి వేరులు లేకపోవడంతో
ఎండిపోయాయి.

7 కొనిన్ వితత్నాలు ముళళ్ కంపలోల్
పడాడ్యి. ముళళ్ కంపలు ఎదిగి వాటిని అణిచి
వేశాయి. 8 మరికొనిన్ వితత్నాలు మంచి
నేలపై పడి పంటకు వచాచ్యి. వాటిలో కొనిన్
వంద రెటుల్, కొనిన్ అరవై రెటుల్, కొనిన్
ముపెఫ్ౖ రెటుల్ ఫలించాయి. 9

చెవులునన్వాడు విను గాక!” అనాన్డు.
10 తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్, “నీవు

ఉపమానాలతో ఎందుకు వారితో
మాటాల్డుతునాన్వు?” అని అడిగారు. ఆయన
వారికి జవాబిసూత్ ఇలా అనాన్డు, 11 “పరలోక
రాజయ్ మరామ్లు గర్హించే భాగయ్ం
దేవుడు మీకు అనుగర్హించాడు, వారికి
అనుగర్హించలేదు. 12 కలిగిన వాడికి ఇంకా
ఎకుక్వ ఇవవ్డం జరుగుతుంది. అతనికి
సమృదిధ్గా ఉంటుంది. లేని వాని నుంచి అతని
దగగ్ర ఉనన్ కొంచెం కూడా తీసివేయడం
జరుగుతుంది. 13 ఇందుకోసమే నేను వారికి
ఉపమానాలతో బోధిసుత్నాన్ను. వారు
చూసుత్నాన్రు గానీ నిజానికి చూడరు.
వింటునాన్రు గానీ నిజానికి వినరు, అరథ్ం
చేసుకోరు. 14 యెషయా చెపిప్న పర్వచనం వీరి
విషయంలో నెరవేరింది.
‘మీరు వినడానికి వింటారు గాని గర్హింపనే
గర్హింపరు.
చూడడానికి చూసాత్రు గాని ఏ మాతర్ం
తెలుసుకోరు.

15 ఈ పర్జల హృదయం బండబారి పోయింది.
వారికి చెముడు వచిచ్నటుట్గా ఉంది.
వారి కళుళ్ మూసుకుపోయాయి.
వారు కళాళ్రా చూసి, చెవులారా విని,
హృదయంతో గర్హించి,
మనసు తిపుప్కుని నా వలన బాగుపడే వీలు
లేకుండా అయిపోయింది.’

16 “అయితే మీ కళుళ్ చూసుత్నాన్యి
కాబటిట్ అవి ధనయ్మయాయ్యి. మీ చెవులు
వింటునాన్యి, కాబటిట్ అవి
ధనయ్మయాయ్యి. 17 చాలామంది
పర్వకత్లూ నీతిమంతులూ మీరు
చూసుత్నన్వాటిని చూడాలని ఆశించారు గానీ
చూడలేక పోయారు. మీరు వింటునన్ వాటిని

వినాలనుకునాన్రు గానీ వినలేకపోయారని మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

18 “వితత్నాలు చలేల్ వాడి గురించిన
ఉపమానం అరథ్ం వినండి. 19 ఎవరైనా రాజయ్ం
గురించిన వాకుక్ విని కూడా గర్హించకపోతే
దుషుట్డు వచిచ్ అతని హృదయంలో పడిన
వితత్నాలను ఎతుత్కు పోతాడు. దారిపకక్న
చలిల్న వితత్నాలు వీరే. 20 రాతినేలను
చలిల్న వితత్నాలు ఎవరంటే, వాకయ్ం విని
వెంటనే సంతోషంతో దానిన్ అంగీకరించేవారు.
21 అయితే అతనిలో వేరు లేకపోవడంతో అతడు
కొదిద్ కాలమే నిలిచి ఉంటాడు. వాకయ్ం
కారణంగా కషాట్లు గానీ హింసలు గానీ కలగగానే
తొటుర్పడిపోతాడు. 22 ముళళ్ మొకక్లోల్
చలిల్న వితత్నాలు ఎవరంటే, వాకయ్ం
వింటారు గానీ ఈ లోక చింతలూ, సంపదలోని
మోసమూ ఆ వాకాయ్నిన్ అణచివేసాత్యి.
కాబటిట్ వారు ఫలించకుండా పోతారు. 23 మంచి
నేలపై చలిల్న వితత్నాలు ఎవరంటే, వాకుక్
విని దానిన్ అరథ్ం చేసుకునేవాడు. అలాటి
వారు నిజంగా ఫలించి వృదిధ్ పొందుతారు.
కొందరు వంద రెటుల్, కొందరు అరవై రెటుల్,
మరికొందరు ముపెఫ్ౖ రెటుల్ ఫలిసాత్రు.”

రెండవరెండవ మరమ్ంమరమ్ం. గోదుమగోదుమ చేలోచేలో కలుపుకలుపు మొకక్లుమొకక్లు
(వవ. 24-30. 36-43)

24 ఆయన మరొక ఉపమానం వారితో చెపాప్డు,
“పరలోక రాజయ్ం తన పొలంలో మంచి
వితత్నాలు చలిల్ంచిన రైతులా ఉంది. 25

మనుషులు నిదర్పోతూ ఉంటే అతని శతుర్వు
వచిచ్ గోదుమల మధయ్ కలుపు మొకక్ల
వితత్నాలు చలిల్ పోయాడు.

26 మొకక్లు పెరిగి కంకులు వేసినపుప్డు ఆ
కలుపు మొకక్లు కూడా కనిపించాయి. 27 అపుప్డు
ఆ రైతు పనివారు అతని దగగ్రికి వచిచ్
‘అయాయ్, నువువ్ నీ పొలంలో మంచి వితత్నం
చలిల్ంచావు గదా, అందులో కలుపు మొకక్లు ఎలా
వచాచ్యి?’ అని అడిగారు. 28 ‘ఇది పగవాడు చేసిన
పని’ అని అతడు వారితో అనాన్డు. ఆ పనివారు
‘మేము వెళిళ్ ఆ కలుపు మొకక్లిన్
పీకేయమంటారా?’ అని అతనిన్ అడిగారు. 29

అందుకు ఆ యజమాని, ‘వదుద్. కలుపు మొకక్లిన్
పీకితే వాటితోబాటు గోదుమ మొకక్లనుకూడా
పెళల్గిసాత్రేమో. 30 కోతకాలం వరకూ
రెంటినీ కలిసి పెరగనివవ్ండి. కోతకాలంలో
మొదట కలుపు మొకక్లిన్ పోగు చేసి
కాలిచ్వేయడానికి కటట్లు కటట్ండి.
గోదుమలను నా గిడడ్ంగిలో చేరచ్ండి, అని
కోత కోసే వారికి చెబుతాను’ అనాన్డు.”

మూడవమూడవ మరమ్ంమరమ్ం. ఆవఆవ గింజగింజ (మారుక్మారుక్ 4:30-32)
31 ఆయన మరొక ఉపమానం వారితో చెపాప్డు.

“పరలోకరాజయ్ం ఇలా ఉంది. ఒకడు తన పొలంలో
ఒక ఆవ వితత్నం నాటాడు. 32 అది
వితత్నాలనిన్టిలో చినన్దే గాని
పెరిగినపుప్డు కూర మొకక్లనిన్టినీ మించిన
పెదద్ చెటుట్ అవుతుంది. పకుష్లు వచిచ్
దాని కొమమ్లోల్ గూళుళ్ కటుట్కుంటాయి.”

మతత్యి సువారత్ 13:32
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నాలుగవనాలుగవ మరమ్ంమరమ్ం. పొంగజేసేపొంగజేసే పదారథ్ంపదారథ్ం (లూకాలూకా
13:20,21)

33 ఆయన ఇంకొక ఉపమానం వారితో చెపాప్డు,
“పరలోక రాజయ్ం ఒక సీత్ర్ మూడు మానికల
పిండిలో వేసి కలిపి అది అంతా పులిసేలా చేసిన
పులిపిండిలాగా ఉంది.”

34 “నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానాలతో
బోధిసాత్ను.
లోకం సృషిట్ మొదలుకొని రహసయ్ంగా
ఉండిపోయిన విషయాలు చెబుతాను.”
అని పర్వకత్ చెపిప్న మాట నెరవేరేలా

యేసు ఈ సంగతులనీన్ పర్జలకు ఉపమానాలతో
బోధించాడు. ఉపమానం లేకుండా ఆయన వారికి
దేనీన్ బోధించలేదు.

గోదుమగోదుమ, కలుపుకలుపు మొకక్లమొకక్ల ఉపమానంఉపమానం వివరణవివరణ
36 అపుప్డాయన పర్జలను పంపివేసి,

ఇంటోల్కి వెళిళ్నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు
ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “పొలంలోని కలుపు
మొకక్లిన్ గురించిన ఉపమానం అరథ్ం మాకు
చెపుప్” అని అడిగారు. 37 అందుకాయన ఇలా
అనాన్డు, “మంచి వితత్నం చలేల్ది మనుషయ్
కుమారుడు. 38 పొలం ఈ లోకం. మంచి వితత్నాలు
పరలోక రాజాయ్నికి సంబంధించిన వారు. కలుపు
మొకక్లు దుషుట్ని సంబంధులు. 39 వాటిని
చలేల్ ఆ శతుర్వు సాతాను. కోతకాలం
లోకాంతం. కోత కోసే వారు దేవదూతలు. 40

కలుపు మొకక్లను పోగుచేసి మంటలోల్
కాలిచ్నటేట్ ఈ లోకాంతంలో జరుగుతుంది. 41

మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపుతాడు.
వారాయన రాజయ్ంలో నుండి పాపానికి
కారణమయేయ్ పర్తి దానినీ దురామ్రగ్ం
చేసే వారందరినీ సమకూరిచ్ అగిన్గుండంలో
పడవేసాత్రు. 42 అకక్డ ఏడుపూ పళుళ్
కొరుకోక్వడమూ ఉంటాయి. 43 అపుప్డు
నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ంలో
సూరుయ్ని లాగా పర్కాశిసాత్రు. వినగలిగే
చెవులునన్వాడు విను గాక.

ఐదవఐదవ మరమ్ంమరమ్ం. భూమిలోభూమిలో నికిష్పత్నికిష్పత్ నిధినిధి
44 “పరలోకరాజయ్ం పొలంలో దాచిన నిధి

లాగా ఉంది. ఒక మనిషి దానిన్ చూసి దాచి
పెటిట్, అది దొరికిన సంతోషంతో వెళిళ్,
తనకునన్దంతా అమిమ్ ఆ పొలం కొంటాడు.

ఆరవఆరవ మరమ్ంమరమ్ం. ఆణిముతయ్ంఆణిముతయ్ం
45 “పరలోకరాజయ్ం మంచి ముతాయ్లను

కొనడానికి వెతుకుతునన్ ఒక వాయ్పారసుత్డి
లాగా ఉంది. 46 అతడు చాలా విలువైన ఒక
ముతయ్ం కనబడగానే పోయి తనకు ఉనన్దంతా
అమేమ్సి దానిన్ కొనుకుక్ంటాడు.

ఏడవఏడవ మరమ్ంమరమ్ం. లాగేలాగే వలవల
47 “పరలోకరాజయ్ం సముదర్ంలో వేసే వలను

పోలి ఉంది. అందులో రకరకాల చేపలు పడతాయి.
48 అది నిండినపుప్డు తీరానికి లాగి, కూరుచ్ని
మంచి వాటిని గంపలోల్ వేసుకుని పనికి రాని
వాటిని విసిరి పారేసాత్రు. 49 అలాగే ఈ
లోకాంతంలో జరుగుతుంది. దేవ దూతలు వచిచ్
నీతిమంతులోల్ నుండి దుషుట్లను వేరు చేసి,

50 వారిని అగిన్ గుండంలో పడవేసాత్రు.
అకక్డ ఏడుపూ పళుళ్ కొరుకోక్వడం ఉంటాయి.
51 వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించారా?” అని
ఆయన వారిని అడిగినపుప్డు వారు జవాబిసూత్,
“గర్హించాము” అనాన్రు. 52 ఆయన, “అందువలన
దేవుని రాజాయ్నిన్ గురించి ఉపదేశం పొందిన
పర్తి ధరమ్శాసత్ర్ పండితుడూ తన ఖజానాలో
నుండి కొతత్ వాటినీ పాత వాటినీ బయటికి
తెచేచ్ ఇంటి యజమానిలాగా ఉనాన్డు” అని
వారితో చెపాప్డు.

యేసుయేసు నజరేతునజరేతు తిరిగితిరిగి రాకరాక. మళీల్మళీల్ తిరసాక్రంతిరసాక్రం
(మారుక్మారుక్ 6:1-6. లూకాలూకా 4:16-32)

53 యేసు ఈ ఉపమానాలు చెపిప్ ఊరుకునన్
తరువాత, ఆయన అకక్డ నుండి వెళిళ్ తన సొంత
ఊరు వచిచ్, సమాజ మందిరాలోల్ వారికి
బోధిసూత్ ఉనాన్డు. వారు ఆశచ్రయ్పడి, “ఈ
జాఞ్నం, ఈ అదుభ్తాలు ఇతనికి ఎకక్డ నుంచి
వచాచ్యి? 55 ఇతడు వడర్ంగి కొడుకు కాడా?
ఇతని తలిల్ పేరు మరియ కాదా? యాకోబు,
యోసేపు, సీమోను, యూదా అనే వారు ఇతని
సోదరులు కారా? 56 ఇతని సోదరీలంతా మనతోనే
ఉనాన్రు కదా! ఇతనికి ఇవనీన్ ఎకక్డ నుండి
వచాచ్యి?” అని చెపుప్కుని ఆయన విషయంలో
అభయ్ంతరపడాడ్రు.

57 అయితే యేసు, “ఒక పర్వకత్ తన
సవ్దేశంలో, తన సొంత ఇంటోల్ తపప్ మిగతా
అనిన్ చోటాల్ ఘనత పొందుతాడు” అని వారితో
చెపాప్డు. 58 వారి అవిశావ్సానిన్ బటిట్
ఆయన అకక్డ ఎకుక్వ అదుభ్తాలు చేయలేదు.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను వధవధ (మారుక్మారుక్
6:14-29. లూకాలూకా 9:7-9)

ఆ సమయాన రాషాట్ర్ధికారి
హేరోదు యేసు గురించిన వారత్ విని,
2 “ఇతడు బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను,

చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. అందుకే అతని
దావ్రా అదుభ్తాలు జరుగుతునాన్యి” అని తన
సేవకులతో చెపాప్డు. 3 అంతకు పూరవ్ం, “నీవు
నీ సోదరుడు ఫిలిపుప్ భారయ్ హేరోదియను
ఉంచుకోవడం నాయ్యం కాదు” అని యోహాను
చెపిప్నందుకు 4 హేరోదు ఆమె కోసం
యోహానును బంధించి ఖైదులో వేయించాడు. 5

హేరోదు అతనిన్ చంపాలనుకునాన్డు గాని
పర్జలు అతనిన్ పర్వకత్గా భావించారు
కాబటిట్ వారికి భయపడాడ్డు.

6 హేరోదు పుటిట్న రోజున హేరోదియ
కూతురు వారి ఎదుట నాటయ్ం చేసి హేరోదును
మెపిప్ంచింది. 7 కాబటిట్ ఆమె ఏమి అడిగినా
ఇసాత్నని అతడు ఒటుట్ పెటిట్ మాట
ఇచాచ్డు. 8 తన తలిల్ ఆమెకిచిచ్న సూచన
పర్కారం, “బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను తల
ఇకక్డ పళెళ్ంలో పెటిట్ నాకు ఇపిప్ంచు” అని
అడిగింది. 9 ఆమె అభయ్రధ్నకు రాజు ఎంతో
కలత చెందినా తాను ఇచిచ్న మాట కోసం, తనతో
బాటు విందులో కూరుచ్నన్ వారి కోసం అలా
జరగాలని ఆజాఞ్పించాడు. 10 భటులను పంపి
ఖైదులో ఉనన్ యోహాను తల నరికించాడు.

11 వారు అతని తల ఒక పళెళ్ంలో పెటిట్
తెచిచ్ ఆ అమామ్యికి ఇచాచ్రు. ఆమె తన
తలిల్కి ఇచిచ్ంది. 12 యోహాను శిషుయ్లు
వచిచ్ శవానిన్ తీసుకుపోయి పాతిపెటాట్రు.

మతత్యి సువారత్ 13:33
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ఆ తరువాత యేసు దగగ్రికి వెళిళ్ ఈ సంగతి
తెలియజేశారు.

13 యేసు పడవ ఎకిక్, అకక్డనుంచి నిరజ్న
పర్దేశానికి ఏకాంతంగా వెళిళ్పోయాడు.
పర్జలు ఆ సంగతి విని, పటట్ణాల నుంచి కాలి
నడకన ఆయన వెంట వెళాళ్రు. 14 యేసు పడవ
దిగి ఆ పెదద్ గుంపును చూశాడు. ఆయన వారిమీద
జాలిపడి వారి రోగాలను బాగు చేశాడు.

యేసుయేసు ఐదుఐదు వేలమందివేలమంది ఆకలిఆకలి తీరచ్డంతీరచ్డం (మారుక్మారుక్
6:30-44. లూకాలూకా 9:10-17. యోహానుయోహాను 6:1-14)

15 సాయంకాలం అయినపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు
ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ఇది నిరజ్న పర్దేశం.
ఇపప్టికే పొదుద్పోయింది. ఈ పర్జలు
గార్మాలోల్కి వెళిళ్ ఆహారం
కొనుకోక్డానికి వారిని పంపి వెయియ్”
అనాన్రు. 16 యేసు వారితో, “వారు
వెళళ్నకక్ర లేదు, మీరే వారికి భోజనం
పెటట్ండి” అనాన్డు. 17 వారు, “ఇకక్డ మన
దగగ్ర ఐదు రొటెట్లూ రెండు చేపలూ తపప్
ఇంకేమీ లేవు” అని ఆయనతో అనాన్రు. 18

అందుకు ఆయన, “వాటిని నా దగగ్రికి తీసుకు
రండి” అనాన్డు. 19 పర్జలు పచిచ్క మీద
కూరోచ్వాలని ఆదేశించాడు. అపుప్డు ఆ ఐదు
రొటెట్లు, రెండు చేపలు చేతిలో తీసుకుని
ఆకాశం వైపు చూసి దీవించి ఆ రొటెట్లు విరిచి
శిషుయ్లకు ఇచాచ్డు. శిషుయ్లు పర్జలకు
వడిడ్ంచారు.

20 వారంతా తిని సంతృపిత్ చెందిన తరువాత
మిగిలిపోయిన ముకక్లు పోగుచేసేత్ మొతత్ం
పనెన్ండు గంపలు నిండాయి. 21 సీత్ర్లూ
పిలల్లూ గాక పురుషులే సుమారు ఐదు వేలమంది
తినాన్రు.

యేసుయేసు నీటిపైనీటిపై నడవడంనడవడం, పేతురుపేతురు అలప్అలప్ విశావ్సంవిశావ్సం
(మారుక్మారుక్ 6:45-56. యోహానుయోహాను 6:15-21)

22 యేసు వెంటనే శిషుయ్లను తనకంటే
ముందుగా ఆవలి తీరానికి వెళళ్మని పడవ
ఎకిక్ంచాడు. 23 ఆయన ఆ పర్జలను పంపివేసిన
తరువాత, పార్రథ్న చేయడానికి ఏకాంతంగా
కొండ ఎకిక్పోయాడు. సాయంకాలం
అయినపుప్డు ఆయన ఒంటరిగా ఉనాన్డు. 24

అపప్టికి ఆ పడవ సముదర్ం మధయ్లో ఉంది.
ఎదురు గాలితో అలలు పడవను కొడుతూ ఉంటే ఆ
తాకిడికి అది వారి అదుపు తపిప్
కొటుట్కుపోతూ ఉంది.

25 రాతిర్ నాలుగవ జామున ఆయన సముదర్ం
మీద నడుసూత్ వారి దగగ్రికి వచాచ్డు. 26

ఆయన సముదర్ం మీద నడవడం చూసి శిషుయ్లు
భయపడిపోయి, దయయ్ం అనుకుని గాబరాగా
కేకలు వేశారు. 27 వెంటనే యేసు, “ధైరయ్ం
తెచుచ్కోండి. నేనే, భయపడవదుద్” అనాన్డు.
28 పేతురు, “పర్భూ, నీవే అయితే నీళల్ మీద
నడిచి నీ దగగ్రికి రావడానికి నాకు
అనుమతినివువ్” అని ఆయనతో అనాన్డు. 29

యేసు “రా” అనాన్డు. పేతురు పడవ దిగి యేసు
దగగ్రికి వెళళ్డానికి నీళళ్ మీద నడిచాడు
గాని 30 గాలిని చూసి భయపడి మునిగిపోతూ,
“పర్భూ, ననున్ రకిష్ంచు” అని కేకలు వేశాడు.
31 వెంటనే యేసు చెయియ్ చాపి అతని
పటుట్కుని, “అలప్విశావ్సీ, ఎందుకు
సందేహపడాడ్వు?” అనాన్డు.

32 యేసు, పేతురు పడవలో పర్వేశించగానే ఆ
గాలి ఆగిపోయింది. 33 అపుప్డు పడవలో ఉనన్
శిషుయ్లు వచిచ్, “నువువ్ నిజంగా దేవుని
కుమారుడివి” అని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించారు.

34 వారు అవతలి ఒడుడ్కు వెళిళ్
గెనేన్సరెతు పార్ంతానికి చేరుకునాన్రు. 35

అకక్డి పర్జలు ఆయనను గురుత్పటిట్,
చుటుట్పకక్ల ఉనన్ ఆ పార్ంతమంతటికీ కబురు
పంపి రోగులందరినీ ఆయన దగగ్రికి రపిప్ంచారు.
36 “వీరిని నీ వసత్ర్పు చెంగు మాతర్మే
ముటట్నివువ్” అని ఆయనను బతిమాలారు.
ముటిట్న వారంతా బాగయాయ్రు.

యేసుయేసు శాసుత్ర్లనుశాసుత్ర్లను, పరిసయుయ్లనుపరిసయుయ్లను
విమరిశ్ంచడంవిమరిశ్ంచడం (మారుక్మారుక్ 7:1-23)

ఆ రోజులోల్ యెరూషలేము నుండి
ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ,
పరిసయుయ్లూ వచిచ్, 2 “నీ శిషుయ్లు

చేతులు కడుకోక్కుండా భోజనం చేసూత్ మన
పెదద్లు ఏరాప్టు చేసిన సంపర్దాయానిన్
పాటించడం లేదేంటి?” అని యేసుని అడిగారు.

3 అందుకు ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు
మీ సంపర్దాయం కోసం దేవుని ఆజఞ్నే
మీరుతునాన్రు. 4 ఎలాగంటే తలిల్దండుర్లను
ఘనపరచమనీ, తండిర్ని గాని తలిల్ని గాని
దూషించేవాడికి శికష్ మరణమేననీ దేవుడు
చెపాప్డు. 5 కాని మీరు మాతర్ం ఎవరైనా తన
తండిర్తో, తలిల్తో నా నుండి మీకు ఏమైనా
లాభం కలుగుతూ ఉంటే దానిన్ దేవునికి
ఇచేచ్శాను అని చెబితే అతడు ఇక నుండి తన
తలిల్దండుర్లిన్ పటిట్ంచుకోనకక్ర లేదని
చెబుతారు. 6 ఆ విధంగా మీరు మీ సంపర్దాయాల
కోసం దేవుని మాటను పకక్న పెటేట్శారు.

7 వేష ధారులారా, ‘ఈ పర్జలు తమ పెదాలతో
ననున్ గౌరవిసుత్నాన్రు గాని వారి హృదయం
నాకు దూరంగా ఉంది. వారు ననున్ వయ్రథ్ంగా
ఆరాధిసుత్నాన్రు. ఎందుకంటే, మనుషులు
పర్వేశపెటిట్న పదధ్తులనే దేవుని
సిదాధ్ంతాలుగా వారు బోధిసాత్రు’ అని
యెషయా పర్వకత్ మిమమ్లిన్ గురించి
సరిగానే చెపాప్డు.”

10 ఆయన పర్జలందరినీ పిలిచి, “మీరు
తెలుసుకోవలసింది ఏమంటే, 11 ఒక వయ్కిత్
నోటిలోకి వెళేళ్ది అతనినేమీ
అపవితర్పరచదు. నోటి నుండి బయటికి
వచేచ్దే మనిషిని అపవితర్పరుసుత్ంది” అని
చెపాప్డు. 12 అపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు
వచిచ్, “నీకు తెలుసా? పరిసయుయ్లు నీ మాటలు
విని చాలా నొచుచ్కునాన్రు” అని ఆయనతో
అనాన్రు. 13 ఆయన, “పరలోకపు తండిర్ నాటని
పర్తి మొకక్నూ పీకివేయడం జరుగుతుంది. 14

వారి జోలికి వెళళ్వదుద్. వారు గుడిడ్వారు.
వేరే గుడిడ్వారికి దారి చూపించడానికి
పర్యతిన్సాత్రు. ఒక గుడిడ్వాడు మరో
గుడిడ్వాడికి దారి చూపిసేత్ వారిదద్రూ
కలిసి గుంటలో పడతారు కదా” అనాన్డు.

15 అందుకు పేతురు, “ఈ ఉపమానభావం మాకు
వివరించు” అని ఆయనను అడిగాడు. 16

అపుప్డాయన, “మీరు ఇంకా అవివేకంగా
ఉనాన్రా? 17 నోటిలోకి పోయేదంతా కడుపులో
పడి బయటకు విసరజ్న అయిపోతుంది. 18 కాని
నోటి నుండి బయటికి వచేచ్వి హృదయంలో

మతత్యి సువారత్ 15:18
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నుండి వసాత్యి. అవే మనుషులిన్
అపవితర్పరుసాత్యి. ఇది కూడా మీకు
తెలియలేదా? 19 హృదయంలో నుండే చెడు
ఆలోచనలు, హతయ్లు, వయ్భిచారాలు, లైంగిక
దురీన్తి, దొంగతనాలు, అబదధ్ సాకాష్య్లు,
దైవదూషణలు వసాత్యి. 20 మనిషిని
అపవితర్పరచేవి ఇవే గానీ చేతులు
కడుకోక్కుండా భోజనం చేయడం కాదు” అని
వారితో చెపాప్డు.

సురోఫెనికయసురోఫెనికయ సీత్ర్సీత్ర్ కూతురుకూతురు సవ్సథ్తసవ్సథ్త
(మారుక్మారుక్ 7:24-30)

21 యేసు బయలుదేరి తూరు, సీదోను
పార్ంతాలకు వెళాళ్డు. 22 అపుప్డు అకక్డ
నివసించే కనాను జాతి సీత్ర్ ఒకామె వచిచ్,
“పర్భూ, దావీదు కుమారా, ననున్ కరుణించు. నా
కూతురికి దయయ్ం పటిట్ విపరీతంగా బాధ
పెడుతునన్ది” అని పెదద్గా అరిచి చెపిప్ంది.

23 కానీ ఆయన ఏమీ బదులు పలకలేదు. అపుప్డు
ఆయన శిషుయ్లు, “ఈమె కేకలు వేసూత్ మన
వెంటే వసుత్నన్ది, ఈమెని పంపించెయియ్”
అని ఆయనను వేడుకునాన్రు. 24 దానికి ఆయన,
“దేవుడు ఇశార్యేలు వంశంలో తపిప్పోయిన
గొరెర్ల దగగ్రకే ననున్ పంపించాడు, ఇంకెవరి
దగగ్రకూ కాదు” అని జవాబిచాచ్డు. 25 అయినా
ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొకిక్, “పర్భూ, నాకు
సహాయం చెయియ్” అంది. 26 ఆయన, “పిలల్లు
తినే రొటెట్ను కుకక్పిలల్లకి పెటట్డం
సరి కాదు” అని ఆమెతో అనాన్డు. 27 ఆమె,
“పర్భూ, నిజమే! కాని కుకక్పిలల్లు సైతం తమ
యజమాని భోజనం బలల్పై నుండి కింద పడే
ముకక్లు తింటాయి కదా” అంది.

28 అందుకు యేసు, “అమామ్, నీ నమమ్కం
గొపప్ది. నీవు కోరుకునన్టేట్ నీకు
జరుగుతుంది” అని ఆమెతో చెపాప్డు. సరిగాగ్
ఆ గంటలోనే ఆమె కుమారెత్ బాగుపడింది.

యేసుయేసు అనేకమందినిఅనేకమందిని బాగుబాగు చేయడంచేయడం (మారుక్మారుక్
7:31-37)

29 యేసు అకక్డ నుండి బయలుదేరి, గలిలయ
సముదర్ం పకక్గా ఉనన్ ఒక కొండ ఎకిక్
కూరుచ్నాన్డు. 30 పర్జలు గుంపులు గుంపులుగా
అనేకమంది కుంటివారిని, గుడిడ్వారిని,
మూగవారిని, వికలాంగులను, ఇంకా అనేక
రోగాలునన్ వారిని తీసుకు వచిచ్ ఆయన పాదాల
దగగ్ర ఉంచారు. ఆయన వారిని బాగుచేశాడు. 31

మూగవారు మాటాల్డటం, వికలాంగులు
బాగుపడటం, కుంటివారు నడవటం, గుడిడ్వారికి
చూపు రావడం చూసి పర్జలు ఆశచ్రయ్పడాడ్రు.
వారంతా ఇశార్యేలీయుల దేవునికి సుత్తులు
చెలిల్ంచారు.

నాలుగునాలుగు వేలమందికివేలమందికి ఆహారంఆహారం (మారుక్మారుక్ 8:1-9)
32 అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లిన్ పిలిచి,

“ఈ పర్జల మీద నాకు జాలిగా ఉంది. మూడు
రోజుల నుండి వీరు నా దగగ్రే ఉనాన్రు. వారికి
తినడానికి ఏమీ లేదు. వాళళ్ను ఆకలితో పంపటం
నాకిషట్ం లేదు. అలా పంపివేసేత్ వారు
దారిలోనే సప్ృహ తపిప్ పోతారేమో”
అనాన్డు. 33 ఆయన శిషుయ్లు, “ఇంతమందికి
సరిపడిననిన్ రొటెట్లు ఈ అడవి పార్ంతంలో

ఎకక్డ దొరుకుతాయి?” అనాన్రు. 34 యేసు, “మీ
దగగ్ర ఎనిన్ రొటెట్లునాన్యి?” అని వారిని
అడిగాడు. వారు, “ఏడు రొటెట్లు, కొనిన్
చినన్ చేపలు ఉనాన్యి” అని చెపాప్రు.

35 అపుప్డు యేసు, “నేల మీద కూరోచ్ండి”
అని ఆ పర్జలకి ఆజాఞ్పించి, 36 ఆ ఏడు
రొటెట్లు, ఆ చేపలు పటుట్కుని దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచి వాటిని ముకక్లు చేసి
తన శిషుయ్లకిచాచ్డు. శిషుయ్లు ఆ పర్జలకు
వాటిని పంచిపెటాట్రు. 37 వారంతా కడుపారా
తినన్ తరువాత అకక్డ ఏడు గంపల నిండుగా
ముకక్లు మిగిలిపోయాయి. 38 సీత్ర్లు,
పిలల్లు కాకుండా కేవలం పురుషులే నాలుగువేల
మంది తినాన్రు. 39 తరువాత ఆయన ఆ
పర్జలందరినీ పంపివేసి, పడవ మీద మగదాను
పార్ంతానికి వచాచ్డు.

అంధఅంధ మతమత నాయకులనునాయకులను యేసుయేసు విమరిశ్ంచడంవిమరిశ్ంచడం
(మారుక్మారుక్ 8:1-12)

అపుప్డు పరిసయుయ్లు,
సదూద్కయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను
పరీకిష్ంచడానికి తమ కోసం పరలోకం

నుండి ఒక అదుభ్తం చెయయ్మని అడిగారు. 2

ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “సాయంకాలం
ఆకాశం ఎరర్గా ఉంది కాబటిట్ వరష్ం కురవదనీ,
3 అదే ఆకాశం ఉదయం ఎరర్గా, మబుబ్లతో
ఉంది కాబటిట్ గాలివాన వసుత్ందనీ మీరు
చెబుతారు కదా. ఆకాశంలోని సూచనలు మీకు
తెలుసు గాని ఈ కాలాల సూచనలు మాతర్ం
గురిత్ంచలేరు.

4 సూచక కిర్యలు అడిగే ఈ తరం
దుషట్తవ్ంతో, వయ్భిచారంతో నిండి ఉంది.
యోనా పర్వకత్ గురించినది తపప్ మరే సూచనా
ఈ తరానికి ఇవవ్డం జరగదు.” ఆ వెంటనే ఆయన
వారిని విడిచి వెళిళ్పోయాడు.

5 అవతలి ఒడుడ్కు చేరినపుప్డు ఆయన
శిషుయ్లు రొటెట్లు తెచుచ్కోవడం
మరిచ్పోయారు. 6 అపుప్డు యేసు,
“పరిసయుయ్లు, సదూద్కయుయ్లు అనే
పొంగజేసే పిండిని గురించి జాగర్తత్ పడండి”
అని వారితో అనాన్డు. 7 అయితే శిషుయ్లు
“మనం రొటెట్లు తేకపోవడం చేత ఇలా
అనాన్డు” అని తమలో తాము
చరిచ్ంచుకునాన్రు. 8 యేసుకు అది తెలిసి,
“అలప్విశావ్సులారా, మీరు రొటెట్లు తీసుకు
రాని విషయం గురించి ఎందుకు
ఆలోచిసుత్నాన్రు?

పొంగజేసేపొంగజేసే పదారధ్ంపదారధ్ం వివరణవివరణ (మారుక్మారుక్ 13-21)
9 “మీరింకా గర్హించలేదా? ఐదు రొటెట్లు

ఐదు వేలమంది తినన్ తరువాత ఎనిన్ పెదద్
గంపలు ఎతాత్రో, 10 ఏడు రొటెట్లు నాలుగు
వేలమంది తినన్ తరువాత ఎనిన్ పెదద్ గంపలు
ఎతాత్రో అవేమీ మీకు గురుత్ లేదా? 11 నేను
మీతో మాటాల్డింది రొటెట్లను గురించి
కాదని ఎందుకు గర్హించరు? పరిసయుయ్లు,
సదూద్కయుయ్లు అనే పొంగజేసేపిండిని
గురించి జాగర్తత్ పడండి” అని వారితో
చెపాప్డు. 12 అపుప్డు రొటెట్లోల్ వాడే
పొంగజేసే పదారాథ్నిన్ గురించి కాక
పరిసయుయ్లు, సదూద్కయుయ్లు చేసే బోధ

మతత్యి సువారత్ 15:19
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విషయంలో జాగర్తత్పడమని ఆయన తమతో
చెపాప్డని శిషుయ్లు గర్హించారు.

పేతురుపేతురు విశావ్సవిశావ్స పర్కటనపర్కటన (మారుక్మారుక్ 8:27-30.
లూకాలూకా 9:18-21. యోహానుయోహాను 6:68, 69)

13 యేసు కైసరయ ఫిలిపీప్ పార్ంతాలకు
వచిచ్నపుడు తన శిషుయ్లిన్ ఇలా అడిగాడు,
“మనుషయ్ కుమారుడు ఎవరని పర్జలు
మాటాల్డుకుంటునాన్రు?” 14 వారు,
“కొందరేమో నీవు బాపిత్సమిచేచ్
యోహానువనీ, మరి కొందరు ఏలీయావనీ, కొందరు
యిరీమ్యావనీ, లేక ఎవరో ఒక పర్వకత్వనీ
అనుకొంటునాన్రు” అనాన్రు. 15 “అయితే మీరు
నేనెవరినని భావిసుత్నాన్రు?” అని వారిని
అడిగాడు. 16 వెంటనే సీమోను పేతురు, “నీవు
అభిషికుత్డివి! సజీవుడైన దేవుని కుమారుడివి!”
అని చెపాప్డు.

‘సంఘముసంఘము’ మొటట్మొదటిమొటట్మొదటి పర్సాత్వనపర్సాత్వన
17 అందుకు యేసు అతనితో ఇలా అనాన్డు,

“యోనా కుమారా, సీమోనూ, నీవు ధనుయ్డివి.
ఎందుకంటే ఈ సతయ్ం నీకు వెలల్డి చేసింది
పరలోకంలోని నా తండేర్ గాని మానవ
మాతుర్లు కాదు. 18 ఇంకో విషయం, నీవు
పేతురువి. ఈ బండమీద నా సంఘానిన్
నిరిమ్సాత్ను. పాతాళ లోకపు దావ్రాలు
దానిన్ ఎదిరించి నిలబడలేవు. 19 పరలోక
రాజయ్పు తాళాలు నీకిసాత్ను. నీవు భూమి మీద
దేనిని బంధిసాత్వో దానిన్ పరలోకంలో
బంధించడం, దేనిని విడిపిసాత్వో దానిన్
పరలోకంలో విడిపించడం జరుగుతుంది.” 20

అపుప్డు తానే కీర్సుత్ అని ఎవరికీ
చెపప్వదద్ని యేసు తన శిషుయ్లకు గటిట్గా
ఆజాఞ్పించాడు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ తనతన మరణమరణ పునరుతాథ్నాలనుపునరుతాథ్నాలను ముందుగాముందుగా
చెపప్డంచెపప్డం (మారుక్మారుక్ 8:31-38. లూకాలూకా 9:22-27)

21 అపప్టినుంచి యేసు తాను యెరూషలేము
వెళిళ్ అకక్డి పెదద్ల, పర్ధాన యాజకుల,
ధరమ్శాసత్ర్ పండితుల చేతులోల్ అనేక
హింసలు పొంది, చనిపోయి, మూడవ రోజు తిరిగి
సజీవంగా లేవడం తపప్నిసరి అని తన
శిషుయ్లతో చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. 22

అపుప్డు పేతురు ఆయనిన్ ఒక పకక్కి తీసుకు
పోయి, “పర్భూ, అది నీకు దూరమవుతుంది, నీకలా
ఎపప్టికీ జరగదు” అని గదిద్ంపుగా అనాన్డు. 23

అయితే యేసు పేతురు వైపు తిరిగి, “సాతానూ,
నా వెనకిక్ పో! నువువ్ నాకు దారిలో
అడుడ్బండగా ఉనాన్వు. నీవు దేవుని సంగతులపై
కాక మనుషుల సంగతుల పైనే మనసు
పెడుతునాన్వు” అనాన్డు.

24 అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లతో, “ఎవరైనా
నాతో కలిసి నడవాలనుకుంటే, వాడు తనను తాను
తిరసక్రించుకొని, తన సిలువను మోసుకుంటూ
రావాలి. 25 తన పార్ణానిన్ కాపాడుకోవాలని
చూసేవాడు దానిన్ పోగొటుట్కుంటాడు. నా
కోసం తన పార్ణానిన్ కోలోప్యేవాడు
దానిన్ దకిక్ంచుకుంటాడు. 26 ఒక మనిషి ఈ
పర్పంచమంతా సంపాదించుకొని తన
పార్ణానిన్ కోలోప్తే అతనికేం లాభం? తన
పార్ణానికి బదులుగా మనిషి దేనిని ఇవవ్గలడు?

27 మనుషయ్ కుమారుడు తన తండిర్ మహిమతో
దూతలను తోడుకొని వసాత్డు. అపుప్డు ఆయన
పర్తి వయ్కిత్కీ వాడు చేసిన పనుల పర్కారం
పర్తిఫలం ఇసాత్డు. 28 నేను మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునన్దేమంటే, ఇకక్డ నిలబడి
ఉనన్వారిలో కొంతమంది మనుషయ్ కుమారుడు
తన రాజయ్ంతో రావడం చూసేవరకూ మరణించరు”
అని చెపాప్డు.

రూపాంతరంరూపాంతరం (మారుక్మారుక్ 9:2-13. లూకాలూకా 9:28-36)

ఆరు రోజుల తరువాత యేసు పేతురు,
యాకోబు, అతని సోదరుడు
యోహానులను తీసుకుని ఎతెత్ౖన ఒక

పరవ్తం మీదికి వెళాళ్డు. 2 వారు చూసూత్
ఉండగానే ఆయన రూపం మారిపోయింది. ఆయన
ముఖం సూరుయ్డిలాగా పర్కాశించింది. ఆయన
వసాత్ర్లు కాంతి లాగా తెలల్నివయాయ్యి.
3 అదే కష్ణంలో మోషే, ఏలీయాలు యేసుతో
మాటాల్డుతూ వారికి కనిపించారు.

4 అపుప్డు పేతురు యేసుతో, “పర్భూ,
మనమికక్డే ఉండిపోదాం. నీకిషట్మైతే
ఇకక్డ నీకు, మోషేకు, ఏలీయాకు మూడు పాకలు
వేసాత్ను” అనాన్డు. 5 అతడు మాటాల్డుతూ
ఉండగానే గొపప్ వెలుగుతో నిండిన ఒక మేఘం
వారిని కముమ్కుంది. ఆ మేఘంలో నుండి ఒక
సవ్రం వారితో, “ఈయన నా పిర్య కుమారుడు,
ఈయనంటే నాకు చాలా సంతోషం. మీరు ఈయన
చెపేప్ది వినండి” అని పలికింది.

6 శిషుయ్లు ఈ మాటలు విని భయంతో
బోరాల్పడిపోయారు. 7 యేసు వారి దగగ్రికి
వచిచ్, వారిని తాకి, “భయపడకండి, ఇక లేవండి”
అనాన్డు. 8 వారు కళుళ్ తెరచి చూసేత్, యేసు
తపప్ ఇంకెవరూ వారికి కనబడలేదు.

9 వారు కొండ దిగి వచేచ్టపుప్డు,
“మనుషయ్ కుమారుడు చనిపోయి తిరిగి సజీవుడై
లేచే వరకూ ఈ దరశ్నం మీరు ఎవవ్రితో
చెపప్వదుద్” అని యేసు వారికి
ఆజాఞ్పించాడు. 10 అపుప్డు శిషుయ్లు, “మరి
మొదట ఏలీయా రావాలని ధరమ్శాసత్ర్
బోధకులు ఎందుకు చెబుతునాన్రు?” అని అడిగారు.

11 అందుకు ఆయన ఇలా జవాబిచాచ్డు, “ఏలీయా
ముందుగా వచిచ్ అంతా చకక్బెడతాడనే మాట
నిజమే. 12 అయితే నేను కచిచ్తంగా మీతో
చెపేప్దేమంటే, ఏలీయా ఇపప్టికే
వచేచ్శాడు గానీ వారు అతణిణ్ గురిత్ంచలేదు.
పైగా, అతణిణ్ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్గా
బాధించారు. అదే విధంగా మనుషయ్ కుమారుడు
కూడా వారి చేతిలో బాధలు
అనుభవించబోతునాన్డు.” 13 బాపిత్సమిచేచ్
యోహాను గురించి ఆయన తమతో చెపాప్డని
శిషుయ్లు గర్హించారు.

శిషుయ్లశిషుయ్ల అశకత్తఅశకత్త (మారుక్మారుక్ 9:14-29. లూకాలూకా
9:37-43)

14 వారు కొండ దిగి అకక్డి జనసమూహంలోకి
రాగానే ఒక వయ్కిత్ ఆయన దగగ్రికి వచిచ్
ఆయన ఎదుట మోకరించి, 15 “పర్భూ, నా
కొడుకును కనికరించు. వాడు మూరఛ్రోగి. చాలా
బాధపడుతునాన్డు. పదే పదే నిపుప్లోల్
నీళళ్లో పడిపోతుంటాడు. 16 వాణిణ్ నీ
శిషుయ్ల దగగ్రికి తీసుకుని వచాచ్ను గాని
వారు బాగుచేయలేక పోయారు“ అని చెపాప్డు.

మతత్యి సువారత్ 17:16
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17 అందుకు యేసు, “వకర్ మారగ్ం పటిట్న
విశావ్సం లేని తరమా! నేనెంత కాలం మీతో
ఉంటాను? ఎపప్టి వరకూ మిమమ్లిన్
సహిసాత్ను? అతణిణ్ నా దగగ్రికి తీసుకు రండి”
అనాన్డు. 18 యేసు ఆ దయాయ్నిన్
గదిద్ంచగానే అది ఆ బాలుణిణ్
విడిచిపెటేట్సింది. వెంటనే అతడు
బాగుపడాడ్డు.

19 తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతంగా యేసును
కలిసి, “మేమెందుకు ఆ దయాయ్నిన్
వెళళ్గొటట్లేక పోయాం?” అని అడిగారు. 20

అందుకాయన, “మీ అలప్విశావ్సమే దానికి
కారణం. మీకు ఆవగింజంత విశావ్సం ఉంటే చాలు,
ఈ కొండను ఇకక్డ నుండి అకక్డికి వెళుళ్
అనగానే అది వెళిళ్పోతుంది అని మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 21 మీకు
అసాధయ్మైంది ఏదీ ఉండదు” అని వారితో
చెపాప్డు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ తనతన మరణమరణ పునరుతాథ్నాలనుపునరుతాథ్నాలను గురించిగురించి
మళీల్మళీల్ చెపప్డంచెపప్డం (మారుక్మారుక్ 9:30-32. లూకాలూకా

9:43-45)
22 వారు గలిలయలో ఉనన్పుప్డు యేసు,

“మనుషయ్ కుమారుణిణ్ మనుషుల చేతికి
అపప్గిసాత్రు, 23 వారు ఆయనను చంపుతారు.
కానీ ఆయన మూడవ రోజు సజీవుడై తిరిగి
లేసాత్డు” అని తన శిషుయ్లతో
చెపిప్నపుప్డు వారు చాలా దుఃఖపడాడ్రు.

ఆలయంఆలయం పనున్పనున్ అదుభ్తంఅదుభ్తం (మారుక్మారుక్ 12:13)
24 వారు కపెరన్హూముకు చేరగానే అర షెకెలు

పనున్ వసూలు చేసేవారు పేతురు దగగ్రికి
వచిచ్, “మీ గురువుగారు ఈ అర షెకెలు పనున్
చెలిల్ంచడా?” అని అడిగారు. 25 అతడు, “అవును,
చెలిల్సాత్డు” అనాన్డు. అతడు ఇంటోల్కి
వెళిళ్ యేసుతో ఆ విషయం చెపప్క ముందే
ఆయన, “సీమోనూ, ఈ భూమి మీద రాజులు సుంకం,
పనున్ ఎవరి దగగ్ర వసూలు చేసాత్రు? తమ
కొడుకుల దగగ్రా లేక బయటివాళళ్ దగగ్రా?”
అని అడిగాడు. 26 అతడు, “బయటివాళళ్ దగగ్రే”
అని చెపాప్డు. యేసు, “అలాగైతే కొడుకులు
సవ్తంతుర్లే. 27 అయినా ఈ పనున్ వసూలు
చేసేవారిని ఇబబ్ంది పెటట్కుండా నీవు
సముదార్నికి వెళిళ్, గాలం వేసి, మొదట పడిన
చేపను తీసుకుని దాని నోరు తెరువు. దానిలో ఒక
షెకెలు నాణెం నీకు దొరుకుతుంది. దానిన్
నాకోసం, నీకోసం వారికి ఇవువ్” అనాన్డు.

చినన్చినన్ పిలల్లపిలల్ల ఆదరశ్ంఆదరశ్ం (మారుక్మారుక్ 9:33-37. లూకాలూకా
9:46-48)

ఆ రోజులోల్నే శిషుయ్లు వచిచ్,
“పరలోక రాజయ్ంలో అందరికంటే
గొపప్వాడు ఎవరు?” అని యేసుని

అడిగారు. 2 అపుప్డాయన ఒక చినన్
పిలల్వాణిణ్ పిలిచి, వారి మధయ్లో
నిలబెటిట్ ఇలా అనాన్డు, 3 “మీరు
మారుమనసుస్ పొంది చినన్పిలల్లాల్ంటి
వారైతేనే పరలోకరాజయ్ంలో
పర్వేశించగలరని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 4 కాబటిట్ ఈ

చినన్వాడిలాగా ఎవడైతే తగిగ్ంచుకుంటాడో
వాడే పరలోక రాజయ్ంలో గొపప్వాడు.

5 ఇలాంటి చినన్వారిని నా పేరిట
సీవ్కరించేవాడు ననున్ సీవ్కరించినటేట్. 6

కానీ ననున్ నమిమ్న ఈ చినన్వారిలో
ఒకక్డిని ఎవరైనా పాపానికి పేర్రేపిసేత్
వాడి మెడకి ఒక పెదద్ తిరగలి బండ కటిట్
చాలా లోతైన సముదర్ంలో పడవేయడం అతనికి
మేలు.

7 “నా విషయంలో ఆటంకాలు కలిగించడం
లోకానికి తీరుప్కు కారణమౌతుంది. ఆటంకాలు
రాక మానవు. కానీ అవి ఎవరి వలన కలుగుతాయో, ఆ
వయ్కిత్కి శికష్ తపప్దు. 8 నీ చెయియ్
గాని, నీ పాదం గాని నీకు ఆటంకంగా ఉంటే,
దానిన్ నరికి పారవెయియ్. రెండు చేతులూ
రెండు పాదాలూ ఉండి నితాయ్గిన్లో పడడం
కంటే కుంటివాడుగానో, అంగహీనుడుగానో
జీవంలో పర్వేశించడం నీకు మంచిది. 9 నీ కనున్
నీకు ఆటంకంగా ఉంటే దానిన్ పెరికి దూరంగా
పారవెయియ్. రెండు కళుళ్ కలిగి నరకంలో
పడడం కంటే ఒకే కంటితో జీవంలో
పర్వేశించడం నీకు మంచిది.

10 ఈ చినన్పిలల్లోల్ ఎవరినీ తకుక్వగా
చూడవదుద్. వీరిని కాపాడే దూతలు
ఎపప్టికపుప్డు పరలోకంలో నా తండిర్
సనిన్ధిలో నిలబడి ఆయన వైపు చూసూత్
ఉంటారు.

పోయినపోయిన గొరెర్గొరెర్ (లూకాలూకా 15:3-7)
11 “మీరేమంటారు? ఒక మనిషికి వంద గొరెర్లు

ఉండి వాటిలో ఒకటి తపిప్పోయింది అనుకోండి,
12 మిగిలిన తొంభై తొమిమ్ది గొరెర్లిన్
కొండల మీద విడిచిపెటిట్ తపిప్పోయిన
గొరెర్ను వెదకడానికి వెళాత్డు గదా? 13 అది
అతనికి దొరికినపుప్డు తొంభై తొమిమ్ది
గొరెర్ల గురించి కంటే ఆ ఒకక్ గొరెర్ను
గురించి ఎకుక్వగా సంతోషిసాత్డని మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 14 అదే విధంగా ఈ
చినన్వారిలో ఒకక్డు కూడా నశించడం
పరలోకంలోని మీ తండిర్కి ఇషట్ం లేదు.

15 “ఇంకో విషయం. నీ సోదరుడు నీ పటల్
తపుప్ చేసేత్, అతడు ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఆ
తపిప్దం గురించి అతనిని గదిద్ంచు. అతడు నీ
మాట వింటే నీవు నీ సోదరుణిణ్
సంపాదించుకొనన్టేట్. 16 అతడు వినకపోతే,
‘పర్తి విషయమూ ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల
మాట వలన రుజువు కావాలి.’ కాబటిట్ నీవు
ఒకరిదద్రిని తీసుకుని అతని దగగ్రికి వెళుళ్.
17 అతడు వారి మాట కూడా వినకపోతే ఆ సంగతి
సంఘానికి తెలియజేయి. అతడు సంఘం మాట
కూడా తోసిపుచిచ్తే ఇక అతణిణ్ బయటి
వారిలో ఒకడుగా, పనున్ వసూలుదారుడుగా
పరిగణించు.

18 “నేను మీతో కచిచ్తంగా
చేపేప్దేమంటే, భూమి మీద మీరు దేనిని
బంధిసాత్రో దానిన్ పరలోకంలో కూడా
బంధిసాత్రు. దేని కటుల్ విపుప్తారో,
దానిన్ పరలోకంలో కూడా విపుప్తారు. 19 ఇంకో
విషయం, దేవుణిణ్ వేడుకొనే విషయంలో ఈ
భూమి మీద మీలో కనీసం ఇదద్రు ఏకీభవిసేత్
దానిన్ నా పరలోకపు తండిర్ తపప్క
అనుగర్హిసాత్డు.

మతత్యి సువారత్ 17:17
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సాథ్నికసాథ్నిక సంఘంసంఘం మౌలికమౌలిక రూపంరూపం
20 “ఎందుకంటే ఎకక్డైతే ఇదద్రు ముగుగ్రు

నా నామంలో సమకూడతారో అకక్డ వారి మధయ్
నేను కూడా ఉంటాను.”

కష్మకష్మ సిదాధ్ంతంసిదాధ్ంతం (లూకాలూకా 17:3, 4)
21 అపుప్డు పేతురు వచిచ్, “పర్భూ, నా

సోదరుడు నా విషయంలో తపుప్ చేసేత్ నేను
ఎనిన్సారుల్ అతణిణ్ కష్మించాలి? ఏడు
సారుల్ సరిపోతుందా?” అని యేసుని అడిగాడు.
22 అందుకు యేసు అతనికి జవాబిసూత్, “ఏడు
సారుల్ వరకే కాదు, ఏడుకు డెబెభ్ౖ సారల్
వరకూ అని నీతో చెబుతునాన్ను. 23 కాబటిట్
పరలోక రాజయ్ం ఒక రాజు తన పనివారి దగగ్ర
లెకక్లు చూడడానికి పూనుకునన్టుట్ ఉంది.

24 అతడు లెకక్ చూడడం పార్రంభించగానే,
అతనికి పదివేల తలాంతులు బాకీపడిన ఒక
పనివాణిణ్ తీసుకొచాచ్రు. 25 ఆ బాకీ
తీరచ్డానికి అతని దగగ్ర ఏమీ లేదు. ఆ రాజు
అతనినీ అతని భారయ్నూ అతని పిలల్లనూ, ఇంకా
అతనికి ఉనన్దంతా అమిమ్వేసి తన బాకీ
తీరాచ్లని ఆజాఞ్పించాడు. 26 అపుప్డా
పనివాడు ఆ రాజుకు సాషాట్ంగ నమసాక్రం చేసి,
‘రాజా, నా విషయం కొంచెం ఓపిక పటుట్, నీ
బాకీ అంతా తీరేచ్సాత్ను’ అని వేడుకునాన్డు.
27 ఆ రాజు జాలిపడి, అతని బాకీ అంతా
కష్మించి, అతనిని విడిచి పెటేట్శాడు.

28 అయితే ఆ పనివాడు బయటికి వెళిళ్ తనకు
కేవలం వంద దేనారాలు బాకీ ఉనన్ తోటి
పనివాణిణ్ చూసి ‘నా బాకీ తీరుచ్’ అని అతని
గొంతు పటుట్కునాన్డు. 29 అందుకు అతని తోటి
పనివాడు సాగిలపడి, ‘కొంచెం ఓపిక పటుట్, నీ
బాకీ అంతా తీరేచ్సాత్ను’ అని వేడుకునాన్డు.
30 కాని దానికి అతడు ఒపుప్కోక తన బాకీ
తీరేచ్వరకూ అతణిణ్ ఖైదులో పెటిట్ంచాడు.

31 “అదంతా చూసిన ఇతర పనివారు చాలా
బాధపడి, వెళిళ్ జరిగిందంతా రాజుకు
వివరించారు. 32 అపుప్డా రాజు ఆ మొదటి
పనివాణిణ్ పిలిపించి, ‘నువువ్ చెడడ్వాడివి.
నీవు ననున్ వేడుకునన్పుప్డు నీ బాకీ అంతా
కష్మించేశానే! 33 నేను నీ మీద దయ
చూపించినటేట్ నీవు కూడా నీ తోటి
పనివాణిణ్ కష్మించాలి కదా’ అని చెపిప్ 34

అతని మీద కోపంతో అతడు తనకు బాకీపడినదంతా
పూరిత్గా తీరేచ్దాకా చితర్హింసలు
పెటేట్ వారికి అతనిన్ అపప్గించాడు.

35 మీలో పర్తి ఒకక్డూ తన సోదరుడి
తపిప్దాల విషయంలో హృదయపూరవ్కంగా
కష్మించకపోతే నా పరలోకపు తండిర్ కూడా
మీకు ఆ విధంగానే చేసాత్డు” అని వారితో
చెపాప్డు.

యూదయలోయూదయలో యేసుయేసు

యేసు ఈ మాటలు చెపిప్న తరువాత
గలిలయ పార్ంతానిన్ విడిచి
యొరాద్ను నది అవతల ఉనన్ యూదయ

పార్ంతానికి వచాచ్డు. 2 గొపప్ జనసమూహాలు
ఆయనను వెంబడించాయి. ఆయన వారిని అకక్డ
బాగుచేశాడు.

విడాకులవిడాకుల గురించిగురించి యేసుయేసు ఉపదేశంఉపదేశం (మతత్యిమతత్యి
5:31,32. మారుక్మారుక్ 10:1-12. లూకాలూకా 16:18.

1కొరింతికొరింతి 7:10-15)
3 పరిసయుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్,

ఆయనను పరీకిష్ంచడం కోసం, “ఏ కారణం
చేతనైనా సరే, పురుషుడు తన భారయ్ను
విడిచిపెటట్డం చటట్బదధ్మేనా?” అని
అడిగారు.

4 అందుకాయన, “సృషిట్కరత్ ఆది నుండి
వారిని పురుషునిగా సీత్ర్గా సృషిట్ంచాడనీ, 5

‘అందుకే పురుషుడు తన తలిల్దండుర్లను విడిచి
తన భారయ్ను హతుత్కుంటాడు, వారిదద్రూ
ఏకశరీరంగా అవుతారు’ అని చెపాప్డనీ మీరు
చదవలేదా? 6 కాబటిట్ వారింక ఇదద్రు కాదు,
ఏక శరీరమే. కాబటిట్ దేవుడు జత పరిచిన వారిని
మనిషి వేరు చేయకూడదు” అని జవాబిచాచ్డు.

7 అందుకు వారు, “అలాటపుప్డు ఒక సీత్ర్ని
విడిచిపెటాట్లంటే ఆమెకు విడాకుల పతిర్క
రాసివావ్లని మోషే ఎందుకు ఆజాఞ్పించాడు?”
అని అడిగారు. 8 అపుప్డాయన, “మీ హృదయ
కాఠినాయ్నిన్ బటేట్ మీ భారయ్లను
విడిచిపెటట్వచచ్ని మోషే చెపాప్డు గానీ,
పార్రంభం నుండీ అలా జరగలేదు. 9 భారయ్
వయ్భిచారం చేసిన కారణంగా కాక, ఎవరైనా తన
భారయ్ను విడిచిపెటిట్ మరొకరిని
పెళిళ్చేసుకుంటే అతడు వయ్భిచార పాపం
చేసుత్నాన్డు. అలాగే వేరొకడు
విడిచిపెటిట్న సీత్ర్ని పెళిళ్
చేసికొనేవాడు వయ్భిచారం చేసుత్నాన్డని
మీతో చెబుతునాన్ను” అని వారితో అనాన్డు.

10 ఆయన శిషుయ్లు, “భారాయ్భరత్ల
మధయ్ సంబంధం ఇలాటిదైతే అసలు పెళిళ్
చేసుకోక పోవడమే మంచిది” అని ఆయనతో
అనాన్రు. 11 అందుకు యేసు, “దేవుడు
అనుమతించిన వారు తపప్ మరి ఎవరూ ఈ మాటను
అంగీకరించ లేరు. 12 తలిల్ గరభ్ం నుండి
నపుంసకులుగా పుటిట్నవారు ఉనాన్రు, మనుషులు
నపుంసకులుగా తయారు చేసినవారు ఉనాన్రు.
పరలోక రాజయ్ం కోసం తమను తామే
నపుంసకులుగా చేసుకునన్ వారూ ఉనాన్రు. ఈ
మాటను అంగీకరించ గలవాడు దానిన్ సీవ్కరించి
పాటిసాత్డు గాక” అని వారితో చెపాప్డు.

యేసుయేసు చినన్చినన్ పిలల్లనుపిలల్లను దీవించడందీవించడం (మారుక్మారుక్
10:17-30. లూకాలూకా 18:15-17)

13 అపుప్డు కొందరు తమ పిలల్ల మీద యేసు
తన చేతులుంచి పార్రథ్న చేయాలని కోరుతూ
చినన్పిలల్లిన్ ఆయన దగగ్రకి తీసుకుని
వచాచ్రు. అయితే ఆయన శిషుయ్లు ఆ
పిలల్లిన్ తీసుకొచిచ్న వారిని గదిద్ంచారు.
14 అపుప్డు యేసు, “చినన్పిలల్లిన్
అడుడ్కోకుండా నా దగగ్రికి రానియయ్ండి.
పరలోకరాజయ్ం ఇలాటి వారిదే” అని వారితో
చెపాప్డు. 15 ఆ పిలల్ల మీద చేతులుంచిన
తరవాత అయన అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయాడు.

సంపనున్డైనసంపనున్డైన యువయువ అధికారిఅధికారి (మారుక్మారుక్ 10:17-30.
లూకాలూకా 18:18-30. 10:25-30)

16 ఒక వయ్కిత్ ఆయన దగగ్రికి వచిచ్,
“బోధకుడా, శాశవ్తజీవం పొందాలంటే నేను ఏ

మతత్యి సువారత్ 19:16
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మంచి పని చేయాలి?” అని ఆయనను అడిగాడు. 17

అందుకు యేసు, “మంచి పని ఏమిటో చెపప్మని
ననెన్ందుకు అడుగుతునాన్వు? మంచి వాడు
ఒకక్డే ఉనాన్డు. అయితే నీవు శాశవ్త
జీవానిన్ కోరుకుంటే ఆజఞ్లను పాటించు”
అనాన్డు.

18 అతడు, “ఏ ఆజఞ్లు?” అని ఆయనను అడిగాడు.
యేసు, “నరహతయ్, వయ్భిచారం, దొంగతనం
చేయవదుద్, అబదధ్ సాకష్య్ం
చెపప్వదుద్, 19 నీ తలిల్దండుర్లిన్
గౌరవించు, నినున్ నీవు ఎంతగా
పేర్మించుకుంటావో, నీ పొరుగువాణిణ్ కూడా
అంతే పేర్మించు అనేవే” అని చెపాప్డు.

20 అందుకు ఆ యువకుడు, “వీటనిన్టినీ నా
చినన్తనం నుండీ పాటిసూత్నే ఉనాన్ను. ఇవి
కాక నేనింకేమి చెయాయ్లి?” అనాన్డు. 21

అందుకు యేసు, “నీవు ఇంకా పరిపూరణ్త
సాధించాలంటే, వెళిళ్ నీకునన్దంతా
అమేమ్సి దానిన్ బీదవారికి పంచిపెటుట్.
అపుప్డు నీకు పరలోకంలో ఆసిత్ కలుగుతుంది.
తరువాత నీవు వచిచ్ ననున్ అనుసరించు” అని
అతనితో చెపాప్డు. 22 అయితే ఆ యువకుడు
గొపప్ ఆసిత్పరుడు. అతడు ఆ మాట వినగానే
చాలా విచారంగా తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.

23 యేసు తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు,
“నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,
ధనవంతుడు పరలోక రాజయ్ంలో పర్వేశించడం
చాలా కషట్ం. 24 ధనవంతుడు పరలోక
రాజయ్ంలో పర్వేశించడం కంటే
సూదిరంధర్ంలో గుండా ఒంటె దూరి వెళళ్డం
తేలిక.” 25 శిషుయ్లు ఈ మాట విని చాలా
ఆశచ్రయ్పోయారు. “ఇలా అయితే ఇంకెవరు
పరలోకంలో పర్వేశించగలరు?” అనాన్రు. 26

యేసు వారితో, “ఇది మానవులకు అసాధయ్మే.
కానీ, దేవునికి సమసత్మూ సాధయ్మే” అని
చెపాప్డు.

రానునన్రానునన్ రాజయ్ంలోరాజయ్ంలో అపొసత్లులఅపొసత్లుల సాథ్నాలుసాథ్నాలు
27 అపుప్డు పేతురు, “ఇదిగో మేము

మాకునన్దంతా వదిలేసి నీ వెంట వచాచ్ం గదా,
మాకేమి లభిసుత్ంది?” అని ఆయనను అడగగా 28

యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “కొతత్
సృషిట్లో మనుషయ్ కుమారుడు తన
మహిమానివ్త సింహాసనం మీద కూరుచ్ని
ఉనన్పుప్డు, ననున్ అనుసరించిన మీరు కూడా
పనెన్ండు సింహాసనాల మీద కూరుచ్ని
ఇశార్యేలు పనెన్ండు గోతార్లకు తీరుప్
తీరుసాత్రు.

29 నా నామం నిమితత్ం సోదరులను, సోదరీలను,
తండిర్నీ, తలిల్నీ, పిలల్లనూ, భూములనూ
ఇళళ్నూ విడిచిపెటిట్న పర్తివాడూ అంతకు
వంద రెటుల్ పొందుతాడు. దానితోబాటు
శాశవ్త జీవం కూడా సంపాదించుకుంటాడు. 30

మొదటివారిలో చాలామంది చివరి వారవుతారు.
చివరివారిలో చాలామంది మొదటి వారవుతారు.”

దార్కష్దార్కష్ తోటతోట కూలీలకూలీల కథకథ

“ఎలాగంటే, పరలోకరాజయ్ం ఈ
విధంగా ఉంది, ఒక ఇంటి యజమాని తన
దార్కష్తోటలో కూలికి పనివారి

కోసం వేకువనే లేచి బయలుదేరాడు. 2 రోజుకు
ఒక దేనారం ఇసాత్నని ఒపుప్కుని కొందరు

పనివారిని తన దార్కష్తోటలోకి పంపించాడు.
3 తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు
వెళిళ్ బజారులో ఖాళీగా నిలబడి ఉనన్
కొందరిని చూసి, 4 ‘మీరు కూడా నా
దార్కష్తోటలోకి వెళిళ్ పని చేయండి. ఏది
నాయ్యమో ఆ జీతం మీకిసాత్ను’ అని వారితో
చెపిప్నపుప్డు వారు వెళాళ్రు.

5 దాదాపు పనెన్ండు గంటలకూ, తరువాత మూడు
గంటలకూ, అతడు బయటికి వెళిళ్, ఆ విధంగా
చేశాడు. 6 మళీళ్ సుమారు ఐదు గంటలకు అతడు
బయటికి వెళిళ్, ఇంకా కొందరు ఊరికే నిలబడి
ఉండడం చూసి, ‘మీరెందుకు రోజంతా ఇకక్డ
ఖాళీగా నిలబడి ఉనాన్రు?’ అని వారిని అడిగాడు.
7 వారు ‘ఎవవ్రూ మమమ్లిన్ కూలికి
పెటుట్కోలేదు’ అనాన్రు. అతడు, ‘అయితే మీరు
కూడా నా దార్కష్తోటలోకి వెళళ్ండి’
అనాన్డు.

8 “సాయంకాలమైన తరువాత ఆ దార్కష్తోట
యజమాని తన గృహానిన్ పరయ్వేకిష్ంచే
అధికారిని పిలిచి, ‘పనివారిలో చివర వచిచ్న
వారితో పార్రంభించి మొదట వచిచ్న వారి
వరకూ అందరికీ వారి కూలి ఇమమ్ని చెపాప్డు. 9

దాదాపు ఐదు గంటలకు కూలికి కుదిరిన వారికి
ఒకొక్కక్ దేనారం కూలి లభించింది. 10 అది
చూసి ముందుగా పనిలో చేరినవారు తమకు ఎకుక్వ
జీతం దొరుకుతుంది అని ఆశించారు గాని వారికి
కూడా ఒకొక్కక్ దేనారమే ఇచాచ్రు. 11 వారు
దానిన్ తీసుకుని ‘చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట
మాతర్మే పని చేశారు. మేమైతే పగలంతా
ఎండలో కషట్పడి పని చేశాం. కానీ వారికీ మాకూ
జీతం సమానంగా ఇచాచ్రేమిటి?’ అని ఆ
యజమాని మీద సణుకుక్నాన్రు.

13 అపుప్డా యజమాని వారిలో ఒకడితో,
“మితర్మా, నేను నీకు అనాయ్యమేమీ
చేయలేదు. నీకు జీతం ఒక దేనారం ఇసాత్నని
ఒపుప్కునాన్ను కదా? 14 నీ కూలి సొముమ్
తీసుకుని వెళుళ్. నీకిచిచ్నటేట్ చివరిలో
వచిచ్న వారికి కూడా ఇవవ్డం నా ఇషట్ం. 15 నా
సొంత డబుబ్ను నాకిషట్ం వచిచ్నటుట్
ఖరుచ్ చేసుకునే అధికారం నాకు లేదా? నేను
మంచివాణిణ్ కావడం నీకు కడుపు మంటగా ఉందా?“
అని అనాన్డు. 16 ఆ విధంగా చివరివారు
మొదటివారూ, మొదటివారు చివరివారూ
అవుతారు.”

కీర్సుత్కీర్సుత్ తనతన మరణమరణ పునరుతాథ్నాలనుపునరుతాథ్నాలను గురించిగురించి
మళీల్మళీల్ చెపప్డంచెపప్డం (మారుక్మారుక్ 10:32-34. లూకాలూకా

18:31-34. మతత్యిమతత్యి 12:38-42. 16:21-28.
17:22,23)

17 యేసు యెరూషలేముకు వెళళ్బోయే
ముందు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లనూ
ఏకాంతంగా తీసుకుపోయి, దారిలో వారితో ఇలా
అనాన్డు. 18 “ఇదిగో, మనం యెరూషలేము
వెళుత్నాన్ం. అకక్డ మనుషయ్ కుమారుణిణ్
పర్ధాన యాజకులకూ ధరమ్శాసత్ర్
పండితులకూ అపప్గిసాత్రు. వారు ఆయనకి
మరణశికష్ విధించి 19 ఆయనను
అవమానించడానికీ కొరడా దెబబ్లు
కొటట్డానికీ సిలువ వేయడానికీ యూదేతరులకు
అపప్గిసాత్రు. అయితే మూడవ రోజున ఆయన
సజీవంగా తిరిగి లేసాత్డు.”

మతత్యి సువారత్ 19:17
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యాకోబుయాకోబు, యోహానులయోహానుల తలిల్తలిల్ వినన్పంవినన్పం (మారుక్మారుక్
10:35-45)

20 అపుప్డు జెబెదయి భారయ్ తన
కుమారులతో కలిసి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్
నమసాక్రం చేసి ఒక మనవి చేయబోయింది. 21

“నీకేమి కావాలి?” అని యేసు ఆమెను అడిగాడు.
అందుకామె, “నీ రాజయ్ంలో ఈ నా ఇదద్రు
కుమారులను ఒకణిణ్ నీ కుడి వైపున, మరొకణిణ్
నీ ఎడమ వైపున కూరోచ్బెటుట్కుంటానని
మాట ఇవువ్” అంది.

22 అందుకు యేసు, “మీరు ఏమి అడుగుతునాన్రో
మీకు తెలియడం లేదు. నేను తాగబోయే
గినెన్లోది మీరు తాగగలరా?” అని వారిని
అడగగా వారు “తాగగలం” అనాన్రు. 23 ఆయన, “నా
గినెన్లోది మీరు తాగుతారు గానీ, నా కుడి
వైపున, ఎడమ వైపున కూరోచ్బెటుట్కోవడం నా
వశంలో లేదు. నా తండిర్ ఎవరి కోసం వాటిని
సిదధ్పరిచాడో వారికే అవి దొరుకుతాయి” అని
చెపాప్డు. 24 మిగిలిన పదిమంది శిషుయ్లు ఈ
మాట విని ఆ ఇదద్రు అనన్దముమ్ల మీద కోపం
తెచుచ్కునాన్రు.

25 కాబటిట్ యేసు వారిని పిలిచి, “ఇతర
జాతులోల్ అధికారులు పర్జల మీద పెతత్నం
చేసాత్రనీ గొపప్వారు వారిమీద అధికారం
చెలాయిసాత్రనీ మీకు తెలుసు. 26 కానీ మీరు
అలా పర్వరిత్ంచకూడదు. మీలో గొపప్వాడుగా
ఉండాలని కోరేవాడు మీకు సేవకుడుగా ఉండాలి.
27 మీలో పర్ధాన సాథ్నంలో ఉండాలని
కోరేవాడు మీకు దాసుడుగా ఉండాలి. 28 అలాగే
మనుషయ్ కుమారుడు తనకు సేవ
చేయించుకోడానికి రాలేదు. ఆయన ఇతరులకి సేవ
చేయడానికీ అనేకమంది విమోచన కోసం వారి
పార్ణాలకు బదులుగా తన పార్ణం ఇవవ్డానికీ
వచాచ్డు” అని చెపాప్డు.

ఇదద్రుఇదద్రు గుడిడ్వారికిగుడిడ్వారికి చూపుచూపు (మారుక్మారుక్ 10:46-52.
లూకాలూకా 18:35-43)

29 వారు యెరికో దాటి వెళుతుండగా గొపప్
జనసమూహం ఆయన వెంట వెళూత్ ఉంది. 30

అపుప్డు దారి పకక్నే కూరుచ్నన్ ఇదద్రు
గుడిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్ంలో
వెళుత్నాన్డని విని, “పర్భూ, దావీదు కుమారా,
మమమ్లిన్ కరుణించు” అని కేకలు వేశారు. 31

పర్జలు వారిని కేకలు వేయవదద్ని గదిద్ంచారు
గాని వారు, “పర్భూ, దావీదు కుమారా,
మమమ్లిన్ కరుణించు” అని ఇంకా పెదద్గా
కేకలు వేశారు.

32 యేసు ఆగి, వారిని పిలిచి, “మీకోసం
ననేన్మి చేయమంటారు?” అని అడిగాడు. 33

వారు, “పర్భూ, మాకు చూపు అనుగర్హించు”
అనాన్రు. 34 యేసు వారిమీద జాలిపడి వారి
కళుళ్ ముటుట్కునాన్డు. వెంటనే వారు చూపు
పొంది ఆయన వెంట వెళాళ్రు.

యేసుయేసు తననుతనను బహిరంగంగాబహిరంగంగా రాజుగారాజుగా
పర్కటించుకోవడంపర్కటించుకోవడం (జెకరాయ్జెకరాయ్ 9:9. మారుక్మారుక్

11:1-10. లూకాలూకా 19:29-38. యోహానుయోహాను 12:12-19)

వారు యెరూషలేమును సమీపించి ఒలీవ
చెటల్ కొండ దగగ్ర ఉనన్
బేతఫ్గేకు వచాచ్రు. అకక్డ యేసు

ఇదద్రు శిషుయ్లను పిలిచి, 2 “మీకు ఎదురుగా
కనిపించే గార్మంలోకి వెళళ్ండి. వెళళ్గానే
కటేట్సి ఉనన్ ఒక గాడిదా, దాని పిలాల్ మీకు
కనబడతాయి. వాటిని విపిప్ నా దగగ్రికి
తోలుకొని రండి. 3 ఎవరైనా మిమమ్లిన్ దాని
గురించి అడిగితే, ‘అవి పర్భువుకు కావాలి’ అని
చెపప్ండి, అపుప్డు అతడు వెంటనే వాటిని
మీతో పంపుతాడు” అని చెపిప్ వారిని
పంపించాడు. 4 దేవుడు పర్వకత్ దావ్రా
చెపిప్న మాటలు నెరవేరేలా ఇది జరిగింది, ఆ
మాటలు ఏవంటే,

5 “ఇదిగో నీ రాజు దీనుడుగా గాడిదను, గాడిద
పిలల్ను ఎకిక్ నీ దగగ్రికి వసుత్నాన్డని
సీయోను కుమారితో చెపప్ండి.”

6 అపుప్డా శిషుయ్లు వెళిళ్ యేసు
ఆజాఞ్పించిన పర్కారం చేశారు. 7 వారు ఆ
గాడిదను, దాని పిలల్ను తోలుకొని వచిచ్ వాటి
మీద తమ బటట్లు వేశారు. వాటిమీద ఆయన
కూరుచ్నాన్డు. 8 జనసమూహంలో అనేకమంది
తమ బటట్లు దారి పొడుగునా నేలమీద పరిచారు.
కొందరైతే చెటల్కొమమ్లు నరికి దారిలో
పరిచారు.

9 జనసమూహంలో ఆయనకు ముందూ, వెనకా
నడుసూత్, “దావీదు కుమారుడికి జయం! పర్భువు
పేరిట వచేచ్వాడికి సుత్తులు, ఉనన్తమైన
సథ్లాలోల్ జయం” అని కేకలు వేసూత్
వచాచ్రు. 10 ఆయన యెరూషలేములోకి
వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతా, “ఎవరీయన?” అని
కలవరంతో నిండిపోయింది. 11 ఆయనతో వచిచ్న
జనసమూహం, “ఈయన యేసు. గలిలయలోని నజరేతు
నుండి వచిచ్న పర్వకత్” అని వారికి
జవాబిచాచ్రు.

ఆలయంఆలయం శుదిధ్శుదిధ్ చేయడంచేయడం (మారుక్మారుక్ 11:15-18.
లూకాలూకా 19:45-47. యోహానుయోహాను 2:13-16)

12 యేసు దేవాలయంలోకి వెళిళ్ అకక్డ
అమేమ్వారిని కొనేవారిని అందరినీ
వెళళ్గొటాట్డు. డబుబ్ మారకం చేసేవారి
బలల్లనూ, పావురాలు అమేమ్వారి పీటలనూ
పడదోశాడు. 13 వారితో ఇలా అనాన్డు, “ ‘నా
ఆలయం పార్రథ్నకు నిలయం’ అని రాసి ఉంది.
కానీ మీరు దానిన్ దొంగల గుహగా చేసేశారు.”

14 అకక్డి గుడిడ్వారు, కుంటివారు
దేవాలయంలో ఉనన్ యేసు దగగ్రికి వచాచ్రు,
ఆయన వారందరినీ బాగుచేశాడు. 15 పర్ధాన
యాజకులూ ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ ఆయన
చేసిన అదుభ్తాలు చూశారు. వారు “దావీదు
కుమారుడికి జయం” అని దేవాలయంలో కేకలు
వేసుత్నన్ చినన్పిలల్లను చూసి కోపంతో
మండిపడాడ్రు. 16 “వీరేమని కేకలు
వేసుత్నాన్రో వింటునాన్వా?” అని ఆయనను
అడిగారు. అందుకు యేసు, “వింటునాన్ను,
‘చినన్పిలల్ల, చంటిబిడడ్ల నోళళ్లో
సుత్తులను సిదిధ్ంపజేశావు’ అనే మాట
మీరెపుప్డూ చదవలేదా?” అని వారితో చెపిప్
17 ఆ పటట్ణం నుండి బయలుదేరి బేతనియ
వెళిళ్ అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపాడు.

నిషఫ్లమైననిషఫ్లమైన అంజూరుఅంజూరు చెటుట్నుచెటుట్ను శపించడంశపించడం
(మారుక్మారుక్ 11:12-14. 20-24)

18 తెలల్వారిన తరువాత ఆయన తిరిగి
పటట్ణంలోకి వసుత్ండగా ఆయనకు ఆకలి

మతత్యి సువారత్ 21:18
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వేసింది. 19 అపుప్డు ఆ దారి పకక్న ఒక అంజూరు
చెటుట్ను చూశాడు. ఆయన దాని దగగ్రికి
వెళిళ్ చూసేత్, దానికి ఆకులు తపప్ మరేమీ
కనిపించలేదు. ఆయన దానితో, “ఇక ముందు నీవు
ఎపప్టికీ కాపు కాయవు!” అనాన్డు. వెంటనే ఆ
అంజూరు చెటుట్ ఎండిపోయింది. 20 అది చూసి,
శిషుయ్లు ఆశచ్రయ్పోయి, “ఆ అంజూరు
చెటుట్ ఒకక్సారిగా ఎలా ఎండిపోయిందో
కదా!” అని చెపుప్కునాన్రు.

21 అందుకు యేసు, “మీకు విశావ్సం ఉండి,
ఏమాతర్ం సందేహపడకుండా ఉంటే, ఈ అంజూరు
చెటుట్కు చేసిన దానిన్ మీరు కూడా
చేయగలరు. అంత మాతర్మే కాదు, ఈ కొండతో,
‘నీవు లేచి సముదర్ంలో పడిపో’ అంటే ఆ విధంగా
తపప్క జరుగుతుంది. 22 మీరు పార్రథ్న
చేసేటపుప్డు వేటిని అడుగుతారో అవి
దొరికాయని నమిమ్తే వాటిని మీరు పొంది
తీరుతారు” అని వారితో చెపాప్డు.

యేసుకుయేసుకు ఉనన్ఉనన్ అధికారానిన్అధికారానిన్ మతపెదద్లుమతపెదద్లు
పర్శిన్ంచడంపర్శిన్ంచడం (మారుక్మారుక్ 11:27-33. లూకాలూకా 20:1-8)

23 ఆయన దేవాలయంలో బోధిసుత్నన్పుప్డు
ముఖయ్ యాజకులు, పర్జల పెదద్లు ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్, “ఏ అధికారంతో నీవీ పనులు
చేసుత్నాన్వు? ఈ అధికారం నీకెవరు
ఇచాచ్రు?” అని అడిగారు. 24 యేసు, “నేను కూడా
మిమమ్లిన్ ఒక పర్శన్ అడుగుతాను. దానికి
మీరు జవాబు చెబితే నేను ఏ అధికారంతో ఈ
పనులు చేసుత్నాన్నో మీకు చెబుతాను. 25

యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సం పరలోకం నుండి
వచిచ్ందా? లేక మనుషుల నుండి వచిచ్ందా?” అని
వారిని అడిగాడు.
అపుప్డు వారు, ‘మనం పరలోకం నుండి’ అని

చెబితే, ‘మీరెందుకు యోహానును నమమ్లేదు?’
అని అంటాడు. 26 ‘మనుషుల నుండి‘ అని చెబితే ఈ
పర్జలంతా యోహానును ఒక పర్వకత్ అని
భావిసుత్నాన్రు కాబటిట్ వారేం చేసాత్రో
అని భయంగా ఉంది అని తమలో తాము
చరిచ్ంచుకొని, 27 “మాకు తెలియదు“ అనాన్రు.
అపుప్డాయన “అలాగైతే నేను ఏ అధికారంతో
ఇవి చేసుత్నాన్నో కూడా చెపప్ను“ అనాన్డు.

ఇదద్రుఇదద్రు కొడుకులకొడుకుల కథకథ
28 ఆయన ఇంకా వారితో మాటాల్డుతూ,

“మీకేమనిపిసుత్ంది? ఒక మనిషికి ఇదద్రు
కొడుకులు ఉనాన్రు. అతడు పెదద్ కొడుకుతో,
‘బాబూ, పోయి ఈ రోజు దార్కష్తోటలో పని
చెయియ్’ అనాన్డు. 29 అతడు, ‘నేను వెళళ్ను’
అని జవాబిచాచ్డుగానీ తరవాత మనసు
మారుచ్కొని వెళాళ్డు.

30 అపుప్డా తండిర్ తన రెండవ కొడుకు
దగగ్రికి వచిచ్ అదే విధంగా అడిగాడు. అతడు,
‘నేను వెళతాను’ అనాన్డుగానీ వెళళ్లేదు. 31

ఈ ఇదద్రిలో ఎవరు ఆ తండిర్ ఇషట్పర్కారం
చేసినటుట్?” అని వారిని అడిగాడు. వారు,
“మొదటివాడే” అని జవాబిచాచ్రు. యేసు, “నేను
మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, పనున్
వసూలు చేసేవారు, వేశయ్లు మీకంటే ముందుగా
దేవుని రాజయ్ంలో పర్వేశిసాత్రు. 32

యోహాను నీతి మారగ్ంలో మీ దగగ్రికి
వచాచ్డు గానీ అతణిణ్ మీరు నమమ్లేదు.
అయితే పనున్ వసూలు చేసేవారు, వేశయ్లు

నమామ్రు. దానిన్ చూసైనా మీరు
పశాచ్తాత్పపడ లేదు, అతనిని నమమ్లేదు.

దార్కష్దార్కష్ తోటతోట యజమానియజమాని, కౌలుకౌలు రైతులురైతులు
(మారుక్మారుక్ 12:1-9. లూకాలూకా 20:9-19. యెషయాయెషయా 5:1-7)

33 “ఇంకో ఉపమానం వినండి, ఒక యజమాని తన
పెదద్ సథ్లంలో దార్కష్తోట నాటించి,
దాని చుటూట్ పర్హరీ గోడ కటిట్ంచాడు.
అందులో దార్కష్గానుగ ఏరాప్టు చేసి,
కావలికి ఎతుత్గా ఒక గోపురం కటిట్ంచి,
దానిన్ కౌలుకిచిచ్ దూరదేశం వెళాళ్డు. 34

కోతకాలం వచిచ్నపుప్డు పంటలో తన వంతు
తీసుకు రమమ్ని ఆ కౌలు రైతుల దగగ్రికి తన
దాసులను పంపాడు.

35 ఆ రైతులు అతని దాసులను పటుట్కుని,
ఒకణిణ్ కొటాట్రు, ఒకణిణ్ చంపారు.
ఇంకొకణిణ్ రాళళ్తో కొటిట్ చంపారు. 36

అపుప్డు అతడు ముందుకంటే ఎకుక్వమంది ఇతర
దాసులిన్ పంపాడు. కానీ వారు వీరిని కూడా
ముందు వారికి చేసినటేట్ చేశారు.

37 చివరికి ఆ యజమాని ‘నా కుమారుణిణ్
అయితే వారు గౌరవిసాత్రు’ అనుకుని, తన
కుమారుణిణ్ వారి దగగ్రికి పంపాడు. 38 అయితే
ఆ కౌలుదారులు అతణిణ్ చూసి, ‘అడుగో, అతడే
వారసుడు. అతణిణ్ చంపివేసి అతని వారసతవ్ం
లాగేసుకుందాం, రండి’ అని తమలో తాము
చెపుప్కునాన్రు. 39 వారు అతణిణ్
పటుట్కొని దార్కష్తోట బయటికి తోసి
చంపేశారు. 40 ఇపుప్డు ఆ దార్కష్తోట
యజమాని వచిచ్ ఆ రైతులిన్ ఏం చేసాత్డు?”
అని వారిని అడిగాడు. 41 వారు “అతడు ఆ
దురామ్రుగ్లిన్ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా
వధిసాత్డు. కోతకాలంలో తనకు రావలసిన కౌలు
పండల్ను సకర్మంగా చెలిల్ంచే ఇతర రైతులకు
ఆ దార్కష్తోటను కౌలుకిసాత్డు” అని
ఆయనకు జవాబిచాచ్రు.

42 అపుప్డు యేసు వారితో,
“ ‘ఇలుల్ కటేట్వారు తిరసక్రించిన రాయి
చివరికి ముఖయ్మైన పునాది రాయి
అయియ్ంది.
దీనిన్ పర్భువే చేశాడు. ఇది మనకు
ఆశచ్రయ్కరం,’
అనే మాట మీరు లేఖనాలోల్ ఎపుప్డూ
చదవలేదా?

43 “కాబటిట్ దేవుని రాజాయ్నిన్ మీ నుండి
తీసివేసి, దాని ఫలాలను తిరిగి ఇచేచ్ పర్జలకు
ఇసాత్రు అని మీతో చెబుతునాన్ను. 44 ఈ బండ
మీద పడేవాడు ముకక్లై పోతాడు గానీ అది ఎవరి
మీద పడుతుందో వాణిణ్ అది నలిపి పొడి
చేసుత్ంది” అనాన్డు.

45 ఆయన చెపిప్న ఉదాహరణలనీన్ తమ
గురించే చెపాప్డని ముఖయ్ యాజకులు,
పరిసయుయ్లు గర్హించారు. 46 వారు ఆయనను
పటుట్కోడానికి తగిన సమయం కోసం
చూశారుగానీ పర్జలకు భయపడాద్రు. ఎందుకంటే
పర్జలంతా ఆయనను ఒక పర్వకత్గా
భావిసుత్నాన్రు.

పెళిళ్పెళిళ్ విందువిందు ఉపమానంఉపమానం (లూకాలూకా 14:16-24)

యేసు వారికి జవాబిసూత్ మళీళ్
ఉదాహరణలతో ఇలా మాటాల్డసాగాడు,
2 “పరలోకరాజయ్ం ఒక రాజు తన

మతత్యి సువారత్ 21:19
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కుమారునికి పెళిళ్ విందు ఏరాప్టు
చేసినటుట్ ఉంది. 3 ఆ విందుకు ఆహావ్నించిన
వారిని పిలవడానికి అతడు తన సేవకులను
పంపించాడు. అయితే వారెవవ్రూ రాలేదు.

4 అపుప్డు ఆ రాజు, ‘ఇదిగో, నా విందు
సిదధ్ంగా ఉంది. ఎదుద్లను, కొవివ్న పశువులను
వధించి అంతా సిదధ్ం చేశాను. పెళిళ్ విందుకు
రండి’ అని ఆహావ్నితులను మళీళ్ పిలవడానికి
మరి కొందరు సేవకులను వారి దగగ్రికి
పంపించాడు. 5 కానీ వారు లెకక్ చేయకుండా,
ఒకడు తన పొలానికి, మరొకడు తన
వాయ్పారానికి వెళాళ్రు. 6 మిగిలినవారు
అతని దాసులను పటుట్కొకుని అవమానపరిచి
చంపారు.

7 కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన సైనాయ్నిన్
పంపి, ఆ దురామ్రుగ్లిన్ సంహరించి, వారి
పటట్ణానిన్ తగలబెటిట్ంచాడు. 8

అపుప్డతడు, ‘పెళిళ్ విందు సిదధ్ంగా ఉంది
గానీ నేను పిలిచిన వారు యోగుయ్లు కారు. 9

కాబటిట్ మీరు రహదారులోల్కి వెళిళ్ మీకు
కనబడిన వారందరినీ పెళిళ్ విందుకు
ఆహావ్నించండి’ అని తన దాసులతో చెపాప్డు.
10 ఆ సేవకులు రహదారులోల్కి వెళిళ్
చెడడ్వారిని, మంచివారిని తమకు కనబడిన
వారినందరినీ పోగు చేశారు. కాబటిట్ ఆ
ఇలల్ంతా పెళిళ్ విందుకు వచిచ్న వారితో
నిండిపోయింది.

11 “రాజు అకక్డ కూరుచ్నన్ వారిని
చూడడానికి లోపలికి వచాచ్డు. అకక్డ పెళిళ్
బటట్లు వేసుకోకుండా కూరుచ్నన్ ఒకడు
ఆయనకు కనిపించాడు. 12 రాజు అతనితో,
‘మితర్మా, పెళిళ్ బటట్లు లేకుండా నీవు
లోపలికి ఎలా వచాచ్వు?’ అని అడిగాడు. కానీ
అతడు మౌనంగా ఉండిపోయాడు. 13 కాబటిట్
రాజు, ‘ఇతని కాళుళ్, చేతులు కటిట్ బయటి
చీకటిలోకి తోసివేయండి. అకక్డ ఏడుపు,
పండుల్ కొరుకోక్వడం ఉంటాయి’ అని తన
పరిచారకులతో చెపాప్డు. 14 ఆహావ్నం
అందుకునన్వారు చాలామంది ఉనాన్రు గానీ
ఎనిన్కైన వారు కొదిద్మందే.”

హేరోదుహేరోదు అనుచరఅనుచర గణానికిగణానికి యేసుయేసు జవాబుజవాబు (మారుక్మారుక్
12:13-17. లూకాలూకా 20:20-26)

15 అపుప్డు పరిసయుయ్లు వెళిళ్, ఆయనను
ఆయన మాటలోల్నే ఏ విధంగా ఇరికించాలా అని
ఆలోచించారు. 16 వారు తమ అనుచరులను కొందరు
హేరోదు మనుషులతో పాటు ఆయన దగగ్రికి
పంపించారు. వారు ఆయనతో, “బోధకా, నీవు
యథారధ్వంతుడివనీ, దేవుని మారగ్ం ఉనన్ది
ఉనన్టుట్ బోధించేవాడివనీ, ఎవరినీ లెకక్
చేయవనీ, ఎలాటి పకష్పాతం చూపవనీ మాకు
తెలుసు. 17 సీజరు చకర్వరిత్కి పనున్ కటట్డం
నాయ్యమా? కాదా? ఈ విషయంలో నీ
అభిపార్యం మాతో చెపుప్” అని అడిగారు.

18 యేసు వెంటనే వారి దుషట్ తలంపులు
కనిపెటిట్, “కపటులారా, ననెన్ందుకు
పరిశోధిసుత్నాన్రు? 19 ఏదీ, సుంకం నాణెం
ఒకటి నాకు చూపించండి” అనాన్డు. వారు ఆయన
దగగ్రికి ఒక దేనారం తీసుకొచాచ్రు. 20 ఆయన,
“దీనిపై ఉనన్ బొమమ్, అకష్రాలు ఎవరివి?” అని
వారినడిగాడు. వారు, “అవి సీజరు చకర్వరిత్వి”
అనాన్రు. 21 ఆయన వెంటనే, “అలాగైతే

సీజరువి సీజరుకూ, దేవునివి దేవునికీ
చెలిల్ంచండి” అని వారితో చెపాప్డు. 22

వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి
వెళిళ్పోయారు.

సదూద్కయుయ్లసదూద్కయుయ్ల పర్శన్కుపర్శన్కు జవాబుజవాబు (మారుక్మారుక్
12:18-27. లూకాలూకా 20:27-38)

23 అదే రోజు, మరణించిన వారు తిరిగి లేవడం
జరగదని వాదించే సదూద్కయుయ్లు ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్, 24 “బోధకా, ‘ఒక వయ్కిత్
పిలల్లు లేకుండా చనిపోతే అతని సోదరుడు
అతని భారయ్ను పెళిళ్ చేసికుని తన సోదరునికి
సంతానం కలిగించాలి’ అని మోషే చెపాప్డు
గదా. 25 మాలో ఏడుగురు అనన్దముమ్లు
ఉండేవారు. మొదటివాడు పెళిళ్ చేసుకుని
సంతానం లేకుండానే చనిపోయాడు. అతని
తముమ్డు అతని భారయ్ను చేసుకునాన్డు. 26

ఈ రెండోవాడు, మూడోవాడు, తరువాత ఏడోవాడి
వరకూ అందరూ ఆ విధంగానే చేసి చనిపోయారు.
27 వారందరి తరువాత ఆ సీత్ర్ కూడా
చనిపోయింది. 28 చనిపోయిన వారు తిరిగి
లేచినపుప్డు ఆ ఏడుగురిలో ఆమె ఎవరికి
భారయ్ అవుతుంది? ఇకక్డ ఆమె వారందరికీ
భారయ్గా ఉంది కదా?” అని అడిగారు.

29 అందుకు యేసు, “మీకు లేఖనాలూ, దేవుని
శకీత్ తెలియదు కాబటిట్ మీరు
పొరబడుతునాన్రు. 30 పునరుతాథ్నం జరిగిన
తరువాత ఎవరూ పెళిళ్ చేసుకోరు,
పెళిళ్కియయ్రు. వారు పరలోకంలోని
దేవదూతలాల్గా ఉంటారు.

31 చనిపోయిన వారి పునరుతాథ్నం
విషయమైతే దేవుడు,
‘నేను అబార్హాము దేవుణిణ్, ఇసాస్కు
దేవుణిణ్, యాకోబు దేవుణిణ్’
అని చెపిప్న మాట మీరు చదవలేదా? ఆయన
బర్తికి ఉనన్వారికే దేవుడు, చనిపోయిన
వారికి కాదు” అని వారితో చెపాప్డు.

33 ఈ మాటలు వినన్ జన సమూహం ఆయన బోధకు
ఆశచ్రయ్చకితులయాయ్రు.

పరిసయుయ్లపరిసయుయ్ల పర్శన్లకుపర్శన్లకు జవాబుజవాబు (మారుక్మారుక్
12:28-34. లూకాలూకా 10:25-28)

34 ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు
మూయించాడని విని పరిసయుయ్లు ఆయన
దగగ్రకి వచాచ్రు. 35 వారిలో
ధరమ్శాసత్ర్ం బాగా ఎరిగిన ఒకడు ఆయనను
పరీకిష్ంచడానికి, 36 “బోధకా,
ధరమ్శాసత్ర్ంలో అతయ్ంత
పార్ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏది?” అని అడిగాడు.

37 అందుకు యేసు,
“ ‘నీ పూరణ్హృదయంతో, పూరాణ్తమ్తో,
పూరణ్మనసుస్తో నీ దేవుడైన పర్భువును
పేర్మించాలి’ అనేదే.

38 ఇది ముఖయ్మైనదీ, మొదటిదీ.
39 ‘మిమమ్లిన్ మీరు ఎంతగా
పేర్మించుకుంటారో అంతగా మీ
పొరుగువాణిణ్ పేర్మించాలి’ అనే రెండవ
ఆజఞ్ కూడా దానిలాంటిదే.

40 ఈ రెండు ఆజఞ్లూ
ధరమ్శాసత్ర్మంతటికీ, పర్వకత్ల రాతలకూ
మూలాధారం” అని అతనితో చెపాప్డు.
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పరిసయుయ్లకుపరిసయుయ్లకు పర్శన్పర్శన్ (మారుక్మారుక్ 12:35-37.
లూకాలూకా 20:41-44)

41 మరోసారి పరిసయుయ్లు ఒకచోట
సమావేశమై ఉనన్పుప్డు, యేసు వారిని, 42

“కీర్సుత్ విషయంలో మీ అభిపార్యమేమిటి?
ఆయన ఎవరి కుమారుడు?” అని పర్శిన్ంచాడు.
వారు, “ఆయన దావీదు కుమారుడు” అని

చెపాప్రు.
43 అందుకు యేసు, “అయితే, ‘నేను నీ

శతుర్వులను నీ పాదాల కింద ఉంచేవరకూ 44 నీవు
నా కుడి పకక్న కూరోచ్ అని పర్భువు నా
పర్భువుతో పలికాడు’ అని దావీదు ఆయనను
ఆతమ్మూలంగా పర్భువని ఎందుకు
చెబుతునాన్డు? 45 దావీదు ఆయనను పర్భువు
అని పిలుసుత్ండగా ఆయన అతనికి ఏ విధంగా
కుమారుడవుతాడు?” అని వారిని అడిగాడు.

46 ఆయన పర్శన్కి ఎవవ్రూ జవాబు
చెపప్లేకపోయారు. అంతే కాదు, ఆ రోజు నుండి
ఆయనను ఒక పర్శన్ అడగడానికి కూడా ఎవవ్రికీ
ధైరయ్ం చాలలేదు.

పరిసయుయ్లపరిసయుయ్ల ఆగడాలుఆగడాలు (మారుక్మారుక్ 12:38-40. లూకాలూకా
20:45-47)

అపుప్డు యేసు జనసమూహాలతో, తన
శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు, 2

“ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు,
పరిసయుయ్లు మోషే పీఠంపై కూరుచ్ంటారు 3

కాబటిట్ వారు మీతో చెపేప్వాటిననిన్టినీ
ఆలకించి అనుసరించండి. అయితే వారి పనులను
మాతర్ం అనుకరించకండి. వారు చెబుతారే గాని
చేయరు. 4 మోయడానికి సాధయ్ం కాని బరువులు
మనుషుల భుజాలపై మోపుతారు గాని వాటిని
మోయడానికి సహాయంగా తమ వేలు కూడా
ఉపయోగించరు.

5 వారు చేసే పనులనీన్ మనుషులకు కనబడాలని
చేసాత్రు. తమ చేతులపై దైవ వాకుక్లు రాసి
ఉనన్ రకష్రేకులను వెడలుప్గా, తమ
వసాత్ర్ల అంచులు పెదద్విగా చేసుకుంటారు.
6 విందు భోజనాలోల్ గౌరవపర్దమైన
సాథ్నాలూ సమాజ మందిరాలోల్ ఉనన్తమైన
ఆసనాలూ కోరుకుంటారు.

7 సంత వీధులోల్ దండాలు
పెటిట్ంచుకోవడం, పర్జలచేత ‘బోధకా,
బోధకా’ అని పిలిపించుకోవడం వారికి ఇషట్ం. 8

మీరు మాతర్ం బోధకులని పిలిపించుకోవదుద్.
అందరికీ ఒకక్డే బోధకుడు. మీరంతా సోదరులు. 9

ఇంకా, భూమిమీద ఎవరినీ ‘తండిర్’ అని
పిలవవదుద్. పరలోకంలో ఉనన్ దేవుడొకక్డే
మీ తండిర్. 10 అంతే గాక, మీరు గురువులని
పిలిపించుకోవదుద్. కీర్సుత్ ఒకక్డే మీ
గురువు. 11 మీలో అందరికంటే గొపప్వాడు మీకు
సేవకుడై ఉండాలి. 12 తనను తాను గొపప్
చేసికొనేవాణిణ్ తగిగ్ంచడం, తగిగ్ంచుకొనే
వాణిణ్ గొపప్ చేయడం జరుగుతుంది.

పరిసయుయ్లకుపరిసయుయ్లకు యాతనయాతన (మారుక్మారుక్ 12:38-40.
లూకాలూకా 20:47)

13 “అయోయ్, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులారా,
పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు
శికష్ తపప్దు. ఎందుకంటే మనుషులు

పరలోకరాజయ్ంలో పర్వేశించడానికి మీరు
అడుడ్గా ఉనాన్రు. 14 మీరు అందులో
పర్వేశించరు, ఇతరులను పర్వేశించనియయ్రు.

15 అయోయ్, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులారా,
పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. ఒకక్
వయ్కిత్ని మీ మతంలో కలుపుకోడానికి మీరు
సముదార్నీన్, భూమినీ చుటిట్ వచిచ్నంత పని
చేసాత్రు. తీరా అతడు మీతో కలిసినపుప్డు
అతణిణ్ మీకంటే రెండంతలు నరకపాతుర్డిగా
చేసాత్రు. మీకు శికష్ తపప్దు.

16 “అయోయ్, అంధ మారగ్దరుశ్లారా, ‘ఒకడు
దేవాలయం తోడు అని ఒటుట్ పెటుట్కునాన్
ఫరవాలేదు గానీ ఆ దేవాలయంలోని బంగారం
తోడు అని ఒటుట్ పెటుట్కుంటే మాతర్ం
వాడు దానికి కటుట్బడి తీరాలి’ అని మీరు
చెబుతారు.

17 బుదిధ్హీనులారా, అంధులారా! ఏది
గొపప్ది? బంగారమా, ఆ బంగారానిన్
పవితర్పరిచే దేవాలయమా? 18 అలాగే ‘బలిపీఠం
తోడు అని ఒటుట్ వేసేత్ పరవాలేదు గాని,
దానిపై ఉనన్ అరప్ణ తోడు అని ఒటుట్
వేసేత్ మాతర్ం దానికి కటుట్బడి ఉండాలి’
అని మీరు చెబుతారు.

19 అంధులారా! ఏది గొపప్ది? అరిప్ంచిన
వసుత్వా, దానిన్ పవితర్పరిచే బలిపీఠమా? 20

బలిపీఠం తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనేవాడు,
దాని తోడనీ, దానిపై ఉనన్ వాటనిన్టి తోడనీ
ఒటుట్ పెటుట్కొంటునాన్డు. 21 అలాగే
దేవాలయం తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనేవాడు,
దాని తోడనీ దానిలో నివసించేవాని తోడనీ
ఒటుట్ పెటుట్కొంటునాన్డు. 22 ఆకాశం
తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనేవాడు దేవుని
సింహాసనం తోడనీ, దానిపై కూరుచ్నన్వాడి
తోడనీ ఒటుట్ పెటుట్కొంటునాన్డు.

23 “అయోయ్, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులారా,
పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు
శికష్ తపప్దు. మీరు పుదీనా, సోపు, జీలకరర్లో,
పదవ వంతు చెలిల్సాత్రు, కానీ
ధరమ్శాసత్ర్ంలో ముఖయ్మైన విషయాలైన
నాయ్యం, కరుణ, విశావ్సం అనేవాటిని
విడిచిపెటాట్రు. పదవ వంతు చెలిల్ంచడం
మానకుండానే వీటిని కూడా పాటిసూత్ ఉండాలి.

24 అంధ మారగ్దరుశ్లారా, మీరు చినన్
దోమలిన్ వడకటిట్ తీసేసి పెదద్ ఒంటెను
మింగేసాత్రు. 25 అయోయ్, ధరమ్శాసత్ర్
పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట
వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు. మీరు గినెన్,
పళెల్ం బయట శుభర్ం చేసాత్రుగానీ అవి
లోపలంతా దోపిడీతో, అతాయ్శతో నిండి
ఉనాన్యి.

26 గుడిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్, పళెళ్ం,
ముందుగా లోపల శుభర్ం చెయియ్. అపుప్డు
వాటి బయట కూడా శుభర్ం అవుతుంది.

27 అయోయ్, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులారా,
పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు
శికష్ తపప్దు! మీరు సునన్ం కొటిట్న
సమాధులాల్గా ఉనాన్రు. అవి బయటకి
అందంగానే కనిపిసాత్యి. కాని, లోపల
చచిచ్నవారి యెముకలతో, సమసత్ కలమ్షంతో
నిండి ఉంటాయి. 28 అలాగే మీరు కూడా బయటకి
మనుషులకు నీతిమంతులుగా కనిపిసాత్రు. కానీ,
మీరు లోపల కపటంతో, దుషట్తవ్ంతో నిండి
ఉంటారు.
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29 “అయోయ్, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులారా,
పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు
శికష్ తపప్దు. మీరు పర్వకత్ల సమాధులు
కటిట్సాత్రు, నీతిమంతుల సమాధులకు రంగులు
వేసాత్రు.

30 ‘మేమే గనుక మా పూరివ్కుల రోజులోల్
జీవించి ఉంటే పర్వకత్లను చంపే విషయంలో
వారితో కలిసే వాళళ్ం కాము’ అని
చెపుప్కొంటారు. 31 నిజానికి మీరు
పర్వకత్లను చంపినవారి సంతానం అని మీ మీద
మీరే సాకష్య్ం చెపుప్కొంటునాన్రు. 32

ఇంకేం, మీ పూరివ్కుల దోషాలను మీరే పూరిత్
చేయండి.

33 “సరాప్లాల్రా, పాము పిలల్లాల్రా!
మీరు నరకానిన్ తపిప్ంచుకోలేరు. 34 కాబటిట్
వినండి! నేను మీ దగగ్రికి పర్వకత్లనూ,
జాఞ్నులనూ, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులనూ
పంపుతునాన్ను. మీరు వారిలో కొంతమందిని
చంపుతారు. సిలువ వేసాత్రు. కొంతమందిని మీ
సమాజ కేందార్లోల్ కొరడాలతో కొడతారు.
మరి కొందరిని ఊరినుంచి ఊరికి తరిమి
కొడతారు.

35 నీతిపరుడైన హేబెలు రకత్ంతో
మొదలుపెటిట్, మీరు దేవాలయం, బలిపీఠం
మధయ్ చంపి పడవేసిన బరకీయ కొడుకు
జెకరాయ్ రకత్ం వరకూ ఈ భూమి మీద చిందిన
నీతిపరుల రకాత్పరాధమంతా మీ పైకి వసుత్ంది.
36 అదంతా ఈ తరం వారి మీదికి వసుత్ందని
మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

యెరూషలేముకైయెరూషలేముకై విలాపంవిలాపం (లూకాలూకా 13:34,35)
37 “యెరూషలేమా, యెరూషలేమా,

పర్వకత్లను చంపుతూ, దేవుడు నీ దగగ్రికి
పంపిన వారిని రాళల్తో కొటిట్ చంపేదానా,
కోడి తన పిలల్లను ఏ విధంగా తన రెకక్ల కింద
చేరుచ్కుని దాచిపెడుతుందో అదే విధంగా నేను
కూడా నీ పిలల్లను చేరుచ్కోవాలని చూశాను
గానీ నువువ్ ఇషట్పడలేదు. 38 ఇదుగో, ఇక మీ
ఇలుల్ మీకే పాడుగా విడిచి
పెటేట్సుత్నాన్ను 39 ఇపప్టి నుండి మీరు
‘పర్భువు పేరిట వచేచ్వాడు సుత్తులు
పొందుతాడు గాక’ అని చెపేప్ వరకూ మీరు ననున్
చూడరని నేను మీతో చెబుతునాన్ను.”

ఒలీవఒలీవ కొండకొండ పర్సంగంపర్సంగం. దేవాలయందేవాలయం విధవ్ంసంవిధవ్ంసం
గురించిగురించి (మారుక్మారుక్ 13:1,2. లూకాలూకా 21:5,6)

యేసు దేవాలయం నుండి వెళూత్
ఉండగా, ఆయన శిషుయ్లు ఆ దేవాలయం
కటట్డాలను ఆయనకు చూపించారు. 2

అందుకాయన, “మీరు ఇవనీన్ చూసుత్నాన్రు గదా.
నేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఇకక్డ
రాయి మీద రాయి ఒకక్టి కూడా నిలిచి
ఉండకుండా అనీన్ కూలదోసాత్రు” అని వారితో
అనాన్డు.

శిషుయ్లశిషుయ్ల మూడుమూడు పర్శన్లుపర్శన్లు (మారుక్మారుక్ 13:3,4.
లూకాలూకా 21:7)

3 ఆయన ఒలీవ కొండమీద కూరుచ్ని ఉండగా
శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి ఏకాంతంగా వచిచ్,
“నువువ్ చెపిప్న విషయాలు ఎపుప్డు

జరుగుతాయి? నీ రాకడకూ, లోకాంతానికీ
సంకేతాలు మాకు చెపుప్” అని అడిగారు.

ఈఈ యుగంయుగం పరిణామాలుపరిణామాలు (మారుక్మారుక్ 13:5, 13. లూకాలూకా
21:8-19)

4 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఎవరూ
మిమమ్లిన్ మోసం చేయకుండా చూసుకోండి. 5

చాలామంది నా నామంలో వచిచ్ ‘నేనే
కీర్సుత్ని’ అని చెపిప్ అనేకమంది దారి
తపేప్లా చేసాత్రు. 6 అంతే గాక మీరు
యుదాధ్ల గురించి వింటారు. వాటి గురించిన
వారత్లు వింటారు. అపుప్డు కలవరపడవదుద్.
ఇవనీన్ జరిగి తీరవలసిందే గాని అంతం వెంటనే
రాదు. 7 జనం మీదికి జనమూ, రాజయ్ం మీదికి
రాజయ్మూ లేసాత్యి. అకక్డకక్డ కరువులూ
భూకంపాలూ వసాత్యి. 8 ఇవనీన్ కషాట్లకు
ఆరంభం మాతర్మే.

9 “అపుప్డు మనుషులు మిమమ్లిన్ హింసలకు
గురి చేసాత్రు, చంపుతారు. నా నామం కారణంగా
మనుషులంతా మిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్రు. 10 ఆ
కాలంలో చాలామంది వెనకిక్ జారిపోతారు,
ఒకరినొకరు దేవ్షించుకొని ఒకరినొకరు
శతుర్వులకు పటిట్సాత్రు. 11 అధిక
సంఖయ్లో కపట పర్వకత్లు వచిచ్
అనేకమందిని మోసగిసాత్రు. 12 అనాయ్యం
పెరిగిపోయి, దాని ఫలితంగా చాలామందిలో
పేర్మ చలాల్రిపోతుంది. 13 కానీ అంతం వరకూ
ఎవరు నిలిచి ఉంటారో వారికే విమోచన
లభిసుత్ంది. 14 రాజయ్ం గురించిన సువారత్
మానవులందరికీ సాకష్య్ంగా లోకమంతటా
వినబడుతుంది. ఆ తరువాత అంతం వసుత్ంది.

మహామహా బాధలబాధల కాలంకాలం (మారుక్మారుక్ 13:14-23)
15 “కాబటిట్ దేవుడు దానియేలు పర్వకత్

దావ్రా చెపిప్న ‘వినాశకారి అయిన హేయ
వసుత్వు’ అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో నిలవడం మీరు
చూడగానే (చదివేవాడు గర్హిసాత్డు గాక), 16

యూదయలో ఉనన్వారు కొండలకు పారిపోవాలి.
17 మిదెద్లపై ఉనన్వారు కింద ఇంటోల్ నుండి
దేనినైనా తీసుకుపోవడానికి దిగి రాకూడదు. 18

పొలాలోల్ ఉనన్వాడు తన బటట్లు
తీసుకోడానికి ఇంటికి వెళళ్కూడదు.

19 అయోయ్, ఆ రోజులు గరభ్వతులకూ
చంటిపిలల్ల తలుల్లకూ కషట్కాలం. 20

అపుప్డు మహా బాధలు కలుగుతాయి. కాబటిట్
మీరు పారిపోయే సమయం చలికాలంలో గానీ
విశార్ంతిదినాన గానీ రాకూడదని పార్రథ్న
చేసుకోండి. 21 ఎందుకంటే అంతటి ఉపదర్వం
లోకం పుటిట్ంది మొదలు ఇపప్టివరకూ
రాలేదు, ఇక ముందు రాదు. 22 ఆ రోజులిన్
దేవుడు తగిగ్ంచకపోతే శరీరంతో ఉనన్ ఏ
ఒకక్డూ తపిప్ంచుకోలేడు. అయితే, ఆయన
ఎనున్కునన్ వారి నిమితత్ం ఆ రోజులిన్
దేవుడు తకుక్వ చేసాత్డు.

23 “ఆ కాలంలో ఎవరైనా, ‘ఇదిగో, కీర్సుత్
ఇకక్డ ఉనాన్డు, అకక్డ ఉనాన్డు’ అని చెబితే
నమమ్వదుద్. 24 కపట కీర్సుత్లు, కపట
పర్వకత్లు వచిచ్, సాధయ్మైతే దేవుడు
ఎనున్కునన్ వారిని కూడా మోసగించడానికి
గొపప్ సూచక కిర్యలూ, అదుభ్తాలూ
జరిగిసాత్రు. 25 ఇదిగో, ఇవనీన్ నేను
ముందుగానే మీతో చెపాప్ను. 26 కాబటిట్

మతత్యి సువారత్ 24:26
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ఎవరైనా ‘ఇదిగో, కీర్సుత్ అరణయ్ంలో
ఉనాన్డు’ అని చెపిప్నా, ‘ఇదిగో, ఈ గది లోపల
ఉనాన్డు’ అని చెపిప్నా మీరు నమమ్వదుద్.
వారి వెంట వెళళ్వదుద్.

మహిమమహిమ సహితంగాసహితంగా రాజురాజు రాకరాక (మారుక్మారుక్ 13:24-37.
లూకాలూకా 21:25-36)

27 “మెరుపు తూరుప్ వైపున పుటిట్ పడమర
వైపుకు ఏవిధంగా కనిపిసుత్ందో, ఆ విధంగా
మనుషయ్ కుమారుడి రాక కూడా ఉంటుంది. 28 శవం
ఎకక్డ ఉంటే అకక్డ రాబందులు పోగవుతాయి.

29 “ఆ బాధలనీన్ అయిపోగానే సూరుయ్ణిణ్
చీకటి కముమ్తుంది. చందుర్డు కాంతిని
కోలోప్తాడు. ఆకాశం నుండి నకష్తార్లు
రాలిపోతాయి. ఆకాశంలోని శకుత్లు
చెలాల్చెదరౌతాయి. 30 అపుప్డు మనుషయ్
కుమారుడి సూచన ఆకాశంలో కనిపిసుత్ంది.
అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు మహా మహిమా
పర్భావాలతో ఆకాశ మేఘాలపై రావడం చూసి,
భూమి మీద ఉనన్ అనిన్ జాతుల పర్జలు గుండెలు
బాదుకుంటారు. 31 ఆయన గొపప్ బూర ధవ్నులతో
తన దూతలను పంపుతాడు. వారు ఆకాశం ఆ కొన
నుండి ఈ కొన వరకూ నలుదికుక్ల నుండీ ఆయన
ఎనున్కునన్ వారిని సమకూరుచ్తారు.

అంజూరుఅంజూరు చెటుట్చెటుట్ ఉపమానంఉపమానం (మారుక్మారుక్ 13:28,29.
లూకాలూకా 21:29-31)

32 “అంజూరు చెటుట్ గురించిన ఉపమానం
నేరుచ్కోండి. దాని కొమమ్లు చిగిరించి లేత
కొమమ్లు వేసేటపుప్డు వసంత కాలం దగగ్ర
పడిందని మీరు తెలుసుకుంటారు. 33 అదే విధంగా
ఈ సంగతులనీన్ జరగడం చూసినపుప్డు ఆయన
మీకు సమీపంలోనే, దావ్రం దగగ్రే ఉనాన్డని
తెలుసుకోండి. 34 ఇవనీన్ జరిగే వరకూ ఈ జాతి
అంతరించదని నేను మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 35 ఆకాశమూ భూమీ
గతించిపోతాయి గాని నా మాటలు ఎనన్టికీ
గతించవు.

36 “అయితే ఆ రోజు, ఆ గంట ఎపుప్డో
తండిర్కి మాతర్మే తెలుసు గానీ ఏ మనిషికీ
తెలియదు. చివరికి పరలోకంలోని దూతలకు,
కుమారుడికి కూడా తెలియదు. 37 నోవహు
రోజులోల్ ఎలా ఉండేదో మనుషయ్ కుమారుడి
రాకడ కూడా అలా ఉంటుంది. 38 జలపర్ళయం రాక
ముందు నోవహు ఓడలోకి వెళిళ్న రోజు వరకూ,
మనుషులు తింటూ, తాగుతూ, పెళిళ్ళుళ్
చేసుకుంటూ, ఇచిచ్ పుచుచ్కుంటూ ఉనాన్రు. 39

జలపర్ళయం వచిచ్ వారంతా
కొటుట్కొనిపోయే వరకూ వారికి తెలియలేదు.
ఆ విధంగానే మనుషయ్ కుమారుడి రాకడ
ఉంటుంది.

40 ఆ రోజు, పొలంలో ఇదద్రు పురుషులు ఉంటే,
ఒకడు వెళిళ్పోతాడు, మరొకడు అకక్డే
ఉండిపోతాడు. 41 ఇదద్రు సీత్ర్లు తిరుగలి
విసురుతూ ఉంటే, ఒకామె వెళిళ్పోతుంది,
మరొకామె ఉండిపోతుంది. 42 ఏ రోజున మీ
పర్భువు వసాత్డో మీకు తెలియదు కాబటిట్
మెలకువగా ఉండండి. 43 దొంగ ఏ గంటలో
వసాత్డో ఇంటి యజమానికి ముందే తెలిసేత్
అతడు మేలుకుని ఉండి దొంగతనం చేయనివవ్డు
కదా! 44 మీరు ఎదురు చూడని గంటలో మనుషయ్

కుమారుడు వసాత్డు కాబటిట్ మీరు కూడా
సిదధ్ంగా ఉండండి.

45 “ఒక యజమాని తన ఇంటోల్ పనివారికి
వేళకు భోజనం పెటట్డానికి నియమించిన
నమమ్కమైన, తెలివైన దాసుడు ఎవరు? 46

యజమాని ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఆ
విధంగా చేసుత్ండడం గమనిసాత్డో ఆ దాసుడు
ధనుయ్డు. 47 ఆ యజమాని తన యావదాసిత్
మీదా ఆ దాసుని నియమిసాత్డని నేను మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 48 కానీ ఆ దాసుడు
చెడడ్వాడైతే, ‘నా యజమాని ఆలసయ్ంగా
వసాత్డులే’ అని తన మనసులో అనుకొని 49 తన
సాటి సేవకులను కొడుతూ, తాగుబోతులతో కలిసి
తింటూ, తాగుతూ ఉంటే, 50 అతడు ఎదురు చూడని
రోజున, అనుకోని గంటలో వాని యజమాని
వసాత్డు. 51 వాణిణ్ రెండు ముకక్లుగా
నరికించి కపట వేషధారులతో బాటు వాడిని
శికిష్సాత్డు. అకక్డ ఏడుపూ పండుల్
కొరకడమూ ఉంటాయి.”

ఒలీవఒలీవ కొండకొండ పర్సంగంపర్సంగం. పర్భువుపర్భువు రాకరాక, పదిమందిపదిమంది
కనయ్లకుకనయ్లకు పరీకష్పరీకష్

“పరలోక రాజాయ్నిన్ ఈ విధంగా
పోలచ్వచుచ్. పదిమంది కనయ్లు
పెళిళ్కొడుకును కలుసుకోడానికి

కాగడాలు పటుట్కొని బయలుదేరారు. 2 వీరిలో
ఐదుగురు తెలివి తకుక్వ వారు, ఐదుగురు తెలివైన
వారు. 3 తెలివి తకుక్వ వారు తమ దీపాలు
పటుట్కునాన్రు గాని తమతో నూనె తీసుకుని
పోలేదు. 4 తెలివైన వారు తమ దీపాలతో బాటు
సీసాలోల్ నూనె తీసుకుని వెళాళ్రు. 5

పెళిళ్కొడుకు రావడం ఆలసయ్ం కావడంతో
వారంతా నిదర్పోయారు.

6 అరధ్రాతిర్, ‘ఇడుగో, పెళిళ్కొడుకు
వసుత్నాన్డు. అతనికి ఎదురు వెళళ్ండి’ అనే
పిలుపు వినిపించింది. 7 అపుప్డు ఆ కనయ్లంతా
లేచి తమ దీపాలు సరిచేసుకునాన్రు.

8 అయితే తెలివి తకుక్వవారు, ‘మా దీపాలు
ఆరిపోతునాన్యి, మీ నూనెలో కొంచెం
మాకూక్డా ఇసాత్రా?’ అని తెలివైన వారిని
అడిగారు. 9 అందుకు వారు, ‘మా దగగ్ర ఉనన్
నూనె మన ఇదద్రికీ సరిపోదేమో, మీరు వెళిళ్
నూనె అమేమ్వారి దగగ్ర కొనుకోక్ండి’ అని
చెపాప్రు.

10 వారు కొనడానికి వెళూత్ ఉండగానే
పెళిళ్కొడుకు వచేచ్శాడు. అపుప్డు
సిదధ్ంగా ఉనన్ ఐదుగురు యువతులు అతనితో
కలిసి పెళిళ్ విందుకు లోపలికి వెళాళ్రు.
వెంటనే తలుపు మూశారు. 11 ఆ తరువాత మిగిలిన
కనయ్లు వచిచ్, ‘పర్భూ, పర్భూ, మాకు తలుపు
తెరవండి’ అని అడిగారు. 12 కాని ఆయన, ‘నేను
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, మీరెవరో నాకు
తెలీదు’ అనాన్డు. 13 ఆ రోజైనా, ఆ గంటైనా
మీకు తెలియదు కాబటిట్ మేలుకొని ఉండండి.

పర్భువుపర్భువు రాకరాక, సేవకులకుసేవకులకు పరీకష్పరీకష్
14 “పరలోక రాజయ్ం ఇలా ఉంటుంది, ఒక మనిషి

దూరదేశానికి పర్యాణమై తన పనివారిని
పిలిచి తన ఆసిత్ని వారికి అపప్గించాడు. 15

వారి వారి సామరధ్య్ం పర్కారం ఒకడికి ఐదు
తలాంతులూ ఇంకొకడికి రెండు తలాంతులూ
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మరొకడికి ఒకక్ తలాంతూ ఇచిచ్, వెంటనే
పర్యాణమై వెళాళ్డు.

16 ఐదు తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు వాటితో
వాయ్పారం చేసి, ఇంకో ఐదు తలాంతులు
సంపాదించాడు. 17 అదే విధంగా రెండు
తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు ఇంకో రెండు
సంపాదించాడు. 18 అయితే ఒక తలాంతు
తీసుకునన్ వాడు వెళిళ్, గుంట తవివ్ తన
యజమాని డబుబ్ దాచిపెటాట్డు.

19 “చాలా కాలం తరువాత ఆ యజమాని తిరిగి
వచిచ్ తన పనివారి దగగ్ర లెకక్లు
చూసుకునాన్డు. 20 అపుప్డు ఐదు తలాంతులు
తీసుకునన్ వాడు మరో ఐదు తలాంతులు తెచిచ్
‘అయయ్గారూ, మీరు నాకు ఐదు తలాంతులు
ఇచాచ్రు కదా, అవి గాక నేను ఇంకో ఐదు
తలాంతులు సంపాదించాను’ అని చెపాప్డు.

21 అతని యజమాని, ‘ఆహా! నీవు నమమ్కమైన
మంచి పనివాడివి! నీవు ఈ చినన్పాటి విషయంలో
నమమ్కంగా ఉనాన్వు. కాబటిట్ నినున్ ఎకుక్వ
పనుల మీద నియమిసాత్ను. నీ యజమాని
సంతోషంలో నీవు కూడా భాగం పంచుకో’ అనాన్డు.

22 అలాగే రెండు తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు
వచిచ్, ‘అయయ్గారూ, మీరు నాకు రెండు
తలాంతులు ఇచాచ్రు కదా, అవి గాక నేను ఇంకో
రెండు తలాంతులు సంపాదించాను’ అని చెపాప్డు.
23 యజమాని, ‘ఆహా! నీవు ఈ చినన్పాటి
విషయంలో నమమ్కంగా ఉనాన్వు. కాబటిట్
నినున్ ఎకుక్వ పనుల మీద నియమిసాత్ను. నీ
యజమాని సంతోషంలో నీవు కూడా భాగం పంచుకో’
అనాన్డు.

24 తరువాత ఒకక్ తలాంతు తీసుకునన్వాడు
వచాచ్డు. అతడనాన్డు, ‘అయయ్గారూ, మీరు
వితత్నాలు నాటని చోట పంట కోయడానికీ,
వెదజలల్ని చోట పంట పోగుచేసుకోడానికీ
చూసే కఠినాతుమ్లని నాకు తెలుసు. 25

కాబటిట్ నాకు భయం వేసి, మీరిచిచ్న
తలాంతును భూమిలో దాచిపెటాట్ను. ఇదిగో,
తీసుకోండి’ అనాన్డు.

26 అందుకు ఆ యజమాని అతనితో, ‘నీవు
సోమరివాడివి! చెడడ్ దాసుడివి. నేను వితత్ని
చోట కోసేవాడిని, వెదజలల్ని చోట పంట
పోగుచేసుకో జూసేవాడిని అని నీకు తెలుసు గదా!
27 అలాంటపుప్డు నీవు నా డబుబ్ను వడీడ్
వాయ్పారుల దగగ్ర ఉంచాలిస్ంది. అపుప్డు
నేను వచిచ్ దానిన్ వడీడ్తో కలిపి తీసుకుని
ఉండేవాణిణ్’ అని చెపిప్, 28 ‘ఆ తలాంతును
వాడి దగగ్ర నుండి తీసుకుని పది తలాంతులు
ఉనన్వాడికి ఇవవ్ండి.

29 ఉనన్ పర్తివాడికీ మరింత ఇవవ్డం
జరుగుతుంది, అతడు సమృదిధ్ కలిగి ఉంటాడు. లేని
వాడి దగగ్ర నుండి వాడికి ఉనన్ది కూడా
తీసివేయడం జరుగుతుంది. 30 పనికిమాలిన ఆ
దాసుణిణ్ బయట ఉనన్ చీకటిలోకి
తోసివేయండి. అకక్డ ఏడుపు, పండుల్
కొరుకోక్వడం ఉంటాయి.

పర్భువుపర్భువు రాకరాక, యూదేతరయూదేతర జాతులకుజాతులకు పరీకష్పరీకష్
(యోవేలుయోవేలు 3:11-16)

31 “మనుషయ్ కుమారుడు తన మహిమతో, తన
దేవదూతలందరితో వచేచ్టపుప్డు ఆయన తన
మహిమ సింహాసనం మీద కూరుచ్ని ఉంటాడు.

32 మానవులందరినీ పోగుచేసి ఆయన ముందు
నిలబెడతారు. అపుప్డు ఒక గొలల్వాడు తన
మందలో మేకలను, గొరెర్లను వేరు చేసినటుట్
33 ఆయన తన కుడి వైపున ‘గొరెర్లు’ (నీతిపరులు),
ఎడమవైపున ‘మేకలు’ (అనీతిపరులు) ఉండేలా వేరు
చేసి నిలబెడతాడు.

34 తరువాత రాజు తన కుడి వైపున ఉనన్వారిని
చూసి, ‘నా తండిర్ ఆశీరవ్దించిన వారలారా,
రండి. లోకం పునాది వేసినపుడే మీ కోసం
సిదధ్పరిచిన రాజాయ్నిన్ సావ్ధీనం
చేసుకోండి. 35 ఎందుకంటే నాకు ఆకలి
వేసినపుప్డు మీరే నాకు భోజనం పెటాట్రు.
నేను దాహంతో ఉనన్పుప్డు నాకు దాహం
తీరాచ్రు. పరదేశిగా ఉనన్పుప్డు నాకు
ఆశర్యం ఇచాచ్రు. 36 బటట్లు లేక దిగంబరిగా
ఉనన్పుప్డు నాకు బటట్లిచాచ్రు.
రోగినైనపుప్డు ననున్ పరామరిశ్ంచారు.
చెరసాలోల్ ఉనన్పుప్డు నా దగగ్రికి వచిచ్
పలకరించారు’ అని చెబుతాడు.

37 అందుకు నీతిపరులు ‘పర్భూ, ఎపుప్డు నీకు
ఆకలి వేయడం చూసి నీకు భోజనం పెటాట్ం?
ఎపుప్డు దపిప్గొనడం చూసి దాహం తీరాచ్ం?
38 ఎపుప్డు పరదేశిగా చూసి నీకు
ఆశర్యమిచాచ్ం? ఎపుప్డు దిగంబరిగా చూసి
బటట్లిచాచ్ం? 39 ఎపుప్డు రోగివై ఉండటం,
చెరసాలలో ఉండడం చూసి నీ దగగ్రికి వచిచ్
పరామరిశ్ంచాం?’ అని ఆయనను అడుగుతారు. 40

అందుకు రాజు, ‘మీతో కచిచ్తంగా
చెపేప్దేమంటే, దీనులైన ఈ నా సోదరులోల్
ఒకడికి ఇది చేసేత్ నాకు కూడా చేసినటేట్’
అని వారికి జవాబిసాత్డు.

41 “తరవాత ఆయన ఎడమవైపున ఉనన్వారిని
చూసి, ‘శాపగర్సుత్లారా, ననున్ విడిచి
వెళళ్ండి! సాతానుకు, వాడి దూతలకు సిదధ్ం
చేసిన నితాయ్గిన్లోకి వెళళ్ండి. 42

ఎందుకంటే, నాకు ఆకలి వేసినపుప్డు మీరు నాకు
భోజనం పెటట్లేదు. నేను దాహంతో
ఉనన్పుప్డు నాకు దాహం తీరచ్లేదు. 43

పరదేశిగా ఉనన్పుప్డు నాకు ఆశర్యం
ఇవవ్లేదు, వసాత్ర్లు లేక దిగంబరిగా
ఉనన్పుప్డు నాకు బటట్లివవ్లేదు.
రోగినైనపుప్డు ననున్ పరామరిశ్ంచలేదు.
చెరసాలలో ఉనన్పుప్డు నా దగగ్రికి వచిచ్
పలకరించలేదు’ అని చెబుతాడు.

44 అందుకు వారు కూడా, ‘పర్భూ, మేమెపుప్డు
నీవు ఆకలిగా ఉండటం, దాహంతో ఉండటం,
పరదేశిగా ఉండటం, దిగంబరివై ఉండటం, రోగివై
ఉండడం చూసి నీకు సహాయం చేయలేదు?’ అని
అడుగుతారు. 45 అందుకు రాజు, ‘మీతో కచిచ్తంగా
చెపేప్దేమంటే, మీరు దీనులైన నా ఈ
సోదరులలో ఒకరికి ఈ విధంగా చేయలేదు
కాబటిట్ నాకు కూడా చేయనటేట్’ అని వారికి
జవాబిసాత్డు. 46 వీరు శాశవ్త శికష్లోకీ,
నీతిపరులు శాశవ్త జీవంలోకీ పర్వేశిసాత్రు.”

యేసుయేసు వధకైవధకై యూదుయూదు నాయకులనాయకుల కుటర్కుటర్ (మారుక్మారుక్
14:1,2. లూకాలూకా 22:1,2)

యేసు ఈ మాటలు చెపప్డం ముగించిన
తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో, 2

“రెండు రోజుల తరువాత పసాక్ పండగ
వసుత్ందని మీకు తెలుసు. అపుప్డు మనుషయ్

మతత్యి సువారత్ 26:2
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కుమారుణిణ్ సిలువ వేయడానికి
అపప్గిసాత్రు” అని చెపాప్డు.

3 ఆ సమయంలోనే ముఖయ్ యాజకులు, పర్జల
పెదద్లు కయప అనే పర్ధాన యాజకుడి
నివాసంలో సమావేశమయాయ్రు. 4 వారంతా
ఏకమై కుటర్ చేసి యేసును పటుట్కుని,
చంపాలని కుయుకుత్లు పనాన్రు. 5 అయితే
పర్జలోల్ అలల్రి జరుగుతుందేమో అని ”పండగ
సమయంలో వదుద్” అని చెపుప్కునాన్రు.

బేతనీబేతనీ మరియమరియ యేసుకుయేసుకు చేసినచేసిన అభిషేకంఅభిషేకం (మారుక్మారుక్
14:3-9. యోహానుయోహాను 12:1-8)

6 యేసు బేతనీలో కుషుట్రోగి సీమోను
ఇంటోల్ ఉనాన్డు. 7 ఆ సమయంలో ఒక సీత్ర్
పాలరాతి సీసాలో బాగా ఖరీదైన అతత్రు
తెచిచ్, ఆయన భోజనానికి కూరుచ్ని
ఉనన్పుప్డు ఆయన తలమీద ఆ అతత్రు పోసింది.
8 అది చూసి శిషుయ్లకు కోపం వచిచ్ంది. వారు
ఆమెతో, “ఎంత నషట్ం! 9 దీనిన్ మంచి ధరకు
అమిమ్ ఆ సొముమ్ను పేదలకు దానం
చెయయ్వచుచ్ కదా?” అనాన్రు. 10 యేసు ఆ
సంగతి గర్హించి, “ఈ సీత్ర్ని ఎందుకు
ఇబబ్ంది పెడుతునాన్రు? ఈమె నా విషయంలో
ఒక మంచి పని చేసింది. 11 బీదవారు మీ దగగ్ర
ఎపుప్డూ ఉంటారు. కానీ నేను ఎలల్కాలం మీతో
ఉండను. 12 ఈమె ఈ అతత్రు నా శరీరంపై పోసి
నా భూసాథ్పన కోసం సిదధ్ం చేసింది. 13 నేను
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఈ
లోకమంతటిలో సువారత్ పర్కటన ఎకక్డెకక్డ
జరుగుతుందో అకక్డ ఈమెనూ, ఈమె చేసిన
పనినీ అందరూ గురుత్ చేసుకుని
పర్శంసిసాత్రు.”

యూదుయూదు నాయకులతోనాయకులతో ఇసక్రియోతుఇసక్రియోతు యూదాయూదా
లాలూచీలాలూచీ (మారుక్మారుక్ 14:10,11. లూకాలూకా 22:3-6)

14 అపుప్డు పనెన్ండు మందిలో ఒకడైన
ఇసక్రియోతు యూదా, పర్ధాన యాజకుల
దగగ్రికి వెళాళ్డు. 15 “యేసును మీకు
పటిట్సేత్ నాకేమిసాత్రు?” అని అతడు
వారినడిగాడు. వారు ముపెఫ్ౖ వెండి నాణాలు
లెకక్పెటిట్ అతనికి ఇచాచ్రు. 16 అతడు
అపప్టి నుండి ఆయనను వారికి
పటిట్వవ్డానికి తగిన సమయం కోసం ఎదురు
చూసుత్నాన్డు.

పసాక్పసాక్ ఏరాప్టుల్ఏరాప్టుల్ (మారుక్మారుక్ 14:12-16. లూకాలూకా
22:7-13)

17 పొంగని రొటెట్ల పండగలో మొదటి రోజు
శిషుయ్లు యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “మనం పసాక్
భోజనానిన్ ఆచరించడానికి ఏరాప్టుల్ ఎకక్డ
చేయమంటావు?” అని అడిగారు. 18 అందుకాయన,
“మీరు పటట్ణంలో ఫలాని వయ్కిత్ దగగ్రికి
వెళిళ్, ”నా కాలం సమీపించింది. నా
శిషుయ్లతో కలిసి నీ ఇంటోల్ పసాక్ భోజనం
చేసాత్ను” అని మా గురువు అంటునాన్డని
అతనితో చెపప్ండి” అనాన్డు. 19 యేసు తమకు
ఆజాఞ్పించిన పర్కారం చేసి శిషుయ్లు
పసాక్ను సిదధ్ం చేశారు.

చివరిచివరి భోజనంభోజనం (మారుక్మారుక్ 14:17-21. లూకాలూకా
22:14-20, 24-30) (ఇకక్డఇకక్డ యోహానుయోహాను 13:2-30

చదువుకోవచుచ్చదువుకోవచుచ్)
20 సాయంకాలం యేసు తన పనెన్ండు మంది

శిషుయ్లతో భోజనానికి కూరుచ్నాన్డు. 21

వారు భోజనం చేసుత్ండగా ఆయన, “మీలో ఒకడు
ననున్ శతుర్వులకు అపప్గిసాత్డని మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 22

అందుకు వారు చాలా దుఃఖంలో మునిగిపోయారు.
పర్తి ఒకక్డూ, “పర్భూ, అది నేనా?” అని
ఆయనను అడగడం పార్రంభించారు. 23 ఆయన,
“నాతో కలిసి పాతర్లో చెయియ్ ముంచి
భోజనం చేసేవాడే ననున్ పటిట్సాత్డు.

24 మనుషయ్ కుమారుణిణ్ గురించి రాసి ఉనన్
పర్కారం ఆయన చనిపోవలసిందే గాని ఆయనను
ఎవరు పటిట్సాత్డో ఆ వయ్కిత్కి యాతన
తపప్దు. ఆ వయ్కిత్ అసలు పుటిట్ ఉండకపోతే
అతనికి మంచిది” అని వారితో చెపాప్డు. 25

ఆయనను అపప్గించబోయే యూదా, “పర్భూ,
నేను కాదు కదా?” అని అడగాగ్నే ఆయన, “నీవే
చెబుతునాన్వు కదా?” అనాన్డు.

పర్భుపర్భు రాతిర్రాతిర్ భోజనభోజన సంసాక్రసంసాక్ర సాథ్పనసాథ్పన
(మారుక్మారుక్ 14:22-25. లూకాలూకా 22:17-20. 1కొరింతికొరింతి

11:23-25)
26 వారు భోజనం చేసుత్ండగా యేసు ఒక

రొటెట్ తీసుకుని సుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి
తన శిషుయ్లకు ఇసూత్, “దీనిన్ మీరు తీసుకుని
తినండి. ఇది నా శరీరం” అని చెపాప్డు. 27

తరువాత ఆయన దార్కష్ రసం పాతర్ తీసుకుని
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచి వారికిచిచ్,
“దీనిలోనిది మీరంతా తాగండి. 28 ఇది నా రకత్ం.
అంటే పాప కష్మాపణ నిమితత్ం అనేకుల కోసం
నేను చిందించబోతునన్ కొతత్ నిబంధన రకత్ం.
29 నా తండిర్ రాజయ్ంలో మీతో కలిసి ఇలాటి
దార్కష్రసం మళీళ్ తాగే రోజు వరకూ నేనిక
దానిన్ తాగనని మీతో చెబుతునాన్ను”
అనాన్డు.

30 అపుప్డు వారు ఒక కీరత్న పాడి ఒలీవ
కొండకు వెళాళ్రు.

పేతురుపేతురు తననుతనను ఎరగనంటాడనిఎరగనంటాడని యేసుయేసు ముందుగాముందుగా
చెపప్డంచెపప్డం (మారుక్మారుక్ 14:26-31. లూకాలూకా 22:31-34.
యోహానుయోహాను 13:36-38) (ఇకక్డఇకక్డ యోహానుయోహాను 14:1-31

చదువుకోవచుచ్చదువుకోవచుచ్)
31 అపుప్డు యేసు వారితో, “ఈ రాతిర్

మీరంతా నా విషయంలో తొటుర్పడతారు.
ఎందుకంటే,
‘కాపరిని దెబబ్ తీసాత్ను, మందలోని
గొరెర్లు చెదరిపోతాయి’
అని రాసి ఉంది కదా! 32 కాని నేను మరణం నుండి
తిరిగి లేచిన తరువాత మీకంటే ముందుగా
గలిలయకి వెళాత్ను” అనాన్డు. 33 అందుకు
పేతురు, “నీ విషయంలో అందరూ వెనుకంజ వేసినా
సరే నేను మాతర్ం ఎనన్టికీ వెనుకంజ వేయను”
అని యేసుతో చెపాప్డు. 34 యేసు అతణిణ్
చూసి, “నేను నీతో కచిచ్తంగా
చెపేప్దేమంటే, ఈ రాతిర్ కోడి కూసే
ముందే నేనెవరో తెలియదని నీవు మూడుసారుల్
చెబుతావు” అనాన్డు. 35 పేతురు ఆయనతో,

మతత్యి సువారత్ 26:3
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“నేను నీతో కలిసి చావాలిస్ వచిచ్నా సరే,
నినున్ ఎరగనని చెపప్ను” అనాన్డు. మిగిలిన
శిషుయ్లందరూ అవే మాటలు పలికారు.

గేతేస్మనేగేతేస్మనే తోటలోతోటలో యేసుయేసు వేదనవేదన (మారుక్మారుక్
14:32-42. లూకాలూకా 22:39-46. యోహానుయోహాను 18:1)

(ఇకక్డఇకక్డ యోహానుయోహాను 15, 16, 17 అధాయ్యాలుఅధాయ్యాలు
చదువుకోవచుచ్చదువుకోవచుచ్)

36 ఆ తరువాత, యేసు వారితో కలిసి
గేతేస్మనే అనే చోటికి వచాచ్డు. ఆయన,
“నేను అకక్డికి వెళిళ్ పార్రథ్న చేసి తిరిగి
వచేచ్ వరకూ మీరు ఇకక్డే కూరోచ్ండి” అని
వారితో చెపాప్డు. 37 పేతురును, జెబెదయి
ఇదద్రు కొడుకులను తన వెంట తీసుకు వెళిళ్
తీవర్మైన దుఃఖంలో, కలతలో మునిగిపోయాడు.
38 అపుప్డు ఆయన వారితో, “నా పార్ణం
పోయేటంతగా నాకు దుఃఖం ముంచుకొసూత్ ఉంది.
మీరు ఇకక్డే నిలిచి నాతో కలిసి మెలకువగా
ఉండండి” అని చెపాప్డు.

మొదటిమొదటి పార్రథ్నపార్రథ్న (మారుక్మారుక్ 14:35. లూకాలూకా
22:41,42)

39 అయన కొంత దూరం వెళిళ్, సాగిలపడి, “నా
తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నా దగగ్ర
నుండి తీసివేయి. అయినా నీ ఇషట్మే
నెరవేరాలి, నా ఇషట్ం కాదు” అని పార్రథ్న
చేశాడు. 40 శిషుయ్ల దగగ్రికి వచిచ్, వారు
నిదర్ పోతుండడం చూసి, “నాతో కలిసి ఒకక్ గంట
కూడా మెలకువగా ఉండలేరా? 41 మీరు పరీకష్లో
పడకుండా ఉండేందుకు మెలకువగా ఉండి
పార్రథ్న చేయండి. ఆతమ్ సిదధ్మేగానీ
శరీరం బలహీనం” అని పేతురుతో అనాన్డు.

రెండవరెండవ పార్రథ్నపార్రథ్న (మారుక్మారుక్ 14:39. లూకాలూకా 22:44)
42 యేసు రెండవ సారి దూరంగా వెళిళ్, “నా

తండీర్, నేను దీనిన్ తాగితేనే తపప్ నా నుండి
తీసివేయడం సాధయ్ం కాదనుకుంటే, నీ
చితత్మే నెరవేరనీ!” అని పార్రథ్న చేశాడు.
43 ఆయన తిరిగి వచిచ్, వారు ఇంకా నిదర్పోతూ
ఉండడం చూశాడు. వారి కళుళ్ నిదార్భారంతో
మూతలు పడుతునాన్యి.

మూడవమూడవ పార్రథ్నపార్రథ్న (మారుక్మారుక్ 14:41)
44 ఆయన వారిని మళీళ్ విడిచి వెళిళ్, ఆ

మాటలే తిరిగి చెబుతూ మూడోసారి పార్రథ్న
చేశాడు. 45 అపుప్డాయన తన శిషుయ్ల
దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ ఇలా అనాన్డు, “మీరింకా
విశార్ంతిగా నిదర్పోతునాన్రా? వినండి,
మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పాపాతుమ్ల చేతులకు
అపప్గించే సమయం వచేచ్సింది. 46 ఇంక
వెళాద్ం, లేవండి. ననున్ వారికి
పటిట్చేచ్వాడు సమీపించాడు.”

యేసునుయేసును బంధించడంబంధించడం (మారుక్మారుక్ 14:43-50. లూకాలూకా
22:47-53. యోహానుయోహాను 18:3-11)

47 ఆయన ఇంకా మాటాల్డుతూ ఉండగానే
పనెన్ండు మంది శిషుయ్లోల్ ఒకడైన యూదా
వచాచ్డు. అతనితో పర్ధాన యాజకుల దగగ్ర
నుంచీ, పర్జల పెదద్ల నుంచీ వచిచ్న పెదద్
గుంపు ఉంది. వారి చేతులోల్ కతుత్లు, గదలు
ఉనాన్యి. 48 ఆయనను పటిట్ ఇచేచ్వాడు,

“నేనెవరికి ముదుద్ పెడతానో ఆయనే యేసు.
ఆయనను మీరు పటుట్కోండి” అని వారికి
ముందుగానే ఒక గురుత్ చెపాప్డు. 49 అతడు
యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “బోధకా, నీకు శుభం!”
అంటూ ఆయనకు ముదుద్ పెటాట్డు. 50 యేసు,
“మితర్మా, నీవేం చేయాలనుకునాన్వో అది
చెయియ్” అని అతనితో చెపప్గానే వారు
దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనను ఒడిసి
పటుట్కునాన్రు.

51 వెంటనే యేసుతో ఉనన్వారిలో ఒకడు తన
చెయియ్ చాపి, కతిత్ బయటికి తీసి పర్ధాన
యాజకుడి సేవకుణిణ్ కొటిట్, అతని చెవి
నరికేశాడు. 52 అపుప్డు యేసు, “నీ కతిత్ నీ
వరలో తిరిగి పెటుట్. కతిత్ వాడేవారంతా
కతిత్తోనే నాశనం అవుతారు. 53 ఇపుప్డు నేను
నా తండిర్ని వేడుకుంటే ఆయన పనెన్ండు
సేనా వూయ్హాలకంటే ఎకుక్వ మంది
దేవదూతలను వెంటనే పంపడనుకుంటునాన్వా? 54

నేనలా వేడుకుంటే అంతా ఈ విధంగా జరగాలని
ఉనన్ లేఖనం ఎలా నెరవేరుతుంది?” అని అతనితో
అనాన్డు.

55 తరువాత యేసు ఆ గుంపు వైపు చూసి, “ఒక
దోపిడీ దొంగ మీదికి వచిచ్నటుట్ ననున్
పటుట్కోడానికి మీరు కతుత్లు, గదలతో
వచాచ్రా? పర్తి రోజూ నేను దేవాలయంలో
బోధించేటపుప్డు ననున్ పటుట్కోలేదే, 56

పర్వకత్ల లేఖనాలు నెరవేరడం కోసమే ఈ
విధంగా జరిగింది” అని చెపాప్డు. అపుప్డు
శిషుయ్లంతా ఆయనను విడిచిపెటిట్
పారిపోయారు.

కయపకయప ఎదుటాఎదుటా సనెహ్డిర్న్సనెహ్డిర్న్ ఎదుటాఎదుటా యేసుయేసు
(మారుక్మారుక్ 14:53-65. యోహానుయోహాను 18:12,19-24)

57 యేసును పటుట్కునన్ వారు ఆయనను
పర్ధాన యాజకుడు కయప దగగ్రికి
తీసుకుపోయారు. అకక్డ ధరమ్శాసత్ర్
పండితులు, పెదద్లు సమావేశమై ఉనాన్రు. 58

పేతురు దూరం నుండి వెంబడిసూత్, పర్ధాన
యాజకుడి ఇంటి గుమమ్ం వరకూ వచిచ్, లోపలికి
వెళిళ్ ఏమి జరగబోతునన్దో చూడాలని అకక్డ
ఉనన్ సైనికులతో కలిసి కూరుచ్నాన్డు.

59 ముఖయ్ యాజకులు, మహాసభ సభుయ్లంతా
యేసును చంపించాలని ఆయనకు వయ్తిరేకంగా
దొంగసాకష్య్ం కోసం వెదికారు. 60 అబదధ్
సాకుష్లు చాలామంది వచిచ్నా వారి
సాకష్య్ం నిలబడలేదు. 61 చివరికి ఇదద్రు
మనుషులు వచిచ్, “ఈ మనిషి దేవాలయానిన్
పడగొటిట్, మూడు రోజులోల్ దానిన్ తిరిగి
కడతానని చెపాప్డు” అనాన్రు. 62 అపుప్డు
పర్ధాన యాజకుడు లేచి, “నీవు జవాబు
చెపప్వేమిటి? వీరు నీకు వయ్తిరేకంగా పలికిన
సాకష్య్ం విషయం ఏమంటావు?” అని అడిగాడు.
యేసు మౌనం వహించాడు.

63 అందుకు పర్ధాన యాజకుడు ఆయనతో,
“సజీవుడైన దేవుని నామంలో నినున్
ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను, నీవు దేవుని కుమారుడు
కీర్సుత్వా? మాతో చెపుప్!” అనాన్డు. 64

అందుకు యేసు, “నీకై నీవే ఆ మాట చెపాప్వు
కదా. నేను చెపేప్దేమంటే, ఇక నుండి
మనుషయ్ కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడి
పకక్న కూరోచ్వడమూ, ఆకాశ మేఘాల మీద
ఆసీనుడై రావడమూ మీరు చూసాత్రు” అనాన్డు.
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65 వెంటనే ఆ పర్ధాన యాజకుడు తన వసత్ర్ం
చింపుకొనాన్డు. “వీడు దేవదూషణ చేశాడు.
అతని దేవదూషణ మీరే వినాన్రు కదా, మనకింక
సాకుష్లతో పనేముంది? 66 మీరేమంటారు?” అని
సభవారిని అడిగాడు. అందుకు వారు, “వీడు చావుకు
తగినవాడు!” అనాన్రు.

67 అపుప్డు వారు ఆయన ముఖం మీద ఉమిమ్
వేసి, ఆయనను గుదాద్రు. 68 కొందరు ఆయనను
అరచేతులతో కొటిట్, “కీర్సూత్! నినున్
కొటిట్ంది ఎవరో పర్వచించు!” అనాన్రు.

పేతురుపేతురు అబదాధ్లుఅబదాధ్లు (మారుక్మారుక్ 14:66-72. లూకాలూకా
22:55-62)

69 పేతురు బయట వసారాలో కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. ఒక పనిపిలల్ అతని దగగ్రికి వచిచ్,
“నీవు గలిలయ వాడైన యేసుతో ఉనాన్వు కదా?”
అని అడిగింది. 70 అందుకు అతడు, “నీవు చెపేప్
సంగతి నాకు తెలియదు” అని అందరి ముందూ
అనాన్డు.

71 అతడు నడవలోకి వెళిళ్నపుడు మరొక పని
పిలల్ అతణిణ్ చూసి, “ఇతడు కూడా నజరేతు
వాడైన యేసుతో కలిసి ఉండేవాడు” అని
అకక్డునన్ వారితో చెపిప్ంది. 72 పేతురు
మళీళ్ ఒపుప్కోక ఈసారి ఒటుట్
పెటుట్కుంటూ, “ఆ మనిషి ఎవరో నాకు
తెలియదు” అనాన్డు.

73 కొంతసేపటి తరువాత అకక్డ నిలబడిన
కొందరు పేతురు దగగ్రికి వచిచ్, “నిజమే,
నువువ్ కూడా వారిలో ఒకడివే. నీ మాటాల్డే
విధానం వలల్ అది తెలిసిపోతునన్ది”
అనాన్రు. 74 దానితో పేతురు, “ఆ మనిషిని నేను
ఎరగనే ఎరగను” అంటూ, ఒటుల్, శాపనారాధ్లూ
పెటుట్కోవడం పార్రంభించాడు. ఆ వెంటనే
కోడి కూసింది.

75 ”ఈ రాతిర్ కోడి కూసే ముందే నేనెవరో
తెలియదని నువువ్ మూడుసారుల్ చెబుతావు”
అని యేసు తనతో చెపిప్న సంగతి జాఞ్పకం
చేసుకుని పేతురు బయటికి వెళిళ్ ఎంతో
దుఃఖంతో పెదద్గా ఏడాచ్డు.

పిలాతుపిలాతు దగగ్రికిదగగ్రికి యేసుయేసు (మారుక్మారుక్ 15:1. లూకాలూకా
23:1. యోహానుయోహాను 18:28)

తెలల్వారింది. ముఖయ్ యాజకులు,
పర్జల పెదద్లందరు యేసును
చంపించాలని ఆయనపై కుటర్ చేశారు.

2 ఆయనను బంధించి, తీసుకెళిళ్ రోమ్
గవరన్ర్ పిలాతుకు అపప్గించారు.

యూదాయూదా నిరేవ్దనంనిరేవ్దనం
3 అపుప్డు ఆయనను వారికి పటిట్ంచి ఇచిచ్న

యూదా, వారు ఆయనకు శికష్ విధించడం చూసి
పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపెఫ్ౖ వెండి నాణాలు
పర్ధాన యాజకుల, పెదద్ల దగగ్రికి
తీసుకొచిచ్, 4 “నేను నిరపరాధి రకాత్నిన్
మీకు అపప్గించి పాపం చేశాను” అని చెపాప్డు.
అందుకు వారు, “ఐతే మాకేంటి? దాని సంగతి
నువేవ్ చూసుకో” అని చెపాప్రు. 5 అపుప్డతడు
ఆ వెండి నాణాలు దేవాలయంలో విసిరేసి,
వెళిళ్ ఉరి వేసుకొనాన్డు. 6 ముఖయ్
యాజకులు ఆ వెండి నాణాలు తీసుకుని ”ఇది రకత్ం
కొనన్ డబుబ్. కాబటిట్ వీటిని కానుక

పెటెట్లో వేయడం ధరమ్శాసత్ర్
విరుదధ్ం” అని చెపుప్కొనాన్రు.

7 వారు ఆలోచించి ఆ సొముమ్తో
పరదేశులిన్ పాతిపెటట్డం కోసం ఒక కుమమ్రి
వాడి పొలం కొనాన్రు. 8 ఆ పొలానిన్
నేటివరకూ ”రకత్పొలం” అని పిలుసుత్నాన్రు.
9 దీనితో, “ఇశార్యేలు పర్జలు ఆయనకు
కటిట్న వెల, కర్యధనం ముపెప్ౖ వెండి
నాణాలు. 10 వారు పర్భువు నాకు నియమించిన
పర్కారం కుమమ్రి వాడి పొలం కోసం ఇచాచ్రు”
అని దేవుడు యిరీమ్యా పర్వకత్ దావ్రా
చెపిప్న మాట నెరవేరింది.

యేసునుయేసును పిలాతుపిలాతు పర్శిన్ంచడంపర్శిన్ంచడం (మారుక్మారుక్ 15:2-5.
లూకాలూకా 23:2,3. యోహానుయోహాను 18:29-38)

11 యేసు పిలాతు ఎదుట నిలబడాడ్డు.
అపుప్డు పిలాతు, “నీవు యూదుల రాజువా?” అని
ఆయనను అడిగాడు. యేసు, “నీవే అంటునాన్వు
గదా” అనాన్డు. 12 ముఖయ్ యాజకులు, పెదద్లు
ఆయన మీద నేరాలు మోపుతునన్పుప్డు ఆయన
వాటికి ఏమీ జవాబు చెపప్లేదు. 13 కాబటిట్
పిలాతు, “నీ మీద వీరు ఎనిన్ నేరాలు
మోపుతునాన్రో నీవు వినడం లేదా?” అని
ఆయనను అడిగాడు. 14 అయితే ఆయన ఒకక్
మాటకైనా అతనికి జవాబు చెపప్కపోవడం
పిలాతుకి చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.

యేసునాయేసునా, బరబబ్నాబరబబ్నా? (మారుక్మారుక్ 15:6-15. లూకాలూకా
23:13-25. యోహానుయోహాను 18:38-40)

15 ఆ పండగలో పర్జలు కోరుకొనే ఒక ఖైదీని
విడుదల చేయడం గవరన్రుకు వాడుక. 16 ఆ
కాలంలో బరబాబ్ అనే పేరు మోసిన ఒక
బందిపోటు చెరసాలలో ఉనాన్డు. 17 కాబటిట్
పర్జలు తన దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు
వారిని ఇలా అడిగాడు, “నేను మీకు ఎవరిని విడుదల
చేయాలి? బరబబ్నా లేక కీర్సుత్ అని పిలిచే
యేసునా?” 18 ఎందుకంటే వారు కేవలం
అసూయతోనే ఆయనను అపప్గించారని అతనికి
తెలుసు.

19 అతడు నాయ్యపీఠం మీద
కూరుచ్నన్పుప్డు అతని భారయ్, “నీవు ఆ
నిరోద్షి జోలికి పోవదుద్. ఈ రోజు నేను
ఆయన గురించి కలలో బహు బాధపడాడ్ను” అని
అతనికి కబురు పంపింది. 20 ముఖయ్ యాజకులు,
పెదద్లు బరబబ్నే విడిపించమనీ యేసును
చంపించాలని అడగమని జనసమూహాలను
రెచచ్గొటాట్రు.

21 పిలాతు, “ఈ ఇదద్రిలో నేనెవరిని విడుదల
చేయాలని మీరు కోరుతునాన్రు?” అని అడగగా
వారు, “బరబబ్నే” అని అరిచారు. 22 అందుకు
పిలాతు, “మరి కీర్సుత్ అని పిలిచే ఈ యేసును
ఏమి చెయయ్మంటారు?” అనాన్డు. వారంతా,
“అతణిణ్ సిలువ వేయండి” అని కేకలు వేశారు. 23

పిలాతు, “ఎందుకు? ఇతడు ఏం నేరం చేశాడు?” అని
అడిగినపుప్డు, వారు, “సిలువ వేయండి” అని ఇంకా
ఎకుక్వగా కేకలు వేశారు.

24 అలల్రి ఎకుక్వౌతుందే గాని తన
పర్యతాన్లేమీ ఫలించడం లేదని గర్హించి,
పిలాతు నీళుళ్ తీసుకుని ఆ జనసమూహం ఎదుట
చేతులు కడుకుక్ని, “ఈ నీతిపరుని రకత్ం
విషయంలో నేను నిరపరాధిని, దీనిన్ మీరే
చూసుకోవాలి” అని చెపాప్డు. 25 అందుకు

మతత్యి సువారత్ 26:65
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పర్జలంతా, “అతడి రకత్ం మా మీదా, మా
పిలల్ల మీదా ఉండుగాక” అనాన్రు.

బరబాబ్బరబాబ్ విడుదలవిడుదల
26 అపుప్డు పిలాతు వారు కోరినటేట్

బరబబ్ను విడుదల చేసి, యేసును కొరడాలతో
కొటిట్ంచి సిలువ వేయడానికి అపప్గించాడు.

రాజుకురాజుకు ముళళ్ముళళ్ కిరీటంకిరీటం, సిలువసిలువ శికష్కైశికష్కై
కొనిపోవడంకొనిపోవడం (మారుక్మారుక్ 15:16-23. లూకాలూకా 23:26-32)

27 అపుప్డు సైనికులు యేసును అధికార
మందిరంలోకి తీసుకుపోయి, ఆయన ముందు
సైనికులందరినీ పోగుచేశారు. 28 వారు ఆయన
వసాత్ర్లు తీసేసి, ఆయనకు ఎరర్ని అంగీ
తొడిగించారు. 29 ముళళ్తో ఒక కిరీటం అలిల్
ఆయన తలమీద పెటాట్రు. ఆయన కుడి చేతిలో
ఒక రెలుల్ కరర్ ఉంచారు. అపుప్డు ఆయన ముందు
మోకరించి, “యూదుల రాజా, నీకు శుభం!” అంటూ
ఎగతాళి చేశారు. 30 ఆయన మీద ఉమిమ్ వేసి, ఆ
రెలుల్ కరర్తో ఆయన తలమీద కొటాట్రు. 31

అదంతా అయిన తరువాత ఆయనకు వేసిన అంగీ
తీసివేసి ఆయన వసాత్ర్లు ఆయనకు తొడిగించి,
సిలువ వేయడానికి తీసుకు వెళాళ్రు. 32 వారు
బయటికి వసూత్ ఉండగా కురేనే పార్ంతానికి
చెందిన సీమోను అనే వయ్కిత్ కనిపించాడు.
వారు బలవంతంగా అతని చేత ఆయన సిలువను
మోయించారు.

సిలువసిలువ (మారుక్మారుక్ 15:22-32. లూకాలూకా 23:33-43.
యోహానుయోహాను 19:16,17)

33 వారు, “కపాల సథ్లం” అని అరథ్మిచేచ్
‘గొలొగ్తా’ అనే చోటికి వచాచ్రు. 34 అకక్డ
చేదు కలిపిన దార్కాష్రసానిన్ తాగడానికి
ఆయనకు అందించారు గాని ఆయన దానిన్ రుచి
చూసి తాగలేక నిరాకరించాడు.

లేఖనాలలేఖనాల నెరవేరుప్నెరవేరుప్ (మతత్యిమతత్యి 5:17,18. గలతీగలతీ
3:11-14)

35 వారు ఆయనను సిలువ వేసిన తరవాత చీటుల్
వేసి ఆయన బటట్లు పంచుకునాన్రు. 36 అకక్డే
ఆయనకు కావలిగా కూరుచ్నాన్రు.

37 “ఇతడు యూదుల రాజైన యేసు’’ అని ఆయన
మీద మోపిన నేరం రాసి ఉనన్ పర్కటన ఒకటి
ఆయన తలకు పైన ఉంచారు. 38 ఆయన కుడి వైపున
ఒకడు, ఎడమ వైపున ఒకడు ఇదద్రు బందిపోటు
దొంగలను కూడా సిలువవేశారు.

39 ఆ దారిన వెళేళ్వారు తలలూపుతూ, 40

“దేవాలయానిన్ పడగొటిట్ మూడు రోజులోల్
కటేట్వాడా, నినున్ నీవే రకిష్ంచుకో. నీవు
దేవుని కుమారుడివైతే సిలువ మీద నుండి
దిగిరా!” అంటూ ఆయనను తిటాట్రు.

41 అలాగే ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ,
పెదద్లూ, పర్ధాన యాజకులూ ఆయనను
వెకిక్రిసూత్, 42 “ఇతడు ఇతరులను రకిష్ంచాడు
గానీ తనను రకిష్ంచుకోలేడు. ఇశార్యేలు రాజు
గదా, అతడిపుప్డు సిలువ మీద నుండి దిగి వసేత్
అతణిణ్ నముమ్తాం. 43 ఇతడు దేవునిలో
విశావ్సం ఉనన్వాడు గదా, తాను దేవుని
కుమారుణిణ్ అని చెపాప్డు గదా. కాబటిట్
ఆయనకిషట్మైతే దేవుడే ఇతనిన్
తపిప్సాత్డు” అని హేళనగా మాటాల్డారు.

44 ఆయనతోబాటు సిలువ వేసిన దోపిడీ
దొంగలు కూడా ఆయనను అలాగే నిందించారు.

యేసుయేసు కీర్సుత్కీర్సుత్ మరణంమరణం (మారుక్మారుక్ 15:33-41.
లూకాలూకా 23:44-49. యోహానుయోహాను 19:30-37)

45 మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటల నుండి
మూడు గంటల వరకూ దేశమంతా చీకటి కమిమ్ంది.
46 సుమారు మూడు గంటలపుప్డు యేసు, “ఏలీ, ఏలీ,
లామా సబకాత్నీ” అని పెదద్గా కేక వేశాడు. ఆ
మాటకు, “నా దేవా, నా దేవా, నా చెయియ్
ఎందుకు విడిచిపెటాట్వు?” అని అరథ్ం.

47 అకక్డ నిలబడిన వారిలో కొందరు ఆ మాట
విని, “అతడు ఏలీయాను పిలుసుత్నాన్డు”
అనాన్రు. 48 వెంటనే వారిలో ఒకడు
పరిగెతుత్కుంటూ వెళిళ్, సాప్ంజ్ తెచిచ్
పులిసిన దార్కష్రసంలో ముంచి, రెలుల్
కరర్కు తగిలించి ఆయనకు తాగడానికి
అందించాడు. 49 మిగిలిన వారు, “ఉండండి, ఏలీయా
వచిచ్ ఇతణిణ్ రకిష్సాత్డేమో చూదాద్ం”
అనాన్రు.

50 యేసు మళీళ్ పెదద్గా కేక వేసి పార్ణం
విడిచాడు.

ధరమ్శాసత్ర్ధరమ్శాసత్ర్ యుగంయుగం అంతంఅంతం (హెబీర్హెబీర్ 9:3-8.
10:19,20)

51 అపుప్డు దేవాలయంలోని తెర పైనుండి
కింది వరకూ రెండుగా చినిగింది. భూమి
కంపించింది, బండలు బదద్లయాయ్యి. 52

సమాధులు తెరుచుకునాన్యి. కనున్ మూసిన
అనేక మంది పరిశుదుధ్ల శరీరాలు సజీవంగా
లేచాయి. 53 వారు సమాధులోల్ నుండి బయటికి
వచిచ్ ఆయన పునరుతాథ్నం చెందిన తరువాత
పవితర్ నగరంలో పర్వేశించి చాలామందికి
కనిపించారు.

54 రోమా శతాధిపతి, అతనితో యేసుకు కావలి
ఉనన్వారు, భూకంపానిన్, జరిగిన సంఘటనలను
చూసి చాలా భయపడాడ్రు. “ఈయన నిజంగా
దేవుని కుమారుడే” అని వారు చెపుప్కొనాన్రు.
55 యేసుకు ఉపచారం చేయడానికి గలిలయ నుండి
ఆయన వెంట వచిచ్న అనేకమంది సీత్ర్లు
అకక్డ దూరంగా నిలబడి చూసుత్నాన్రు. 56

వారిలో మగద్లేనే మరియ, యాకోబు, యోసే
అనే వారి తలిల్ అయిన మరియ, జెబెదయి
కుమారుల తలిల్ ఉనాన్రు.

57 కీర్సుత్కీర్సుత్ భూసాథ్పనభూసాథ్పన (మారుక్మారుక్ 15:42-47.
లూకాలూకా 23:50-56. యోహానుయోహాను 19:38-42)

57 ఆ సాయంకాలం అపప్టికే యేసు
శిషుయ్డుగా ఉండిన అరిమతయి యోసేపు అనే
ఒక ధనవంతుడు వచాచ్డు. 58 అతడు పిలాతు
దగగ్రికి వెళిళ్, యేసు దేహానిన్ తనకు
ఇపిప్ంచమని వినన్వించుకునాన్డు. పిలాతు
దానిన్ అతనికి అపప్గించమని ఆజాఞ్పించాడు.
59 యోసేపు ఆ దేహానిన్ తీసుకుని శుభర్మైన
నారబటట్తో చుటాట్డు.

60 తాను రాతిలో తొలిపించుకునన్ తన కొతత్
సమాధిలో దానిన్ పెటాట్డు. తరువాత పెదద్
రాయితో సమాధి దావ్రానిన్ మూసివేసి
వెళిళ్పోయాడు. 61 మగద్లేనే మరియ, వేరొక
మరియ అకక్డే సమాధికి ఎదురుగా కూరుచ్ని
ఉనాన్రు.
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62 ఆ తరువాతి రోజు, అంటే విశార్ంతి
దినానికి సిదధ్పడే రోజుకు తరువాతి రోజు
ముఖయ్ యాజకులు, పరిసయుయ్లు పిలాతు
దగగ్రికి వెళిళ్, 63 “అయాయ్, ఆ మోసగాడు
జీవించి ఉనన్పుప్డు ‘మూడు రోజుల తరువాత
నేను సజీవంగా తిరిగి లేసాత్ను’ అని చెపిప్న
మాట మాకు జాఞ్పకం ఉంది. 64 కాబటిట్
మూడవ రోజు వరకూ సమాధిని భదర్ం చేయమని
ఆజాఞ్పించండి. ఒకవేళ అతని శిషుయ్లు
అతణిణ్ ఎతుత్కుపోయి ‘ఆయన మృతులోల్
నుండి సజీవంగా లేచాడు’ అని పర్జలోల్
పర్చారం చేసాత్రేమో. అదే జరిగితే మొదటి
వంచన కంటే చివరి వంచన మరింత
చెడడ్దౌతుంది” అనాన్రు.

65 అందుకు పిలాతు, “కావలి వారునాన్రు గదా,
మీరు వెళిళ్ మీ శకిత్ మేర సమాధిని భదర్ం
చేయండి” అని వారితో చెపాప్డు. 66 వారు
వెళిళ్ రాతికి ముదర్ వేసి సమాధికి కావలి
వారిని ఏరాప్టు చేశారు.

యేసుయేసు కీర్సుత్కీర్సుత్ సజీవంగాసజీవంగా లేవడంలేవడం (మారుక్మారుక్
16:1-14. లూకాలూకా 24:1-49. యోహానుయోహాను 20:1-23)

విశార్ంతిదినం గడిచిన తరవాత
ఆదివారం నాడు తెలల్వారుతుండగా
మగద్లేనే మరియ, మరొక మరియ

సమాధిని చూడడానికి వచాచ్రు. 2 పర్భువు దూత
పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్, ఆ రాయిని
దొరిల్ంచి దాని మీద కూరుచ్నాన్డు. అపుప్డు
పెదద్ భూకంపం వచిచ్ంది. 3 ఆ దూత సవ్రూపం
మెరుపులా ఉంది. అతని వసత్ర్ం మంచు అంత
తెలల్గా ఉంది.

4 అతనిన్ చూసి కావలివారు భయపడి వణకుతూ
చచిచ్న వారిలా పడిపోయారు. 5 ఆ దూత ఆ
సీత్ర్లతో, “భయపడకండి, సిలువ వేసిన
యేసును మీరు వెతుకుతునాన్రని నాకు తెలుసు. 6

ఆయన ఇకక్డ లేడు. తాను చెపిప్నటేట్ తిరిగి
లేచాడు. రండి, పర్భువు పండుకునన్ చోటు చూసి,
7 తవ్రగా వెళిళ్, ‘ఆయన చనిపోయిన వారిలో
నుండి తిరిగి లేచాడు’ అని ఆయన శిషుయ్లకు
చెపప్ండి. ఇదిగో, ఆయన గలిలయకి మీకంటే
ముందుగా వెళాళ్డు. మీరు ఆయనను అకక్డ

చూసాత్రు. ఇదిగో, నేను మీతో చెపాప్ను గదా”
అనాన్డు.

8 వారు భయంతో, మహా ఆనందంతో సమాధి
దగగ్ర నుండి తవ్రగా వెళిళ్ ఆ సంగతి ఆయన
శిషుయ్లకు చెపప్డానికి పరుగెడుతుండగా 9

యేసు వారికి ఎదురు వచిచ్, “మీకు శుభం!” అని
చెపాప్డు. వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, ఆయన
పాదాలపై వాలి ఆయనను పూజించారు. 10

అపుప్డు యేసు, “భయపడకండి. మీరు వెళిళ్, నా
సోదరులను గలిలయకి వెళళ్మని చెపప్ండి.
అకక్డ వారు ననున్ చూసాత్రు” అని వారితో
చెపాప్డు.

11 వారు వెళూత్ ఉండగా సమాధికి కావలిగా
ఉనన్వారిలో కొందరు పటట్ణంలోకి వచిచ్
జరిగిన సంగతులనిన్టినీ పర్ధాన యాజకులతో
చెపాప్రు. 12 కాబటిట్ వారు పెదద్లతో
ఆలోచించి, ఆ సైనికులకు చాలా లంచమిచిచ్, 13

“మీరు ‘మేము నిదర్పోతుండగా అతని శిషుయ్లు
రాతిర్వేళ వచిచ్ అతణిణ్ ఎతుత్కు పోయారు’
అని చెపప్ండి. 14 ఇది గవరన్రుకు తెలిసినా
మేమతనితో మాటాల్డి మీకేమీ ఇబబ్ంది
లేకుండా చూసాత్ం.” అనాన్రు. 15 సైనికులు ఆ
డబుబ్ తీసుకుని వారు తమతో చెపిప్న పర్కారం
చేశారు. ఆ మాట యూదులోల్ ఇపప్టి వరకూ
వాయ్పించి ఉంది.

గలిలయలోగలిలయలో యేసుయేసు. మహాభినియామకంమహాభినియామకం (మారుక్మారుక్
16:15-18)

16 పదకొండు మంది శిషుయ్లు యేసు తమను
రమమ్ని చెపిప్న గలిలయలోని కొండకు
వెళాళ్రు. 17 అకక్డ వారు ఆయనను చూసి
ఆయనను పూజించారు, కొందరు సందేహించారు.

18 అయితే యేసు వారి దగగ్రికి వచిచ్,
“పరలోకంలో, భూమి మీదా నాకు సంపూరణ్మైన
అధికారం ఉంది. 19 కాబటిట్ మీరు వెళిళ్,
పర్జలందరినీ శిషుయ్లుగా చేయండి. తండిర్,
కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ల నామంలో వారికి
బాపిత్సమిసూత్ 20 నేను మీకు ఏ సంగతులను
ఆజాఞ్పించానో వాటనిన్టినీ చేయాలని
వారికి బోధించండి. ఇదుగో, నేను ఎలల్పుప్డూ,
ఈ లోకాంతం వరకూ మీతో ఉనాన్ను” అని
వారితో చెపాప్డు.

మతత్యి సువారత్ 27:62
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బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను పరిచరయ్పరిచరయ్
(మతత్యిమతత్యి 3:1-11. లూకాలూకా 3:1-16. యోహానుయోహాను

1:6-8, 19-28)

దేవుని కుమారుడు యేసు కీర్సుత్
గురించిన సువారత్ ఆరంభం. 2 యెషయా
పర్వకత్ రాసిన గర్ంథంలో ఇలా ఉంది,

“ఇదిగో, నా దూతను నీకు ముందుగా
పంపుతునాన్ను.
అతడు నీ మారగ్ం సిదధ్పరుసాత్డు.
3 ‘పర్భువు మారగ్ం సిదధ్ం చేయండి,
ఆయన దారులు తినన్గా చేయండి’
అని అరణయ్ంలో ఒకడి కేక వినిపిసూత్ ఉంది.”

4 యోహాను అరణయ్ పార్ంతంలో బాపిత్సం
ఇసూత్, పాప కష్మాపణ కోసం
పశాచ్తాత్పానికి సూచనగా ఉనన్ బాపిత్సం
గురించి పర్కటించాడు. 5 యూదయ పార్ంతం,
యెరూషలేము పటట్ణం వారంతా, యోహాను
దగగ్రికి వెళిల్, తమ పాపాలు ఒపుప్కొని,
యొరాద్ను నదిలో అతని చేత బాపిత్సం
పొందారు. 6 యోహాను ఒంటె వెంటుర్కలతో
చేసిన బటట్లు వేసుకుని, నడుముకు తోలు
నడికటుట్ కటుట్కునేవాడు. అడవి తేనె,
మిడతలు అతని ఆహారం. 7 యోహాను, “నాకంటే
శకిత్ గలవాడు నా తరువాత వసుత్నాన్డు. నేను
వంగి ఆయన చెపుప్లు విపప్డానికి కూడా తగను”
అని పర్కటించాడు. 8 “నేను మీకు నీళల్లో
బాపిత్సం ఇచాచ్ను గాని ఆయన మీకు దేవుని
పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సం ఇసాత్డు”
అనాన్డు.

9 యోహాను ఇలా పర్కటిసుత్నన్ రోజులోల్
గలిలయ పార్ంతంలోని నజరేతు నుండి యేసు
వచిచ్ యోహాను చేత యొరాద్ను నదిలో
బాపిత్సం తీసుకునాన్డు. 10 యేసు నీళల్లో
నుండి ఒడుడ్కు వచిచ్నపుప్డు ఆకాశం చీలి,
దేవుని ఆతమ్ పావురం రూపంలో తన మీదికి దిగి
రావడం చూశాడు. 11 అపుప్డు ఆకాశం నుండి ఒక
సవ్రం ఇలా వినిపించింది, “నీవు నా పిర్య
కుమారుడివి, నీ విషయం నాకెంతో ఆనందం.”

యేసుయేసు ఎదురొక్నన్ఎదురొక్నన్ పరీకష్పరీకష్ (మతత్యిమతత్యి 4:1-11.
లూకాలూకా 4:1-13)

12 వెంటనే దేవుని ఆతమ్ ఆయనను అరణయ్
పార్ంతానికి తీసుకు వెళాళ్డు. 13 ఆయన
అకక్డ నలభై రోజులుండి సైతాను చేత
పరీకష్లకు గురయాయ్డు. అడవి మృగాల మధయ్

జీవించాడు. దేవుని దూతలు ఆయనకు సపరయ్లు
చేశారు.

గలిలయగలిలయ పరిచరయ్పరిచరయ్ ఆరంభంఆరంభం (మతత్యిమతత్యి 4:12-17.
లూకాలూకా 4:14)

14 యోహానును చెరసాలలో వేసిన తరవాత
యేసు గలిలయ పార్ంతానికి వచిచ్ దేవుని
రాజయ్ సువారత్ను బోధిసూత్, 15 “కాలం
సమీపించింది, దేవుని రాజయ్ం దగగ్ర పడింది.
పశాచ్తాత్పపడి సువారత్ను నమమ్ండి” అని
పర్కటించాడు. 16 ఆయన గలిలయ సరసుస్
ఒడుడ్న నడుసూత్ ఉండగా, జాలరులైన సీమోను,
అతని సోదరుడు అందెర్య సరసుస్లో
వలవేయడం చూశాడు. 17 యేసు, “నాతో రండి,
నేను మిమమ్లిన్ మనుషులను పటేట్
జాలరులుగా చేసాత్ను” అని వారితో అనాన్డు.
18 వారు వెంటనే వలలను వదిలిపెటిట్ ఆయన
వెంట వెళాళ్రు.

పేతురుపేతురు అందెర్యలకుఅందెర్యలకు పిలుపుపిలుపు (మతత్యిమతత్యి
4:18-22. లూకాలూకా 5:10,11. యోహానుయోహాను 1:35-42)

19 ఆయన ఇంకా కొంతదూరం వెళిళ్ జెబెదయి
కుమారుడు యాకోబునూ, అతని సోదరుడు
యోహానునూ చూశాడు. వారు పడవలో ఉండి వారి
వలలు బాగు చేసుకుంటునాన్రు. 20 వారిని చూసిన
వెంటనే తన వెంట రమమ్ని యేసు వారిని
పిలిచాడు. వారు తమ తండిర్ జెబెదయిని
పడవలో పనివారి దగగ్ర విడిచిపెటిట్ యేసు
వెంట వచాచ్రు.

కపెరన్హూములోకపెరన్హూములో యేసుయేసు దయాయ్లనుదయాయ్లను
వెళళ్గొటట్డంవెళళ్గొటట్డం (లూకాలూకా 4:31-37)

21 తరువాత వారందరూ కపెరన్హూము అనే
పటట్ణంలో విశార్ంతి దినాన ఆయన యూదుల
సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్ వారికి
బోధించాడు. 22 ధరమ్శాసత్ర్
పండితులాల్గా కాకుండా అధికారం కలిగిన
వాడిలాగా వారికి బోధించడం చూసి వారంతా
ఆయన ఉపదేశానికి ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. 23 అదే
సమయంలో దయయ్ం పటిట్న వాడొకడు ఆ
సమాజ మందిరంలో ఉనాన్డు. 24 వాడు, “నజరేతు
వాడవైన యేసూ, మాతో నీకేం పని? మమమ్లిన్
నాశనం చెయయ్డానికి వచాచ్వా? నీవెవరివో
నాకు తెలుసు. నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డివి!” అని
కేకలు వేశాడు. 25 యేసు దురాతమ్ను
గదిద్సూత్, “మాటాల్డకు, ఇతనిన్ వదిలి
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వెళుళ్” అనాన్డు. 26 ఆ దయయ్ం అతనిన్
గిజగిజలాడించి పెదద్గా కేకలు పెటిట్
అతనిలో నుంచి బయటకు వెళిళ్పోయింది.

27 పర్జలంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. వారు,
“ఇదేమిటి? అధికార పూరవ్కమైన ఈ కొతత్
ఉపదేశం! ఈయన దయాయ్లను కూడా
ఆజాఞ్పిసుత్నాన్డు! అవి కూడా ఈయన
మాటకు లొంగుతునాన్యి!” అని తమలో తాము
చరిచ్ంచుకునాన్రు. 28 ఆయనిన్ గూరిచ్న
సమాచారం గలిలయ పార్ంతమంతా తవ్రగా
వాయ్పించింది.

పేతురుపేతురు అతత్అతత్ జవ్రంజవ్రం నయంనయం చేయడంచేయడం (మతత్యిమతత్యి
8:14, 15. లూకాలూకా 4:38, 39)

29 సమాజ మందిరం నుండి బయటకు వచిచ్న
వెంటనే వారు సీమోను, అందెర్యల ఇంటోల్
పర్వేశించారు. యాకోబు, యోహాను కూడా
వారితో ఉనాన్రు. 30 సీమోను అతత్ జవ్రంతో
మంచం పటిట్ ఉంది. వెంటనే వారు ఆమె
గురించి ఆయనతో చెపాప్రు. 31 ఆయన ఆమె
దగగ్రికి వచిచ్, ఆమె చెయియ్ పటుట్కుని
లేవనెతిత్న వెంటనే జవ్రం ఆమెను
వదిలిపోయి, ఆమె అందరికీ సపరయ్లు
చేయసాగింది.

దయాయ్లనుదయాయ్లను వెళళ్గొటట్డంవెళళ్గొటట్డం, ఇతరఇతర
సవ్సథ్తలుసవ్సథ్తలు (మతత్యిమతత్యి 8:16. లూకాలూకా 4:40,41)
32 సాయంకాలం, సూరుయ్డు అసత్మించిన

తరువాత పర్జలు రోగులనూ, దయాయ్లు
పటిట్న వారినీ ఆయన దగగ్రికి
తీసుకువచాచ్రు. 33 ఆ పటట్ణమంతా ఆ ఇంటి
దగగ్ర గుమిగూడారు. 34 రకరకాల రోగాలతో
ఉనన్ వారిని యేసు బాగు చేశాడు. ఎనోన్
దయాయ్లను వెళళ్గొటాట్డు. తాను ఎవరో ఆ
దయాయ్లకు తెలుసు గనుక ఆయన వాటిని
మాటాల్డనివవ్లేదు.

పార్రథ్నపార్రథ్న, అనేకఅనేక గార్మాలగార్మాల సందరశ్నంసందరశ్నం
35 ఇంకా తెలల్వారక ముందే యేసు లేచి ఆ

పటట్ణం బయట ఏకాంత పర్దేశానికి వెళిళ్
అకక్డ పార్రథ్నలో గడిపాడు. 36 సీమోను,
అతనితో ఉనన్వారు యేసును వెదకడానికి
వెళాళ్రు. 37 ఆయన కనబడినపుప్డు, “అందరూ నీ
కోసం వెదుకుతునాన్రు” అని ఆయనతో అనాన్రు.
38 ఆయన వారితో, “చుటుట్పకక్ల గార్మాలకు
వెళాద్ం పదండి. అకక్డ కూడా నేను
పర్కటించాలి. నేను ఈ లోకానికి వచిచ్ంది
అందుకే” అనాన్డు. 39 ఆయన గలిలయ
పార్ంతమంతటా తిరుగుతూ, యూదుల సమాజ
మందిరాలోల్ బోధిసూత్, దయాయ్లను
వెళళ్గొడుతూ ఉనాన్డు.

కుషుట్రోగికుషుట్రోగి శుదిధ్శుదిధ్ (మతత్యిమతత్యి 8:2-4. లూకాలూకా
5:12-14)

40 ఒక కుషుట్రోగి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్
ఆయన ముందు మోకరిలిల్, “నీకిషట్మైతే
ననున్ బాగు చేయగలవు” అని ఆయనను
బతిమాలాడు. 41 యేసు అతనిపై జాలిపడి, తన
చెయియ్ చాపి అతనిన్ తాకి “నినున్ బాగు
చేయడం నాకిషట్మే, సవ్సథ్త పొందు”

అనాన్డు. 42 వెంటనే కుషుట్రోగం అతనిన్
వదలిపోయింది. అతడు శుదిధ్ అయాయ్డు.

43 ఆయన అతనిన్ పంపివేసూత్, “ఈ విషయం
ఎవవ్రితో చెపప్వదుద్ సుమా,” అని అతనిన్
హెచచ్రించి, 44 “నువువ్ శుదుధ్డివైనటుట్
యాజకునికి కనిపించి మోషే ఆజాఞ్పించిన
పర్కారం అరప్ణలు అరిప్ంచు” అనాన్డు. 45

కానీ అతడు వెళిళ్ అందరికీ ఈ విషయం
చాటించసాగాడు. ఆ కారణంగా యేసు ఆ
పటట్ణాలోల్ బహిరంగంగా వెళళ్లేక బయట
నిరజ్న పర్దేశాలోల్ ఉండిపోవలసి
వచిచ్ంది. అందువలన వివిధ పార్ంతాల నుండి
పర్జలే ఆయన దగగ్రికి వసూత్ ఉనాన్రు.

పకష్వాతపకష్వాత రోగినిరోగిని బాగుబాగు చెయయ్డంచెయయ్డం (మతత్యిమతత్యి
9:1-8. లూకాలూకా 5:18-26)

కొదిద్ రోజుల తరువాత యేసు
కపెరన్హూము పటట్ణానికి తిరిగి
వచాచ్డు. 2 ఆయన ఇంటోల్ ఉనాన్డని

పర్జలకు తెలిసింది. చాలా మంది అకక్డ
గుమికూడారు. తలుపు దగగ్ర కూడా చోటు
లేకపోయింది. యేసు వారికి ఉపదేశం
చేయసాగాడు.

3 నలుగురు మనుషులు ఒక పకష్వాత రోగిని
మోసుకుంటూ అకక్డికి తెచాచ్రు. 4

పర్జలంతా గుమికూడిన కారణంగా రోగిని ఆయనకు
దగగ్రగా తీసుకురాలేకపోయారు. అందువలల్
వారు ఆయన ఉనన్ గది పైకపుప్ ఊడదీసి,
సందుచేసి, ఆ పకష్వాత రోగిని అతని పరుపుతో
సహా యేసు ముందు దించారు. 5 యేసు వారి
విశావ్సం చూసి, “కుమారా, నీ పాపాలకు
కష్మాపణ దొరికింది” అనాన్డు.

6 అకక్డ ఉనన్ కొందరు ధరమ్శాసత్ర్
పండితులు తమలో తాము ఇలా ఆలోచించారు, 7

“అతడీ విధంగా ఎలా మాటాల్డగలడు? దైవదూషణ
చేసుత్నాన్డు గదా. దేవుడు తపప్ పాపాలు
కష్మించ గలవారెవరు?” 8 వారు లోలోపల ఇలా
ఆలోచిసుత్నాన్రని యేసు అంతరాతమ్లో
గర్హించి, వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు ఎందుకు
ఈ విధంగా ఆలోచిసుత్నాన్రు? ఏది తేలిక? 9

ఈ పకష్వాత రోగితో, ‘నీ పాపాలకు కష్మాపణ
దొరికింది’ అనడమా? లేక ‘లేచి నీ పడక
ఎతుత్కుని నడువు’ అనడమా? 10 భూలోకంలో
పాపాలు కష్మించే అధికారం మనుషయ్
కుమారుడికి ఉందని మీరు తెలుసుకోవాలి” అని
చెపిప్ 11 ఆ పకష్వాత రోగిని చూసి, “నువువ్
లేచి నీ పడక తీసుకుని ఇంటికి వెళళ్మని నేను
నీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 12 వెంటనే ఆ
పకష్వాత రోగి లేచి పడక ఎతుత్కుని, అందరూ
చూసూత్ ఉండగా నడుసూత్ బయటకు
వెళిళ్పోయాడు. ఇది చూసి వారంతా విసమ్యం
చెంది, “మనం ఇంతవరకూ ఇలాంటిది చూడలేదే”
అని దేవుణిణ్ సుత్తించారు.

లేవీలేవీ (మతత్యిమతత్యి)కికి పిలుపుపిలుపు (మతత్యిమతత్యి 9:9-13.
లూకాలూకా 5:27-32)

13 యేసు మళీల్ గలిలయ సముదర్ తీరానికి
వెళాళ్డు. అనేక మంది పర్జలు ఆయన దగగ్రికి
వచాచ్రు. ఆయన వారికి ఉపదేశం చేశాడు. 14

ఆయన నడుసుత్ండగా, దారిలో అలఫ్యి
కుమారుడు లేవీని చూశాడు. అతడు పనున్ వసూలు
చేసే చోట కూరుచ్ని ఉనాన్డు. యేసు

మారుక్ సువారత్ 1:26
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అతనితో, “నా వెంట రా!” అని పిలిచాడు. అతడు
లేచి ఆయన వెంట వెళాళ్డు. 15 యేసు లేవి
ఇంటోల్ భోజనం చేసుత్నన్పుడు పనున్ వసూలు
చేసేవారు, పాపులు, చాలామంది ఆయనతో, ఆయన
శిషుయ్లతో కలిసి భోజనం చేసుత్నాన్రు.
ఎందుకంటే చాలా మంది ఆయనను
వెంబడిసుత్నాన్రు.

16 అది చూసి ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు,
పరిసయుయ్లు ఆయన శిషుయ్లతో, “ఈయన
పాపులతో, పనున్ వసూలు చేసేవారితో కలిసి
భోజనం చేసుత్నాన్డేమిటి?” అనాన్రు. 17

యేసు ఈ మాట విని వారితో, “ఆరోగయ్ంగా
ఉనన్వారికి వైదుయ్ని అవసరం లేదు. రోగులకే
వైదుయ్డు అవసరం. నేను నీతిపరులను
పిలవడానికి రాలేదు, పాపాతుమ్లను
పిలవడానికే వచాచ్ను” అని అనాన్డు.

18 యోహాను శిషుయ్లు, పరిసయుయ్లు
ఉపవాసం చేసాత్రు. వారు వచిచ్, “యోహాను
శిషుయ్లూ, పరిసయుయ్ల శిషుయ్లూ ఉపవాసం
చేసాత్రు గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసం
చెయయ్రేమిటి?” అని ఆయనను అడిగారు. 19

యేసు, “పెళిళ్కొడుకు తమతో ఉనన్ సమయంలో
పెళిల్ వారు ఉపవాసం చేసాత్రా? అతడు
ఉనన్ంత కాలం వారు ఉపవాసం చేయరు. 20

పెళిళ్కొడుకును వారి దగగ్ర నుండి తీసుకు
వెళేళ్ సమయం వసుత్ంది. ఆ రోజులోల్ వారు
ఉపవాసం ఉంటారు.

గుడడ్గుడడ్ మాసికమాసిక, దార్కష్దార్కష్ తితుత్లతితుత్ల ఉపమానంఉపమానం
(మతత్యిమతత్యి 9:16,17. లూకాలూకా 5:36,39)

21 “పాత బటట్ చిరుగుకు కొతత్ బటట్తో
ఎవరూ మాసిక వేయరు. అలా చేసేత్ కొతత్ది
పాత దానిన్ గుంజి, చినుగు పెదద్దవుతుంది. 22

పాత తితుత్లోల్ కొతత్ దార్కాష్రసం
ఎవరూ పోయరు. అలా పోసేత్ కొతత్
దార్కష్రసం వలల్ ఆ తితుత్లు
చినిగిపోతాయి. కొతత్ దార్కష్రసం కొతత్
తితుత్లోల్నే పోయాలి” అని వారితో
అనాన్డు.

యేసుయేసు సబాబ్తుకుసబాబ్తుకు కూడాకూడా పర్భువుపర్భువు (మతత్యిమతత్యి
12:1-8. లూకాలూకా 6:1-5)

23 విశార్ంతి దినాన ఆయన పంట చేలలో
నడుసూత్ ఉనాన్డు. ఆయన శిషుయ్లు తాము
తినడానికి కొనిన్ ధానయ్ం కంకులిన్ తుంచారు.
24 పరిసయుయ్లు, “చూడు, నీ శిషుయ్లు
విశార్ంతి దినాన చేయకూడని పని ఎందుకు
చేసుత్నాన్రు?” అని ఆయనను అడిగారు. 25

అందుకాయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “దావీదు,
అతనితో ఉనన్వారు అవసరంలో ఆకలిగా
ఉనన్పుప్డు అతడు చేసింది మీరు చదవలేదా? 26

అబాయ్తారు పర్ధాన యాజకుడిగా
ఉనన్పుప్డు దావీదు దేవుని మందిరంలో
పర్వేశించి యాజకులు తపప్ మరెవవ్రూ
తినకూడని సనిన్ధి రొటెట్లు తిని తనతో
ఉనన్వారికి పెటట్లేదా?” అనాన్డు.

27 ఆయన మళీళ్ వారితో ఇలా అనాన్డు,
“విశార్ంతి దినం మనుషుల కోసమేగాని మనుషులు
విశార్ంతి దినం కోసం కాదు. 28 అందుచేత
మనుషయ్ కుమారుడు విశార్ంతి దినానికి కూడా
పర్భువే!” అని వారితో చెపాప్డు.

చెయియ్చెయియ్ చచుచ్బడినచచుచ్బడిన వాణిణ్వాణిణ్ బాగుబాగు
చెయయ్డంచెయయ్డం (మతత్యిమతత్యి 12:10-14. లూకాలూకా

6:6,17-19)

యేసు మరోసారి సమాజమందిరంలో
పర్వేశించాడు. అకక్డ చెయియ్
చచుచ్బడిపోయిన వాడొకడు ఉనాన్డు.

2 అకక్డివారు ఆయన మీద నేరం మోపే
ఉదేద్శంతో, యేసు విశార్ంతి దినాన ఆ
మనిషిని బాగుచేసాత్డేమో అని జాగర్తత్గా
గమనిసుత్నాన్రు. 3 యేసు ఆ చెయియ్
చచుచ్బడిపోయిన వాడితో, “ఇటు వచిచ్ అందరి
ముందూ నిలబడు” అనాన్డు. 4 అపుప్డు ఆయన
వారితో, “విశార్ంతి దినాన మేలు చేయడం
ధరమ్మా? కీడు చేయడమా? పార్ణానిన్
రకిష్ంచడం ధరమ్మా? చంపడమా?” అని
అనాన్డు. అందుకు వారు ఏ జవాబూ చెపప్లేదు.

5 వారి కఠిన హృదయాలను బటిట్ ఆయన
నొచుచ్కొని, కోపంతో రగిలిపోతూ అందరి
వైపూ చూశాడు. ఆ చెయియ్ చచుచ్బడిపోయిన
వాడితో, “నీ చెయియ్ చాపు” అనగానే వాడు
చెయియ్ చాపాడు. వెంటనే అతని చెయియ్
పూరిత్గా బాగైపోయింది. 6 అపుప్డు
పరిసయుయ్లు బయటకు వెళిళ్, హేరోదు రాజు
మనుషులతో కలిసి యేసుని చంపడానికి కుటర్
పనాన్రు.

చాలాచాలా మందికిమందికి సవ్సథ్తసవ్సథ్త (మతత్యిమతత్యి 12:15-16.
లూకాలూకా 6:17-19)

7 యేసు తన శిషుయ్లతో కలసి గలిలయ సరసుస్
వెంబడి వెళూత్ ఉనాన్డు. గలిలయ, యూదయ
పార్ంతం నుండి వచిచ్న చాలామంది పర్జలు
ఆయన వెంట వెళాళ్రు. 8 యేసు
చేసుత్నన్వనీన్ విని చాలామంది పర్జలు
యూదయ, యెరూషలేము, ఇదూమియ
పార్ంతాలనుండీ, యొరాద్ను నది అవతలి నుండీ
తూరు, సీదోను పార్ంతాలనుండీ ఆయన దగగ్రికి
వచాచ్రు. 9 పర్జలు ఎకుక్వమంది ఉనన్
కారణంగా వారు తన మీద పడకుండా ఉండాలని తన
కోసం ఒక పడవ సిదధ్ం చేయమని ఆయన తన
శిషుయ్లతో చెపాప్డు.

10 ఆయన చాలామందిని బాగు చేశాడు.
అందువలల్ రోగులందరూ ఆయనను తాకాలని ఆయన
దగగ్రికి తోసుకొసుత్నాన్రు. 11 దయాయ్లు
పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే, ఆయన ఎదుట
నేలపై పడిపోయి, “నీవు దేవుని కుమారుడివి”
అని కేకలు వేశారు. 12 యేసు, తానెవరో
తెలపవదద్ని దయాయ్లకు ఖండితంగా
ఆజాఞ్పించాడు.

పనెన్ండుపనెన్ండు మందిమంది ఎంపికఎంపిక (మతత్యిమతత్యి 10:1-4. లూకాలూకా
6:12-16)

13 తరువాత యేసు కొండ ఎకిక్ వెళిళ్ తనను
ఎవరు అనుసరించాలని ఆయన కోరుకునాన్డో
వారిని పిలిచాడు. వారు ఆయన దగగ్రికి
వచాచ్రు. 14 తనతో ఉండడానికీ, సువారత్
పర్కటనకు పంపడానికీ ఆయన పనెన్ండు మందిని
నియమించాడు. వారికి అపొసత్లులు అని పేరు
పెటాట్డు. 15 రోగాలను బాగుచేయడానికీ,
దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డానికీ వారికి
అధికారం ఇచాచ్డు. 16 వారి పేరుల్, సీమోను
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(ఇతనికి ఆయన పేతురు అనే పేరు పెటాట్డు), 17

జెబెదయి కుమారుడు యాకోబు, అతని సోదరుడు
యోహాను (వీరికి ఆయన ‘బోయనేరెగ్సు’ అనే
పేరు పెటాట్డు, ఆ మాటకి ‘ఉరిమేవారు’ అని
అరథ్ం), 18 అందెర్య, ఫిలిపుప్,
బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి
కొడుకు యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన
సీమోను, 19 యేసును పటిట్ ఇచిచ్న
ఇసక్రియోతు యూదా.

20 తరువాత యేసు, ఆయన శిషుయ్లు ఒక ఇంటికి
వెళాళ్రు. మళీళ్ అకక్డ చాలా మంది పర్జలు
గుమికూడారు. కాబటిట్ వారికి భోజనం
చేయడానికి కూడా వీలు లేకపోయింది. 21 ఇది
తెలిసిన యేసు కుటుంబీకులు ఆయనను
పటుట్కొని ఇంటికి తీసుకు వెళళ్డానికి
వచాచ్రు. ఎందుకంటే కొందరు “ఈయనకు మతి
సిథ్మితం లేదు” అనాన్రు.

కష్మారహ్ంకష్మారహ్ం కానికాని పాపంపాపం (మతత్యిమతత్యి 12:24-29.
లూకాలూకా 11:14-20)

22 యెరూషలేము నుండి వచిచ్న
ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు, “బయలెజ్బూలు
ఇతణిణ్ ఆవహించాడు. ఆ దయాయ్ల అధిపతి
సహాయంతోనే దయాయ్లను
పారదోలుతునాన్డు” అనాన్రు.

23 యేసు వారిని తన దగగ్రికి పిలిచి,
ఉదాహరణల రూపంలో ఇలా అనాన్డు, “సైతాను
సైతానును ఎలా వెళళ్గొడతాడు? 24 చీలికలు
వచిచ్న రాజయ్ం నిలబడదు. 25 చీలికలు వచిచ్న
కుటుంబం నిలబడదు. 26 అలాగే సైతాను తనకు
తానే విరోధంగా ఉంటే వాని అధికారం
అంతమౌతుంది గదా. 27 నిజానికి ఒక బలవంతుడి
ఇంటోల్ దొంగతనం చేయాలంటే మొదట
అతణిణ్ కటిట్వేయాలిస్ందే.

28 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,
మనుషులు చేసిన అనిన్ పాపాలను, వారు పలికే
దైవ దూషణలను దేవుడు కష్మిసాత్డు. 29 కాని
పరిశుదాధ్తమ్ను దూషించినవాణిణ్ దేవుడు
ఎనన్డూ కష్మించడు. అలా చేసేవాడు శాశవ్త
పాపం చేసిన దోషంలో ఉంటాడు.” 30 ‘ఆయనకు
దయయ్ం పటిట్ంది’ అని వారు అనన్ందుకు
ఆయన వారితో ఇలా చెపాప్డు.

కొతత్కొతత్ సంబంధాలుసంబంధాలు (మతత్యిమతత్యి 12:46-50. లూకాలూకా
8:19-21)

31 అపుప్డు యేసు తలిల్, ఆయన సోదరులు
అకక్డికి వచిచ్, బయట నిలబడి యేసు కోసం
కబురు చేశారు. యేసు చుటూట్ చాలా మంది
పర్జలు ఉనాన్రు. 32 వారు ఆయనతో, “నీ తలిల్,
సోదరులు బయట నీ కోసం చూసుత్నాన్రు”
అనాన్రు. 33 ఆయన వారితో, “ఎవరు నా తలిల్?
ఎవరు నా సోదరులు?” అనాన్డు. 34 తన చుటూట్
కూరుచ్నన్ వారిని చూసూత్, “ఇదిగో నా తలిల్,
నా సోదరులు. 35 ఎందుకంటే, దేవుని
ఇషట్పర్కారం నడచుకునే వారే నా సోదరులు,
నా అకక్ చెలెల్ళుళ్, నా తలిల్” అని
అనాన్డు.

వితత్నాలువితత్నాలు చలేల్వాడిచలేల్వాడి ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి
13:1-23. లూకాలూకా 8:4-15)

మరొకసారి ఆయన సముదర్ం ఒడుడ్న
ఉపదేశించడం పార్రంభించాడు. ఆయన
చుటూట్ చాలా మంది పర్జలు ఉండడం

వలల్, ఆయన ఒక పడవ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు.
పర్జలు ఒడుడ్న ఉనాన్రు.

2 ఆయన ఉదాహరణల సహాయంతో అనేక
విషయాలు వారికి బోధించాడు. ఆయన వారితో
ఇలా అనాన్డు. 3 “వినండి! ఒక రైతు వితత్నాలు
చలల్డానికి వెళాళ్డు. 4 వితత్నాలు
చలుల్తూ ఉండగా, కొనిన్ దారి పకక్న
పడాడ్యి, పకుష్లు వచిచ్ వాటిని తినేశాయి.

5 మరికొనిన్ వితత్నాలు, మటిట్ ఎకుక్వగా
లేని రాతినేల మీద పడాడ్యి. అవి తవ్రగానే
మొలకెతాత్యి 6 కాని వాటి వేరుల్ లోతుగా
లేనందువలల్ సూరుయ్డు రాగానే అవి ఆ వేడికి
మాడిపోయాయి.

7 ఇంకా కొనిన్ వితత్నాలు ముళళ్
తుపప్లోల్ పడాడ్యి. ఆ ముళళ్ తుపప్లు
పెరిగి మొకక్లను అణచి వేయడం వలల్ అవి
పంటకు రాలేదు.

8 మిగిలిన వితత్నాలు మంచి సారవంతమైన
నేలలో పడాడ్యి. అవి మొలకెతిత్, పెరిగి
ముపెఫ్ౖ రెటుల్, అరవై రెటుల్, వంద రెటుల్
పండి కోతకు వచాచ్యి.” 9 యేసు ఇలా చెపిప్,
“వినడానికి చెవులు ఉనన్వాడు వినుగాక”
అనాన్డు.

10 తరువాత ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు
ఆయన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లు, ఆయన
సనిన్హితులు కొందరు ఆ ఉదాహరణల గురించి
ఆయనను అడిగారు. 11 ఆయన వారితో, “దేవుని
రాజయ్ం గురించిన రహసయ్ సతయ్ం మీకు
చెపాప్ను. కాని బయటి వారికి పర్తి విషయమూ
ఉపమానాల రూపంలోనే లభిసుత్ంది. 12

ఎందుకంటే,
వారు చూసూత్నే ఉనాన్ గర్హించకుండా
ఉండాలి.
వింటూ ఉనాన్ అరథ్ం చేసుకోకుండా ఉండాలి.
లేకపోతే వారు దేవుని వైపు తిరిగి
పాపకష్మాపణ పొందుతారేమో.”

ఉపమానంఉపమానం వివరణవివరణ (మతత్యిమతత్యి 13:18-23. లూకాలూకా
8:11-15)

13 ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఈ ఉపమానం
మీకు అరథ్ం కాలేదా? అయితే మిగతా
ఉపమానాలు ఎలా అరథ్ం చేసుకుంటారు? 14

వితత్నాలు చలేల్వాడు చలేల్ది దేవుని
వాకుక్. 15 దారి పకక్న ఉనన్వారెవరంటే,
వాకుక్ వారిలో పడింది గాని, వారు వినన్
వెంటనే సైతాను వచిచ్ వారిలో పడిన వాకుక్ను
తీసివేసాత్డు.

16 అలాగే కొంతమంది రాతినేల లాంటి వారు.
వీళుళ్ వాకుక్ను విని ఆనందంతో దానిన్
సీవ్కరిసాత్రు 17 కానీ వారిలో వాకుక్
లోతుగా వేరు పారని కారణంగా కషట్ం, హింస
కలిగితే దానిన్ వదిలివేసాత్రు. 18

కొంతమంది ముళళ్తుపప్లు మొలిచే నేల
లాంటి వారు. దేవుని వాకుక్ వింటారు. 19 కాని,
జీవితంలో కలిగే చింతలు, ధనం కలిగించే మోసం,

మారుక్ సువారత్ 3:17

746



5

ఇతర విషయాల పటల్ కోరికలు ఆ వాకుక్ను
అణచివేసి ఫలించకుండా చేసాత్యి.

20 మరి కొందరు సారవంతమైన నేలలాంటి
వారు, వీళుళ్ దేవుని వాకుక్ విని, అంగీకరించి
కొందరు ముపెఫ్ౖ రెటుల్, కొందరు అరవై
రెటుల్, కొందరు వంద రెటుల్ ఫలిసాత్రు.”

దీపందీపం ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 5:15-16. లూకాలూకా 8:16.
11:33)

21 ఆయన వారితో ఇంకా ఇలా అనాన్డు,
“దీపానిన్ తెచిచ్ బోరిల్ంచిన పాతర్ కింద,
లేక మంచం కింద ఉంచుతారా? దానిన్
దీపసత్ంభం మీద ఉంచుతాం గదా! 22 దాచి
ఉంచినవనీన్ బహిరగ్తమౌతాయి. అనిన్
రహసాయ్లూ బయట పడిపోతాయి. 23 వినడానికి
చెవులు గలవాడు వినుగాక.”

24 యేసు వారితో ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “నేను
మీతో చెపేప్ది జాగర్తత్గా గమనించండి.
మీరు ఏ కొలతలో కొలిచి ఇసాత్రో అదే
కొలతలో ఇంకా ఎకుక్వగా కొలిచి దేవుడు
మీకిసాత్డు. 25 కలిగిన వారికి దేవుడు ఇంకా
ఎకుక్వగా ఇసాత్డు. లేని వారి దగగ్ర నుండి
ఉనన్ది కూడా తీసివేసాత్డు.”

లోలోపలిలోలోపలి ఎదుగుదలఎదుగుదల
26 ఆయన మళీళ్ ఇలా అనాన్డు, “దేవుని

రాజయ్ం ఒక మనిషి భూమి మీద వితత్నాలు
చలిల్నటుట్ ఉంటుంది. 27 ఆ వయ్కిత్ నిదర్
పోతునాన్ మెలకువగా ఉనాన్ రాతిర్, పగలు
అతనికి తెలియకుండానే ఆ వితత్నాలు
మొలకెతిత్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. 28

ఎందుకంటే భూమి దానంతట అదే పండుతుంది.
మొదట మొలక, ఆ తరువాత కంకి, ఆ కంకి నిండా
గింజలు పుడతాయి. 29 పంట పండినపుప్డు అతడు
కోతకాలం వచిచ్ందని వెంటనే కొడవలితో
కోసాత్డు.”

ఆవగింజఆవగింజ ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 13:31, 32. లూకాలూకా
13:18,19)

30 ఆయన మళీళ్ ఈ విధంగా అనాన్డు. “దేవుని
రాజాయ్నిన్ దేనితో పోలచ్గలం? ఏ ఉపమానం
ఉపయోగించి దానిన్ వరిణ్ంచగలం? 31 అది
ఆవగింజ లాంటిది. మనం భూమి మీద నాటే
వితత్నాలనిన్టిలోకీ అది చినన్ది. 32 కాని
దానిన్ నాటిన తరువాత తోటలో ఉనన్ అనిన్
మొకక్ల కనాన్ అది పెదద్గా పెరుగుతుంది.
దాని కొమమ్లు పెదద్గా ఎదుగుతాయి.
పకుష్లు దాని నీడలో గూడు కటుట్కుంటాయి.”

33 యేసు ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఎనోన్
ఉపయోగించి, వారు అరథ్ం చేసుకోగలిగిన
కొదీద్ వారికి ఉపదేశించాడు. 34 ఉపమానం
లేకుండా వారికి ఏ ఉపదేశమూ చేయలేదు.
తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో ఒంటరిగా
ఉనన్పుప్డు వారికి అనీన్ వివరించి చెపాప్డు.

35 ఆ రోజు సాయంతర్ం ఆయన తన
శిషుయ్లతో, “సరసుస్ అవతలి ఒడుడ్కు
వెళాద్ం పదండి” అనాన్డు. 36 శిషుయ్లు
జనసమూహాలను విడిచి యేసుతో పడవలో
బయలుదేరారు. మరి కొనిన్ పడవలు కూడా
వారివెంట వచాచ్యి. 37 అపుప్డు పెదద్
తుఫాను వచిచ్ంది. అలలు లేచి పడవను నీళళ్తో

నింపేశాయి. 38 పడవ వెనుక భాగంలో యేసు
తలకింద దిండు పెటుట్కుని నిదర్పోతూ
ఉనాన్డు. శిషుయ్లు ఆయనను నిదర్ లేపి
ఆయనతో, “బోధకా! మేము మునిగిపోతుంటే
నీకేమీ పటట్దా?” అని అనాన్రు. 39 ఆయన లేచి
గాలిని, సముదార్నిన్ గదిద్సూత్, “శాంతించు!
ఆగిపో!” అని ఆజాఞ్పించాడు. వెంటనే గాలి
ఆగిపోయింది. అంతా పర్శాంతంగా మారింది.

40 అపుప్డాయన శిషుయ్లతో, “మీరెందుకు
భయపడుతునాన్రు? మీలో ఇంకా విశావ్సం
కలగలేదా?” అని అనాన్డు. 41 వారికి చాలా
భయమేసింది. ఒకరితో ఒకరు, “ఎవరీయన? గాలి,
సముదర్ం సహా ఈయన మాటకు
లోబడుతునాన్యే!” అని చెపుప్కుని
ఆశచ్రయ్పడాడ్రు.

గదరాగదరా పర్దేశంలోపర్దేశంలో ఉనామ్దిఉనామ్ది (మతత్యిమతత్యి
8:28-34. లూకాలూకా 8:26-37)

వారు సముదర్ం దాటి అవతలి ఒడుడ్న
ఉనన్ గెరాసేను పార్ంతానికి
వెళాళ్రు. 2 యేసు పడవ దిగగానే

దయయ్ం పటిట్న వాడొకడు సమ్శానం నుండి
ఆయన దగగ్రికి వచాచ్డు. 3 వాడు
సమ్శానంలోనే నివసించేవాడు. ఇనప
గొలుసులతో సైతం వాణిణ్ ఎవవ్రూ
కటెట్యయ్లేకపోయారు. 4 వాడి చేతులు,
కాళుళ్ ఎనిన్సారుల్ గొలుసులతో సంకెళళ్తో
కటిట్నా ఆ సంకెళళ్ను తెంపి, కటల్ను
చిందరవందర చేసే వాడు. వాణిణ్ అదుపు చేసే
శకిత్ ఎవరికీ లేదు. 5 వాడు సమ్శానంలో,
కొండల మీదా రేయింబవళుళ్ తిరుగుతూ
పెదద్గా కేకలు పెడుతూ తన శరీరానిన్
గాయపరచుకొనేవాడు.

6 వాడు యేసును దూరం నుండి చూసి
పరుగెతుత్కు వచిచ్ ఆయన ముందు మోకరించి
నమసాక్రం చేశాడు. 7 “యేసూ, మహోనన్త
దేవుని కుమారా! నాతో నీకేం పని? దేవుని
పేరిట నినున్ బతిమాలుతునాన్ను, ననున్ బాధ
పెటట్వదుద్!” అని అనాన్డు. 8 ఎందుకంటే
యేసు అతనితో, “అపవితార్తామ్! ఈ మనిషిని
వదలి బయటకు రా!” అని అనాన్డు.

9 ఆయన, “నీ పేరేమిటి?” అని అతణిణ్
అడిగాడు. “నా పేరు సేన, మేము చాలా మందిమి,”
అని అతడు సమాధానం చెపాప్డు. 10 అతడు ఆ
పార్ంతం నుండి వాటిని పంపివేయవదద్ని
ఎంతో బతిమాలాడు. 11 ఆ కొండ పకక్న పెదద్
పందుల గుంపు మేసూత్ ఉంది.

12 ఆ దయాయ్లు యేసుతో, “మమమ్లిన్ ఆ
పందుల గుంపులో చొరబడడానికి అనుమతి ఇవువ్”
అని వేడుకునాన్యి. 13 యేసు వాటికి అనుమతి
ఇచాచ్డు. దయాయ్లు అతణిణ్ వదిలి ఆ
పందులోల్కి చొరబడాడ్యి. ఆ మందలో
సుమారు రెండు వేల పందులు ఉనాన్యి. అవి
వాలుగా ఉనన్ కొండమీద నుండి వేగంగా
పరుగెతిత్ సముదర్ంలో పడి మునిగి చచాచ్యి.

14 ఆ పందులు మేపేవారు పారిపోయి
పటట్ణంలో, పలెల్పార్ంతాలోల్ ఈ సంగతి
చెపాప్రు. పర్జలు జరిగినదానిన్ చూడాలని
వచాచ్రు. 15 వారు యేసు దగగ్రికి
వచిచ్నపుప్డు దయాయ్ల సేన పటిట్న వాడు
బటట్లు వేసుకొని బుదిధ్గా కూరుచ్ని ఉండడం
గమనించారు. వారికి భయం వేసింది. 16 అదంతా
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747



6

సవ్యంగా చూసినవారు, దయాయ్లు పటిట్న
వాడికి జరిగిన దానిన్ గురించి, పందుల గురించి
అందరికీ చెపాప్రు. 17 వారు యేసును తమ
పార్ంతం విడిచి వెళళ్మని వేడుకునాన్రు.

18 యేసు పడవ ఎకుక్తూ ఉండగా దయాయ్లు
పటిట్నవాడు వచిచ్ తనను కూడా వెంట
రానిమమ్ని బతిమాలాడు. 19 కాని యేసు దానికి
అంగీకరించకుండా అతనితో, “నువువ్ ఇంటికి
తిరిగి వెళిళ్ పర్భువు నీకు చేసినదాని గురించీ
నీపై చూపిన దయ గురించీ నీ వారికి చెపుప్” అని
అనాన్డు. 20 అతడు వెళిళ్, యేసు తనకు చేసిన
గొపప్ కారయ్ం గురించి దెకపొలి పార్ంతంలో
పర్కటించాడు. అందరికీ ఎంతో ఆశచ్రయ్ం
కలిగింది.

రకత్రకత్ సార్వంసార్వం గలగల సీత్ర్కిసీత్ర్కి సవ్సథ్తసవ్సథ్త,
యాయీరుయాయీరు కుమారెత్కుకుమారెత్కు పార్ణపార్ణ దానందానం (మతత్యిమతత్యి

9:18-26. లూకాలూకా 8:41-56)
21 యేసు పడవ ఎకిక్ సముదర్ం అవతలి

ఒడుడ్కు చేరుకొనాన్డు. ఆయన సముదర్ం
ఒడుడ్న ఉండగానే పెదద్ జనసమూహం ఆయన
దగగ్ర చేరింది. 22 అపుప్డు యూదుల సమాజ
మందిరం అధికారి ఒకడు వచిచ్ యేసు పాదాల
దగగ్ర పడి 23 “నా కూతురు చావు బతుకులోల్
ఉంది. దయచేసి నీవు వచిచ్ నీ చేతులు ఆమె మీద
ఉంచు. ఆమె బాగుపడి బతుకుతుంది” అని దీనంగా
వేడుకునాన్డు. 24 యేసు అతని వెంట
వెళాళ్డు. పెదద్ జనసమూహం ఆయన మీద
పడుతూ ఆయన వెంట వెళిళ్ంది.

25 పనెన్ండు సంవతస్రాల నుండి రకత్సార్వ
రోగంతో ఉనన్ ఒక సీత్ర్ ఆ సమూహంలో ఉంది.
26 ఆమె చాలామంది వైదుయ్ల దగగ్రికి
వెళిళ్ంది. కాని, ఆమె బాధ తగగ్లేదు. తన
డబబ్ంతా ఖరుచ్ చేసింది. అయినా జబుబ్ నయం
కావడానికి బదులు ఆమె పరిసిథ్తి ఇంకా
కీష్ణించింది. 27 యేసు బాగు చేసాత్డని విని,
సమూహంలో నుండి యేసు వెనుకగా వచిచ్ంది. 28

తన మనసులో, “నేను ఆయన బటట్లు తాకితే
చాలు, నాకు నయమౌతుంది” అని అనుకొని, ఆయన
వెనకగా వచిచ్ ఆయన వసత్ర్ం తాకింది. 29

వెంటనే ఆమె రకత్సార్వం ఆగిపోయింది. తన
జబుబ్ పూరిత్గా నయమైందని ఆమె
గర్హించింది.

30 వెంటనే యేసు తనలో నుండి శకిత్
బయలువెళిళ్ందని గర్హించి, పర్జలవైపు
తిరిగి, “నా బటట్లు తాకినదెవరు?” అని
అనాన్డు. 31 ఆయన శిషుయ్లు, “ఇంతమంది నీ
మీద పడుతునాన్రు గదా! అయినా ‘ననున్ తాకినది
ఎవరు?’ అంటునాన్వేమిటి!” అనాన్రు. 32 కాని
యేసు, తనను తాకిన వారికోసం చుటూట్
చూశాడు. 33 ఆ సీత్ర్ తాను బాగుపడాడ్నని
గర్హించి, భయంతో వణుకుతూ వచిచ్ యేసు
కాళళ్పై పడి, జరిగిందంతా చెపిప్ంది. 34

ఆయన ఆమెతో, “అమామ్యీ! నీ విశావ్సమే
నినున్ బాగుచేసింది. రోగనివారణ కలిగి
శాంతిగా తిరిగి వెళుళ్” అనాన్డు.

35 యేసు ఇంకా మాటాల్డుతుండగా, యూదుల
సమాజ మందిరం అధికారి యాయీరు ఇంటి నుండి
కొందరు వచిచ్ యాయీరుతో, “నీ కూతురు
చనిపోయింది. ఇంక గురువుకు బాధ కలిగించడం
ఎందుకు?” అని అనాన్రు. 36 యేసు వారి మాటలు
పటిట్ంచుకోకుండా, వెంటనే సమాజ మందిరం

అధికారితో, “భయపడకు, నమమ్కం మాతర్౦
ఉంచు” అనాన్డు. 37 అపుప్డాయన పేతురును,
యాకోబును, యాకోబు సోదరుడు యోహానును
తపప్ ఎవవ్రినీ తన వెంట రానివవ్లేదు.

38 ఆయన యాయీరు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు
అకక్డ ఉనన్వారు బిగగ్రగా ఏడుసూత్,
రోదిసూత్ ఉండడం యేసు చూశాడు. 39 ఆయన
ఇంటోల్కి వెళిళ్ వాళల్తో, “ఎందుకు గాభరా
పడుతునాన్రు? ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్రు? ఆమె
చనిపోలేదు, నిదర్లో ఉంది, అంతే” అనాన్డు.
40 కాని, వారు ఆయనను హేళన చేశారు. యేసు
వారందరీన్ బయటకు పంపిన తరువాత ఆమె
తండిర్ని, తలిల్ని, తనతో ఉనన్ శిషుయ్లిన్
వెంటబెటుట్కొని ఆమె ఉనన్ గదిలోకి
వెళాళ్డు.

41 ఆమె చెయియ్ తన చేతిలోకి తీసుకుని,
“తలితా కుమీ!” అని అనాన్డు. ఆ మాటకు,
“చినన్పాపా! నీతో నేనంటునాన్ను, లే!” అని
అరథ్ం. 42 వెంటనే ఆమె లేచి నడిచింది. ఆమె
వయసుస్ పనెన్ండేళుళ్. ఇది చూసి వారికి
చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. 43 ఈ సంగతి
ఎవవ్రికి చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి గటిట్గా
ఆజాఞ్పించాడు. ఆ అమామ్యికి తినడానికి
ఏదైనా ఇవవ్మని వారితో చెపాప్డు.

నజరేతులోనజరేతులో యేసుయేసు (మతత్యిమతత్యి 13:54-58. లూకాలూకా
4:16)

యేసు అకక్డ నుండి తన శిషుయ్లతో
కలసి తన సవ్గార్మానికి వచాచ్డు 2

విశార్ంతి దినాన సమాజ మందిరంలో
ఉపదేశించడం మొదలు పెటాట్డు. చాలామంది
ఆయన ఉపదేశం విని ఎంతో ఆశచ్రయ్పడాడ్రు.
“ఈ సంగతులనీన్ ఇతనికెలా తెలుసు? దేవుడు
ఇతనికి ఎంతటి జాఞ్నం ఇచాచ్డు! ఇతని చేతుల
దావ్రా ఇనిన్ మహతాక్రాయ్లు ఎలా
జరుగుతునాన్యి? 3 ఇతడు వడర్ంగి కదూ! మరియ
కొడుకు కదూ! యాకోబు, యోసే, యూదా,
సీమోనులకు ఇతడు అనన్ కదూ! ఇతడి చెలెల్ళుళ్
అందరూ ఇకక్డ మనతోనే ఉనాన్రు కదా!” అని
చెపుప్కుంటూ ఆయన విషయంలో చాలా
అభయ్ంతరపడాడ్రు.

4 యేసు వారితో, “పర్వకత్కు తన సొంత
ఊరిలో, సొంత వారి మధయ్, సొంత ఇంటోల్
తపప్ అనిన్ చోటాల్ గౌరవం లభిసుత్ంది” అని
అనాన్డు. 5 అకక్డ యేసు కొదిద్మంది రోగుల
మీద తన చేతులుంచి వారిని బాగుచేయడం తపప్ ఏ
మహతాక్రాయ్లూ చేయలేకపోయాడు. 6 వారి
అపనమమ్కానికి ఆయన ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. ఆ
తరువాత యేసు చుటుట్పకక్ల గార్మాలు
తిరుగుతూ ఉపదేశం చేశాడు.

యేసుయేసు పనెన్ండుపనెన్ండు మందినిమందిని పంపించడంపంపించడం (మతత్యిమతత్యి
10:1-42. లూకాలూకా 9:1-6)

7 యేసు తన పనెన్ండుమంది శిషుయ్లను
దగగ్రికి పిలుచుకొని, వారికి దయాయ్ల మీద
అధికారమిచిచ్ ఇదద్రిదద్రిగా పంపుతూ ఇలా
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

8 “పర్యాణం కోసం చేతికరర్ తపప్ ఇంకేదీ
తీసుకు వెళళ్కండి. ఆహారం గాని, చేతి
సంచిగాని, నడికటుట్లో డబుబ్గాని, తీసుకు
వెళళ్కండి.

మారుక్ సువారత్ 5:17
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9 చెపుప్లు వేసుకోండి గాని, మారు దుసుత్లు
తీసుకు వెళళ్కండి. 10 ఒకరి ఇంటికి వెళాళ్క ఆ
గార్మం విడిచే వరకూ ఆ ఇంటోల్నే ఉండండి.

11 ఏ గార్మం వారైనా మిమమ్లిన్
సీవ్కరించకపోతే, మీ మాటలు వినకపోతే, మీరు
ఆ గార్మం వదిలే ముందు వారి వయ్తిరేక
సాకష్ంగా మీ పాద ధూళిని దులిపి వేయండి.”

12 శిషుయ్లు వెళిళ్ ‘పశాచ్తాత్ప పడండి’
అంటూ పర్కటించారు. 13 ఎనోన్ దయాయ్లను
వదిలించారు. శిషుయ్లు అనేకమంది రోగులను
నూనె రాసి బాగుచేశారు.

హేరోదుహేరోదు ఇబబ్ందిఇబబ్ంది, యోహానుయోహాను వధవధ (మతత్యిమతత్యి
14:1-14. లూకాలూకా 9:7-9)

14 యేసు పేరు పర్సిదిధ్ కావడం వలల్ ఆ
సంగతి హేరోదు రాజుకు తెలిసింది. బాపిత్సం
ఇచేచ్ యోహాను బతికి వచాచ్డని, అందుకే
యేసులో మహతాక్రాయ్లు చేసే శకిత్
ఉనన్దని కొందరు అనాన్రు. 15 ఇతరులు, “ఈయన
ఏలీయా” అనాన్రు. ఇంకొందరు, “పూరవ్కాలపు
పర్వకత్ల వంటి పర్వకత్ ” అనాన్రు. 16 కాని,
హేరోదైతే, “నేను తల నరికించిన యోహాను
మళీళ్ బతికి వచాచ్డు” అనాన్డు.

17 ఇంతకు ముందు హేరోదు సవ్యంగా
యోహానును బంధించి, ఖైదులో వేయించాడు.
తాను వివాహం చేసుకునన్ హేరోదియ కారణంగా
అతడు ఈ పని చేయవలసి వచిచ్ంది. ఈమె
హేరోదు సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్. 18

ఎందుకంటే యోహాను హేరోదుతో, “నీ సోదరుని
భారయ్ను తెచుచ్కోవడం అనాయ్యం” అని
హెచచ్రించాడు. 19 అందుచేత హేరోదియ
యోహాను మీద పగపటిట్, అతణిణ్ చంపాలని
ఆశించింది కానీ అలా చెయయ్లేకపోయింది. 20

ఎందుకంటే హేరోదు యోహానుకు భయపడేవాడు.
యోహాను నీతిమంతుడు, పవితర్మైనవాడు అని
హేరోదుకు తెలుసు కనుక అతణిణ్ కాపాడుతూ
వచాచ్డు. హేరోదు యోహాను మాటలు
వినన్పుప్డు ఎంతో కలవర పడేవాడు. అయినా
అతని మాటలు వినడానికి ఇషట్పడేవాడు.

21 ఒక రోజు హేరోదియకు అవకాశం దొరికింది.
హేరోదు తన రాజయ్ంలోని అధికారులను,
సైనాయ్ధిపతులను, గలిలయలోని గొపప్వారిని
పిలిచి తన పుటిట్న రోజు విందు చేశాడు. 22

హేరోదియ కూతురు వచిచ్ నాటయ్ం చేసి,
హేరోదును అతని అతిధులిన్ మెపిప్ంచింది.
అపుప్డు హేరోదు ఆమెతో, “నీకు ఏది ఇషట్మో
అది అడుగు, ఇసాత్ను!” అని అనాన్డు. 23 “నువువ్
ఏది అడిగినా ఇసాత్ను, నా రాజయ్ంలో
సగమైనా సరే!” అని పర్మాణం చేశాడు.

24 ఆమె బయటకి వెళిళ్ తన తలిల్తో,
“ననేన్మి కోరుకోమంటావు?” అని అడిగింది.
ఆమె, “బాపిత్సం ఇచేచ్ యోహాను తల
కోరుకో” అని చెపిప్ంది. 25 వెంటనే ఆమె
రాజు దగగ్రికి తవ్రగా వెళిళ్, “బాపిత్సం
ఇచేచ్ యోహాను తలను పళెళ్ంలో పెటిట్
ఇపుప్డే నాకు ఇపిప్ంచండి, నాకు కావలసింది
అదే” అని అడిగింది. 26 రాజుకు చాలా దుఃఖం
కలిగింది గాని, తాను చేసిన పర్మాణం కారణంగా
తనతో కూరుచ్ని ఉనన్వారిని బటిట్ ఆమె
కోరికను తోసిపుచచ్లేక పోయాడు.

27 అందువలల్ అతడు వెంటనే యోహాను తల
తీసుకు రమమ్ని ఆజాఞ్పించి భటుణిణ్

పంపాడు. ఆ భటుడు వెళిళ్ ఖైదులోనే యోహాను
తల నరికి 28 దానిన్ ఒక పళెళ్ంలో పెటిట్,
తీసుకు వచిచ్ ఆమెకు కానుకగా ఇచాచ్డు. ఆమె
దానిన్ తన తలిల్కి ఇచిచ్ంది. 29 యోహాను
శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని వచిచ్ అతని శవానిన్
తీసుకుపోయి సమాధి చేశారు.

పర్చారపర్చార పరయ్టనపరయ్టన నుండినుండి అపొసత్లులఅపొసత్లుల తిరిగితిరిగి
రాకరాక (లూకాలూకా 9:10)

30 అపొసత్లులు యేసు దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్
తాము చేసిన వాటి గురించీ బోధించిన వాటి
గురించీ వివరంగా ఆయనకు చెపాప్రు.

ఐదుఐదు వేలమందికివేలమందికి ఆహారంఆహారం (మతత్యిమతత్యి 14:13-21.
లూకాలూకా 9:10-17. యోహానుయోహాను 6:5-13)

31 వారి దగగ్రికి అనేకమంది వసూత్ పోతూ
ఉండడం వలల్ వారికి భోజనం తినడానికి కూడా
సమయం లేకపోయింది. యేసు వారితో, “నాతో
మీరు మాతర్మే ఒక నిరజ్న పర్దేశానికి
వచిచ్, కొంత విశార్ంతి తీసుకోండి” అని
అనాన్డు. 32 అందువలల్ వారు మాతర్మే
పడవలో ఏకాంతంగా నిరజ్న పర్దేశానికి
వెళాళ్రు. 33 అయితే వారు వెళూత్ ఉండగా
జనసమూహాలు ఆయనను గురుత్పటిట్ వివిధ
గార్మాల నుంచి పరిగెతుత్కుంటూ వెళిళ్
వారికనాన్ ముందే ఆ నిరజ్న పర్దేశానికి
చేరుకునాన్రు.

34 పడవలో యేసు అకక్డికి చేరినపుప్డు
పెదద్ జనసమూహం ఆయనకు కనిపించింది. కాపరి
లేని గొరెర్లాల్ ఉనన్ ఆ పర్జలను చూసి
ఆయనకు జాలి కలిగింది. అందుచేత ఆయన వారికి
అనేక విషయాలు ఉపదేశించ సాగాడు.

35 చాలా పొదుద్పోయిన తరువాత ఆయన
శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ఇది నిరజ్న
పర్దేశం, ఇపప్టికే పొదుద్పోయింది. 36 ఈ
పర్జలకు తినడానికి ఏమీ లేదు కాబటిట్ వారు
చుటూట్ ఉనన్ పలెల్లకో గార్మాలకో
వెళిళ్ ఏదైనా కొనుకోక్డానికి వారిని
పంపివెయియ్” అనాన్రు. 37 అయితే యేసు
వారితో, “మీరే వారికి ఆహారం పెటట్ండి!”
అనాన్డు. అందుకు వారు ఆయనతో, “రెండు వందల
దేనారాలకు రొటెట్లు కొని, వారికి పంచి
పెటట్మంటావా” అని ఆయనను అడిగారు. 38

ఆయన వారితో, “మీ దగగ్ర ఎనిన్ రొటెట్లు
ఉనాన్యో చూడండి” అనాన్డు. వారు వెళిళ్
చూసి, “ఐదు రొటెట్లు, రెండు చినన్ చేపలు
ఉనాన్యి” అని అనాన్రు.

39 అపుప్డాయన అందరినీ గుంపులు గుంపులుగా
పచచ్గడిడ్ మీద కూరోచ్బెటట్మని
శిషుయ్లతో చెపాప్డు. 40 పర్జలు గుంపుకు
యాభైమంది, వందమంది చొపుప్న
కూరుచ్నాన్రు. 41 యేసు ఆ ఐదు రొటెట్లు,
రెండు చేపలు చేతపటుట్కొని ఆకాశం వైపు
చూసి, దేవునికి కృతజఞ్త చెపిప్ రొటెట్లు
విరిచి, జనసమూహానికి వడిడ్ంచడానికి
శిషుయ్లకు అందించాడు. అదే విధంగా ఆ రెండు
చేపలిన్ కూడా భాగాలు చేసి అందరికీ పంచాడు.
42 అందరూ తిని సంతృపిత్ చెందారు.

43 శిషుయ్లు మిగిలిన రొటెట్ ముకక్లిన్,
చేప ముకక్లిన్ పనెన్ండు గంపల నిండా
నింపారు. 44 ఆ రోజు అకక్డ రొటెట్లు తినన్
పురుషులు ఐదు వేల మంది.

మారుక్ సువారత్ 6:44
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యేసుయేసు నీటినీటి పైపై నడకనడక (మతత్యిమతత్యి 14:22-32.
యోహానుయోహాను 6:15-21)

45 ఆ తరువాత యేసు తన శిషుయ్లను తనకనాన్
ముందు బేతస్యిదాకు వెళళ్మని చెపిప్
వారిని పడవ ఎకిక్ంచాడు. 46 జనసమూహానిన్
పంపివేసిన తరువాత ఆయన పార్రిథ్ంచడానికి
కొండకు వెళాళ్డు. 47 చీకటి పడుతూ ఉనన్
సమయంలో శిషుయ్లు ఉనన్ పడవ సముదర్ం
మధయ్లో ఉంది. యేసు మాతర్మే ఒడుడ్న
ఉనాన్డు. 48 ఎదురుగాలి వీసూత్ ఉండడం వలల్
శిషుయ్లు చాలా కషట్ంగా పడవ నడపడం చూసి
యేసు తెలల్వారుజామున సరసుస్ మీద
నడుసూత్ వారి దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఆయన
వారిని దాటి వెళళ్బోతూ ఉండగా, 49 ఆయన
శిషుయ్లు ఆయన నీళళ్ మీద నడవడం చూసి,
దయయ్ం అనుకొని భయపడి బిగగ్రగా కేకలు
వేశారు. 50 వెంటనే యేసు వారితో,
“ధైరయ్ంగా ఉండండి. నేనే! భయపడకండి!” అని
అనాన్డు.

51 ఆయన వారి దగగ్రికి వచిచ్, పడవ
ఎకక్గానే గాలి ఆగింది. వారు తమలో తాము
ఆశచ్రయ్పడుతూ అమితంగా విభార్ంతి
చెందారు. 52 ఎందుకంటే రొటెట్లు పంచిన
అదుభ్తానిన్ వారు చూశారు కాని, వారి హృదయం
బండబారి పోయింది కాబటిట్ రొటెట్లను
గురించిన సంగతి వారు గర్హించలేదు.

గెనేన్సరెతుగెనేన్సరెతు తీరానతీరాన సవ్సథ్తలుసవ్సథ్తలు (మతత్యిమతత్యి
14:34-36)

53 వారు అవతలి ఒడుడ్కు వెళిళ్
గెనేన్సరెతు పార్ంతానికి చేరి అకక్డ పడవ
నిలిపారు. 54 వారు పడవ దిగిన వెంటనే పర్జలు
యేసును గురుత్పటాట్రు. 55 పర్జలు చుటుట్
పకక్ల ఉనన్ పార్ంతాలకు పరుగెతుత్కుంటూ
వెళిళ్ రోగులను మంచాల మీద ఉంచి ఆయన ఉనన్
చోటికి తీసుకు వచాచ్రు. 56 యేసు ఏ
గార్మంలో, ఏ పటట్ణంలో ఏ పలెల్లో
పర్వేశించినా వారు రోగులను వీధులోల్
పడుకోబెటిట్, ఆయన వసాత్ర్నన్యినా
తాకనియయ్మని ఆయనను బతిమాలారు. ఆయనను
తాకిన వారంతా బాగుపడాడ్రు.

పరిసయుయ్లనుపరిసయుయ్లను ఖండించడంఖండించడం (మతత్యిమతత్యి 15:1-20)

యెరూషలేము నుండి వచిచ్న కొందరు
పరిసయుయ్లూ ధరమ్శాసత్ర్
పండితులూ యేసు చుటూట్ గుమికూడారు.

2 వారు ఆయన శిషుయ్లోల్ కొందరు
అశుదధ్మైన చేతులతో, అంటే ఆచార నియమం
పర్కారం చేతులు కడుకోక్కుండా భోజనం
చేయడం గమనించారు. 3 పరిసయుయ్లే కాక
యూదులందరూ పెదద్ల సంపర్దాయం పర్కారం
తమ చేతులిన్ ఆచారరీతిగా కడుకోక్కుండా
భోజనం చేయరు. 4 వారు బయట నుండి
వచిచ్నపుడు సాన్నం చేయకుండా భోజనం
చేయరు. గినెన్లు, కుండలు, ఇతర ఇతత్డి
పాతర్లు, భోజనపు బలల్లు సహా శుదిధ్
చేయడం అనే అనేకమైన ఆచారాలను వారు
కచిచ్తంగా పాటిసాత్రు.

5 పరిసయుయ్లు, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు
యేసుతో, “మీ శిషుయ్లు పెదద్ల

సంపర్దాయానిన్ పాటించకుండా అశుదధ్మైన
చేతులతో ఎందుకు భోజనం చేసుత్నాన్రు?” అని
యేసును అడిగారు. 6 యేసు వారితో,
“ ‘ఈ పర్జలు మాటలతో ననున్ గౌరవిసాత్రు
కాని,
వారి హృదయం నాకు చాలా దూరంగా ఉంది.
7 వారు మానవ కలిప్తమైన నియమాలను
దేవుని ఉపదేశంగా బోధిసాత్రు కాబటిట్
వారి ఆరాధన వయ్రథ్ం,’
అని కపట వేషధారులైన మిమమ్లిన్ గురించి

యెషయా పర్వకత్ ముందుగా పలికింది సరైనదే!
8 మీరు దేవుని ఆజఞ్లిన్ తోసిపుచిచ్ మనుషుల
సంపర్దాయాలకు కటుట్బడుతునాన్రు. 9 మీ
సంపర్దాయాలను పాటించడం కోసం దేవుని
ఆజఞ్లను మీరడంలో మీరు సిదధ్హసుత్లు. 10

మోషే, ‘మీ తలిల్దండుర్లిన్ గౌరవించమనీ,
తలిల్ని, తండిర్ని దూషించిన వారికి శికష్
మరణదండన’ అనీ నియమించాడు.

11 కానీ మీరైతే, ఒక వయ్కిత్ తన తలిల్తో,
తండిర్తో ‘నా వలల్ మీరు పొందదగిన
సహాయమంతా ‘కొరాబ్న్’ (అంటే
దైవారిప్తం)’ అని చెబితే 12 ఇంక ఆ వయ్కిత్
తన తలిల్దండుర్ల కోసం ఏమీ చేయనకక్ర
లేదని చెబుతారు. 13 మీరు మీ పెదద్ల
సంపర్దాయాలను పాటించే నెపంతో దేవుని
ఆజఞ్ మీరుతునాన్రు. ఇలాంటివి మరెనోన్
మీరు చేసుత్నాన్రు.

14 అపుప్డు యేసు పర్జలందరినీ తన దగగ్రికి
పిలిచి, “నేను చెపేప్ది పర్తి ఒకక్రూ విని
అరథ్ం చేసుకోండి! 15 బయట నుండి మనిషి
లోపలికి వెళేళ్వి ఏవీ అతనిన్ అపవితర్ం
చేయవు. 16 మనిషి లోనుండి బయటకు వచేచ్దే
అతనిన్ అపవితర్ం చేసుత్ంది” అని అనాన్డు.

17 ఆయన జనసమూహనిన్ విడిచి ఇంటోల్
పర్వేశించిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు ఆ
ఉపమానం గురించి ఆయనను అడిగారు. 18 ఆయన
వారితో, “మీరు ఇంత అజాఞ్నులా! బయట నుండి
మనిషిలోకి వచేచ్ది అతనిన్ అపవితర్ం
చేయదని మీరు గర్హించలేరా? 19 అది మనిషి
హృదయంలోకి వెళళ్దు. కడుపులోకి వెళిళ్
అకక్డ నుండి బయటకు వెళిళ్పోతుంది” అని
చెపాప్డు. (ఈ విధంగా చెపప్డం దావ్రా
అనిన్ ఆహార పదారాధ్లూ తినడానికి
పవితర్మైనవే అని యేసు సూచించాడు).

20 ఆయన మళీళ్ ఈ విధంగా అనాన్డు, “మనిషి
నుండి బయటకు వచేచ్వే అతనిన్ అపవితర్ం
చేసాత్యి. 21 ఎందుకంటే మనిషి హృదయంలో
నుండి చెడడ్ తలంపులు, దొంగతనాలు, లైంగిక
అవినీతి, హతయ్లు, 22 వయ్భిచారం, దురాశలు,
దురామ్రగ్తలు, మోసాలు, కామవికారాలు,
అసూయలు, దూషణలు, అహంభావం, మూరఖ్తవ్ం
బయటకు వసాత్యి. 23 ఇవనీన్ లోపలి నుండి
బయటకు వచిచ్ మనిషిని అపవితర్ం
చేసాత్యి.”

సురోఫెనికయసురోఫెనికయ సీత్ర్సీత్ర్ (మతత్యిమతత్యి 15:21,28)
24 యేసు ఆ పార్ంతం విడిచి తూరు, సీదోను

పార్ంతంలోని ఒక ఇంటికి వెళాళ్డు. తాను
అకక్డ ఉనన్టుట్ ఎవరికీ తెలియకూడదని ఆయన
ఉదేద్శం. కాని, ఆయన వారికి కనిపించకుండా
ఉండలేకపోయాడు. 25 ఒక సీత్ర్ యేసు గురించి
విని వచిచ్ ఆయన కాళళ్పై పడింది. ఆమె
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కూతురుకు దయయ్ం పటిట్ ఉంది. 26 ఈ సీత్ర్
సిరియాకు చెందిన ఫెనికయా పార్ంతంలో
పుటిట్న గీర్సు దేశసుత్రాలు. తన కూతురులో
నుండి ఆ దయాయ్నిన్ వదిలించమని యేసును
బతిమలాడింది.

27 అందుకు యేసు ఆమెతో, “మొదట పిలల్లు
తృపిత్గా తినాలి. చినన్పిలల్ల ఆహారం తీసి
కుకక్లకు వేయడం తగదు” అని అనాన్డు. 28

అందుకామె, “ఔను పర్భూ! అది నిజమే గాని,
బలల్కింద ఉనన్ కుకక్లు కూడా పిలల్లు పడేసిన
ముకక్లు తింటాయి కదా!” అని జవాబు ఇచిచ్ంది.
29 అపుప్డాయన ఆమెతో, “ఈ మాట
చెపిప్నందువలల్ ఇక నీవు నిశిచ్ంతగా
వెళళ్వచుచ్. దయయ్ం నీ కూతురిని
వదలిపోయింది” అనాన్డు. 30 ఆమె ఇంటికి
వెళిళ్ తన కూతురు తన మంచంపై పడుకుని ఉండడం
చూసింది. దయయ్ం ఆమెను వదలిపోయింది.

మూగమూగ చెవిటిచెవిటి దయయ్ందయయ్ం నుండినుండి విడుదలవిడుదల (మతత్యిమతత్యి
15:29-31)

31 యేసు తూరు, సీదోను పార్ంతం నుంచి
బయలుదేరి దెకపొలి పార్ంతం గుండా గలిలయ
సముదర్ం దగగ్రికి వచాచ్డు. 32 అకక్డ
కొందరు చెవుడు, నతిత్ ఉనన్ మనిషిని ఆయన
దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్ అతని మీద చెయియ్
ఉంచమని వేడుకునాన్రు. 33 యేసు అతనిన్
జనంలో నుండి పకక్కి తీసుకు వెళిళ్ తన వేళుళ్
అతని చెవులోల్ ఉంచాడు. ఉమిమ్వేసి అతని
నాలుకను ముటాట్డు. 34 అపుప్డు ఆయన ఆకాశం
వైపు తల ఎతిత్ నిటూట్రిచ్, “ఎపఫ్తా” అని
అతనితో అనాన్డు. ఆ మాటకు, “తెరుచుకో!” అని
అరథ్ం. 35 వెంటనే అతని చెవులు
తెరుచుకునాన్యి. అతని నాలుక సడలి తేటగా
మాటాల్డడం మొదలుపెటాట్డు. 36 ఆ సంగతి
ఎవవ్రితోనూ చెపప్వదద్ని యేసు అతనికి
ఆజాఞ్పించాడు కాని, ఎంత కఠినంగా వారికి
ఆజాఞ్పించాడో అంత ఎకుక్వగా వారు దానిన్
చాటించారు. 37 పర్జలకు అంతులేని
ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. వారు, “ఈయన అనిన్టినీ
చకక్గా జరిగిసుత్నాన్డు. చెవిటివారు
వినగలిగేలా, మూగ వారు మాటాల్డేలా
చేసుత్నాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు.

నాలుగునాలుగు వేలవేల మందికిమందికి ఆహారంఆహారం (మతత్యిమతత్యి
15:32-39)

ఆ రోజులోల్ ఒకసారి పెదద్
జనసమూహం గుమిగూడారు. వారి దగగ్ర
తినడానికి ఏమీ లేకపోయింది. యేసు తన

శిషుయ్లను పిలిచి, 2 “ఈ పర్జల మీద నాకు జాలి
కలుగుతునన్ది. వారు ఇపప్టికే మూడు రోజుల
నుండి నా దగగ్ర ఉనాన్రు. తినడానికి వారి
దగగ్ర ఏమీ లేదు. 3 వారిని ఇపుప్డు
పంపివేసేత్ వారిలో కొందరు చాలా దూరం
నుండి వచాచ్రుగనక దారిలో సొమమ్సిలిల్
పోవచుచ్” అని అనాన్డు. 4 ఆయన శిషుయ్లు,
“ఈ నిరజ్న పార్ంతంలో ఇంతమందికి
సరిపడినంత ఆహారం ఎకక్డ నుండి తేగలం?”
అనాన్రు.

5 “మీ దగగ్ర ఎనిన్ రొటెట్లు ఉనాన్యి?”
అని ఆయన వారిని అడిగాడు. వారు, “ఏడు”
అనాన్రు. 6 యేసు ఆ పర్జలందరినీ నేల మీద
కూరోచ్మని ఆజాఞ్పించాడు. ఆ ఏడు

రొటెట్లను చేతపటుట్కొని దేవునికి
కృతజఞ్త చెపిప్ వాటిని విరిచి
శిషుయ్లకిచిచ్ వారికి పంచమనాన్డు.
శిషుయ్లు అలాగే చేశారు. 7 వారి దగగ్ర
కొనిన్ చినన్ చేపలు కూడా ఉనాన్యి. యేసు
వాటి కోసం కూడా దేవునికి కృతజఞ్తలు చెపిప్,
వాటిని కూడా పంచమని శిషుయ్లకు ఇచాచ్డు.

8 ఆ పర్జలంతా తృపిత్గా తినన్ తరువాత
మిగిలిన ముకక్లను ఏడు పెదద్ గంపల నిండా
నింపారు. 9 తినన్వారు సుమారు నాలుగు
వేలమంది పురుషులు. యేసు వారిని పంపివేసి, 10

వెంటనే తన శిషుయ్లతో కలసి, పడవ ఎకిక్
దలమ్నూతా పార్ంతానికి వెళాళ్డు.

పరిసయుయ్లుపరిసయుయ్లు సూచనకైసూచనకై అడగడంఅడగడం, పులిపిండిపులిపిండి
వివరణవివరణ (మతత్యిమతత్యి 16:1-12)

11 పరిసయుయ్లు వచిచ్ యేసుతో వాదించడం
మొదలుపెటాట్రు. ఆయనను పరీకిష్ంచడం
కోసం తమకు ఆకాశం నుండి ఒక సూచన చూపమని
అడిగారు. 12 దానికి ఆయన ఆతమ్లో పెదద్గా
నిటూట్రిచ్, “ఈ తరం వారు ఎందుకు సూచక
కిర్యలను చూపమని అడుగుతునాన్రు? మీతో
కచిచ్తంగా చెపుత్నాన్ను, ఈ తరానికి ఏ
సూచనా చూపడం జరగదు” అని వారితో చెపాప్డు.
13 తరువాత ఆయన వారిని విడిచిపెటిట్, మళీళ్
పడవ ఎకిక్ అవతలి ఒడుడ్ చేరుకునాన్డు.

14 శిషుయ్లు తమతో రొటెట్లు
తెచుచ్కోవడం మరిచ్పోయారు. వారి దగగ్ర
పడవలో ఒక రొటెట్ తపప్ ఏమీ లేదు. 15 యేసు
వారితో, “పరిసయుయ్లకు, హేరోదుకు
సంబంధించిన పొంగజేసే పిండిని గురించి
జాగర్తత్గా ఉండండి!” అనాన్డు.

16 శిషుయ్లు, “మన దగగ్ర రొటెట్లు లేవని
అలా అంటునాన్డా?” అని ఒకరితో ఒకరు
మాటాల్డుకునాన్రు. 17 అది కనిపెటిట్
యేసు, “రొటెట్లు లేవనే విషయం ఎందుకు
చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు? మీకు ఇంకా అరథ్ం
కాలేదా? మీరు గర్హించలేదా? మీ బుదిధ్
మందగించిందా? 18 మీరు కళుళ్ండి కూడా
చూడరా? చెవులుండి కూడా వినరా? మీకు గురుత్
లేదా? 19 ఐదు రొటెట్లు విరిచి ఐదు వేల
మందికి నేను పంచిపెటిట్నపుప్డు మిగిలిన
ముకక్లిన్ మీరు ఎనిన్ పెదద్ గంపలు నింపారు?”
అని అడిగాడు. వారు, “పనెన్ండు” అని జవాబు
చెపాప్రు. 20 “మరి ఏడు రొటెట్లు విరిచి
నాలుగు వేల మందికి పంచినపుప్డు మిగిలిన
ముకక్లిన్ ఎనిన్ పెదద్ గంపలు నింపారు?” అని
అడిగినపుప్డు వారు, “ఏడు” అని జవాబు
చెపాప్రు. 21 ఆయన వారితో, “ఇంకా మీకు
అరథ్ం కాలేదా?” అనాన్డు.

బేతస్యిదాబేతస్యిదా వదద్వదద్ గుడిడ్గుడిడ్ వాడికివాడికి చూపుచూపు
22 యేసు, ఆయన శిషుయ్లు బేతస్యిదాకు

వచాచ్రు. కొందరు ఒక గుడిడ్వాణిణ్ యేసు
దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. అతని మీద చెయియ్
ఉంచమని వేడుకునాన్రు. 23 యేసు ఆ
గుడిడ్వాడి చేయి పటుట్కుని ఊరి బయటకు
తీసుకు వెళాళ్డు. అతని కళళ్ మీద ఉమిమ్వేసి,
అతని మీద చేతులుంచి, “నీకు ఏమైనా
కనిపిసుత్ందా?” అనాన్డు. 24 ఆ గుడిడ్వాడు
పైకి చూసూత్, “మనుషులు నడుసుత్నన్ చెటల్
లాగా కనిపిసుత్నాన్రు” అనాన్డు. 25 అపుప్డు
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ఆయన మళీళ్ అతని కళళ్పై తన చేతులుంచాడు.
అపుప్డా మనిషి కళుళ్ తెరుచుకొని బాగుపడి
అనిన్టినీ సప్షట్ంగా చూడగలిగాడు. 26 యేసు
అతనిని పంపివేసూత్, “నీవు ఊరిలోకి
వెళళ్వదుద్” అని అతనితో చెపాప్డు.

పేతురుపేతురు విశావ్సవిశావ్స పర్మాణంపర్మాణం (మతత్యిమతత్యి
16:13-16. లూకాలూకా 9:18-20)

27 యేసు ఆయన శిషుయ్లతో కలిసి ఫిలిపుప్
కైసరయ పటట్ణం చుటూట్ ఉనన్ గార్మాలకు
వెళాళ్డు. దారిలో ఆయన, “నేను ఎవరినని
పర్జలు చెపుప్కుంటునాన్రు? అని తన
శిషుయ్లను అడిగాడు. 28 అందుకు వారు,
“బాపిత్సం ఇచేచ్ యోహానని కొందరూ,
ఏలీయా అని కొందరూ, పర్వకత్లోల్ ఒకడు అని
కొందరూ అంటునాన్రు” అని చెపాప్రు. 29

“అయితే మీరు నేనెవరినని అనుకుంటునాన్రు?”
అని ఆయన వారిని అడిగాడు. దానికి జవాబుగా
పేతురు, “నీవు అభిషికుత్డివి!” అనాన్డు. 30

అపుప్డు ఆయన తనను గురించి ఎవవ్రికీ
చెపప్వదద్ని వారిని హెచచ్రించాడు.

31 ఆ తరువాత యేసు వారితో ఈ విధంగా
చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు, “మనుషయ్
కుమారుడు ఎనోన్ కషాట్లు భరిసాత్డు.
పెదద్లు, ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాసత్ర్
పండితులచే ఆయన తృణీకారానికి గురై
మరణమౌతాడు. ఆయన మూడు రోజుల తరువాత
సజీవంగా బర్తికి వసాత్డు.”

32 యేసు ఈ విషయం చాలా సప్షట్ంగానే
చెపాప్డు. అయితే పేతురు ఆయన చెయియ్
పటుట్కొని, పకక్కు తీసుకు వెళిళ్ ఆయనను
మందలించ సాగాడు. 33 కాని యేసు వెనకిక్
తిరిగి తన శిషుయ్లను చూసి పేతురుతో,
“సైతానూ! నా వెనకిక్ పో! మనుషుల సంగతుల
పైనే గాని దేవుని సంగతుల మీద నీకు మనసు లేదు”
అని గదిద్ంచాడు.

పార్ణంపార్ణం విలువవిలువ (మతత్యిమతత్యి 16:24-27. లూకాలూకా
23-26)

34 తరువాత యేసు తన శిషుయ్లను, పర్జలను
దగగ్రికి పిలిచి వారితో ఇలా అనాన్డు.
“ఎవరైనా నా వెంట రావాలనుకుంటే తనను తాను
కాదనుకుని, తన సిలువను మోసుకుంటూ నాతో
నడవాలి. 35 ఎందుకంటే తన పార్ణానిన్
దకిక్ంచుకోవాలని చూసేవాడు దానిన్
పోగొటుట్కుంటాడు. కాని నా కోసం, సువారత్
కోసం తన పార్ణానిన్ కోలోప్యేవాడు
దానిన్ దకిక్ంచుకుంటాడు. 36 ఒక మనిషి
పర్పంచమంతా సంపాదించి, తన పార్ణానేన్
పోగొటుట్కుంటే ఆ వయ్కిత్కి ఏం లాభం? 37

ఒకడు తన పార్ణానిన్ తిరిగి పొందడానికి ఏమి
ఇవవ్గలడు?

38 వయ్భిచారం, పాపం జరిగించే ఈ తరంలో
ఎవరైనా నా గురించీ నా మాటల గురించీ
సిగుగ్పడితే మనుషయ్ కుమారుడు తన తండిర్
మహిమతో, పవితర్ దేవదూతలతో కలసి
వచేచ్టపుప్డు ఆ వయ్కిత్ విషయంలో
సిగుగ్పడతాడు.”

రూపాంతరంరూపాంతరం (మతత్యిమతత్యి 17:1-8. లూకాలూకా 9:28-36)

ఆయన వారితో, “నేను మీతో కచిచ్తంగా
చెపుత్నాన్ను. ఇకక్డ నిలుచునన్
వారిలో కొంతమంది దేవుని రాజయ్ం

శకిత్తో రావడం చూసాత్రు. దానికంటే ముందు
వారు మరణించరు” అని అనాన్డు. 2 ఆరు రోజుల
తరవాత యేసు పేతురు, యాకోబు, యోహానులను
తీసుకుని ఏకాంతంగా ఒక ఎతైన కొండ మీదికి
వెళాళ్డు. అకక్డ వారి ముందు యేసు
రూపాంతరం చెందాడు.

3 ఆయన వసాత్ర్లు ధగధగా మెరవసాగాయి.
పర్పంచంలో ఏ చాకలీ ఉతకలేనంత తెలల్గా
మారిపోయాయి. 4 అపుప్డు ఏలీయా, మోషేలు
అకక్డ పర్తయ్కష్మై యేసుతో మాటలాడడం
శిషుయ్లు చూశారు. 5 పేతురు యేసుతో, “రబీబ్!
మనం ఇకక్డే ఉండడం మంచిది. మేము మూడు
పాకలు వేసాత్ం, ఒకటి నీకు, ఒకటి మోషేకి,
ఒకటి ఏలీయాకి” అనాన్డు. 6 తానేమి
అంటునాన్డో అతనికి తెలియలేదు. ఆ
శిషుయ్లంతా తీవర్మైన భయానికి
లోనయాయ్రు.

7 అపుప్డు ఒక మేఘం వచిచ్ వారిని
కపిప్వేసింది. ఆ మేఘం నుండి ఒక సవ్రం ఇలా
వినిపించింది. “ఈయన నా పిర్యమైన
కుమారుడు, ఈయన మాట వినండి.” 8 వెంటనే
వారు తమ చుటూట్ చూశారు, యేసు తపప్
మరెవవ్రూ వారికి కనిపించలేదు. 9 వారు కొండ
దిగి వసూత్ ఉండగా యేసు, “మనుషయ్ కుమారుడు
చనిపోయి తిరిగి బతికే వరకూ మీరు చూసిన ఈ
దృశాయ్నిన్ ఎవవ్రికీ చెపప్కండి” అని
ఆజాఞ్పించాడు. 10 అందువలల్ వారు ఆ విషయం
తమలోనే దాచుకొని, “చనిపోయి తిరిగి
బర్తకడం” గురించి తమలో తాము
చరిచ్ంచుకునాన్రు.

11 అపుప్డు వారు, “ఏలీయా మొదట రావాలని
ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు ఎందుకు
అంటునాన్రు?” అని ఆయనను అడిగారు. 12 యేసు
జవాబు చెబుతూ, “ఏలీయా మొదట వచిచ్
అనిన్టినీ సరిచేసాత్డనన్ మాట నిజమే.
కాని, మనుషయ్ కుమారుడు అనేక బాధలు
అనుభవిసాత్డనీ తిరసాక్రానికి గురి అవుతాడనీ
లేఖనాలోల్ ఎందుకు రాసి ఉంది? 13 నేను మీతో
చెపేప్దేమంటే, ఏలీయా వచాచ్డు, అతని
గురించి రాసి ఉనన్ పర్కారం పర్జలు తమకు
ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ అతనికి చేశారు”
అనాన్డు.

శకిత్శకిత్ లేనిలేని శిషుయ్లుశిషుయ్లు, మహామహా శకిత్శకిత్ గలగల
కీర్సుత్కీర్సుత్ (మతత్యిమతత్యి 17:14-21. లూకాలూకా 9:37-42)
14 మిగిలిన శిషుయ్ల దగగ్రికి ఆయన రాగానే

వారి చుటూట్ పెదద్ జనసమూహం ఉండడం,
కొందరు ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు వారితో
వాదిసుత్ండడం చూశాడు. 15 ఆ పర్జలు యేసును
చూసిన వెంటనే ఆశచ్రాయ్నందానికి
లోనయాయ్రు. వారంతా ఆయన దగగ్రికి
పరుగెతిత్ వచిచ్ ఆయనకు నమసక్రించారు.

16 యేసు, “దేనిని గురించి వారితో
వాదిసుత్నాన్రు?” అని వారిని అడిగాడు. 17 ఆ
పర్జలోల్ ఒకడు ఆయనతో, “బోధకుడా!
దయయ్ం పటిట్ మూగవాడైన నా కుమారుణిణ్
మీ దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్ను. 18 ఆ దయయ్ం

మారుక్ సువారత్ 8:26
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వాడి మీదికి వచిచ్నపుప్డెలాల్ అతనిన్ కింద
పడేసుత్ంది. అతని నోటి వెంట నురగ
కారుతుంది, పళుళ్ కొరుకుతాడు, శరీరమంతా
బిగిసిపోతుంది. ఈ దయాయ్నిన్ వదిలించమని
మీ శిషుయ్లిన్ అడిగాను. కాని, వారు
చేయలేకపోయారు” అనాన్డు.

19 అందుకు యేసు, “విశావ్సం లేని తరమా!
నేనెంత కాలం మీతో ఉంటాను? ఎంత కాలం
మిమమ్లిన్ భరించాలి? ఆ పిలల్వాడిని నా
దగగ్రికి తీసుకుని రండి” అనాన్డు. 20 వారు
తీసుకు వచాచ్రు. ఆ దయయ్ం యేసును చూసిన
వెంటనే ఆ పిలల్వాడిని విలవిల లాడించింది.
వాడు నేల మీద పడి గిల గిలా కొటుట్కుంటూ
నురగ కకుక్తునాన్డు.

21 యేసు వాడి తండిర్తో, “ఇతనికి ఇది ఎంత
కాలం నుండి ఉంది?” అని అడిగాడు. ఆ తండిర్,
“వాడి బాలయ్ం నుండి. 22 ఈ దయయ్ం అతనిన్
చంపాలని ఎనోన్సారుల్ నిపుప్లోల్,
నీళళ్లో పడేసింది. నీవేమైనా చేయగలిగితే
కనికరించి సహాయం చేయి” అని వేడుకునాన్డు.

23 యేసు అతనితో, “నీవు నమమ్గలిగితే,
నమిమ్న వయ్కిత్కి అనీన్ సాధయ్మే”
అనాన్డు. 24 వెంటనే ఆ పిలల్వాడి తండిర్,
“నేను నముమ్తునాన్ను. నాలో అపనమమ్కం
లేకుండా సహాయం చెయియ్” అనాన్డు.

25 యేసు జనసమూహం తన దగగ్రికి
పరుగెతుత్కుంటూ రావడం చూసి ఆ దయాయ్నిన్
గదిద్ంచి, “మూగ చెవిటి దయయ్మా! ఇతనిలో
నుండి బయటకు రా! ఇంకెపుప్డూ ఇతనిలో
పర్వేశించవదద్ని నినున్
ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను” అనాన్డు. 26 ఆ
దయయ్ం పెదద్ కేకలు పెటిట్, ఆ
పిలల్వాణిణ్ విలవిలలాడించి అతనిలో నుండి
బయటకు వచిచ్ంది. ఆ పిలల్వాడు శవంలా పడి
ఉండడం వలల్ చాలా మంది అతడు
చనిపోయాడనుకునాన్రు. 27 కాని, యేసు అతని
చెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతాత్డు. ఆ
పిలల్వాడు లేచి నిలబడాడ్డు.

28 యేసు ఇంటోల్కి వచిచ్న తరవాత
ఇతరులెవవ్రూ లేనపుప్డు శిషుయ్లు ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్, “ఆ దయాయ్నిన్ మేమెందుకు
వెళళ్గొటట్లేకపోయాం?” అని అడిగారు. 29

ఆయన వారితో, “ఈ రకమైన దయాయ్నిన్
పార్రథ్న వలల్ మాతర్మే
వెళళ్గొటట్గలం” అని జవాబు చెపాప్డు.

యేసుయేసు తనతన మరణానిన్మరణానిన్ గురించిగురించి ముందుగాముందుగా
చెపప్డంచెపప్డం (మతత్యిమతత్యి 17:22-23. లూకాలూకా 9:43-45)

30 వారు అకక్డ నుండి బయలుదేరి గలిలయ
పార్ంతం మీదుగా దాటిపోయారు. ఆ సంగతి
ఎవరికీ తెలియకూడదని యేసు ఆశించాడు. 31

ఆయన వాళల్తో, “మనుషయ్ కుమారుణిణ్
శతుర్వుల చేతికి అపప్గిసాత్రు. వారు ఆయనను
చంపుతారు. మూడు రోజుల తరువాత ఆయన తిరిగి
బతికి వసాత్డు” అని అనాన్డు. 32 కానీ యేసు
చెపిప్ంది శిషుయ్లు గర్హించలేదు. దాని
గురించి యేసును అడగడానికి వారు భయపడాడ్రు.

ఎవరుఎవరు గొపప్వాడనిగొపప్వాడని వివాదంవివాదం (మతత్యిమతత్యి 18:1-6.
లూకాలూకా 9:46-48)

33 వారు కపెరన్హూము చేరారు. అందరూ
ఇంటోల్ చేరాక యేసు వారితో, “దారిలో మీరు

దేని గురించి చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు?” అని
అడిగాడు. 34 అందరూ మౌనంగా ఉండిపోయారు.
ఎందుకంటే దారిలో వారు “తమలో ఎవరు గొపప్“
అని వాదించుకునాన్రు. 35 యేసు కూరుచ్ని
పనెన్ండు మందిని పిలిచి, “మీలో ఎవడైనా
ముఖుయ్డుగా ఉండాలంటే అతడు అందరికనాన్
చివరివాడై అందరికీ సేవకుడై ఉండాలి” అని
వారితో అనాన్డు.

36 అపుప్డాయన ఒక చినన్ బిడడ్ను తీసుకుని
వారి మధయ్ నిలబెటాట్డు. ఆ బిడడ్ను
ఎతుత్కొని ఇలా అనాన్డు, 37 “నా పేరిట
ఇలాంటి చినన్వారిలో ఒకరిని ఎవరైనా
సీవ్కరిసేత్ ననున్ సీవ్కరించినటేట్. ననున్
సీవ్కరించేవారు ననున్ కాదు, ననున్ పంపిన
ఆయనను కూడా సీవ్కరిసుత్నాన్రు.”

చీలికలచీలికల విషయంవిషయం గదిద్ంపుగదిద్ంపు (లూకాలూకా 9:49,50)
38 యోహాను ఆయనతో, “బోధకా! ఒకడు నీ

పేరట దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డం చూశాం.
అతడు మనవాడు కాదు. అందువలల్ అతనిన్
అడడ్గించాం” అనాన్డు. 39 అయితే యేసు,
“అతనిని ఆపకండి. నా పేరట అదుభ్తం చేసే
వాడెవడూ నా గురించి అంత తేలికగా చెడు
మాటాల్డలేడు. 40 మనకు వయ్తిరేకంగా లేని
వాడు మన పకష్ంగా ఉనన్వాడే. 41 మీతో
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, మీరు కీర్సుత్కు
చెందిన వారని గురిత్ంచి నా పేరట ఒక
గినెన్డు నీళుళ్ ఎవరైనా మీకు తాగడానికి
ఇసేత్ అతడు తపప్క దాని ఫలం పొందుతాడు.

నరకంనరకం గురించిగురించి యేసుయేసు ఇచిచ్నఇచిచ్న గంభీరమైనగంభీరమైన
హెచచ్రికహెచచ్రిక

42 “కాని, ననున్ నముమ్కునన్ ఇలాంటి ఒక
చినన్బిడడ్కి ఎవరైనా అడుడ్బండగా ఉంటే
అతని మెడకు పెదద్ తిరగలి రాయి కటిట్,
అతనిన్ సముదర్ంలో పడవేయడం అతనికి మేలు.

43 మీరు పాపం చేయడానికి మీ చెయియ్
కారణమైతే దానిన్ నరికివేయండి! రెండు
చేతులుండి, నరకంలోని ఆరని అగిన్లోకి పోవడం
కంటే ఒక చెయియ్ లేకుండా నితయ్జీవంలో
పర్వేశించడం మీకు మేలు.

45 ఒకవేళ మీరు పాపం చేయడానికి మీ కాలు
కారణమైతే దానిన్ నరికివేయండి. రెండు
కాళుళ్ ఉండి నరకంలో ఆరని అగిన్లోకి పోవడం
కంటే ఒక కాలు లేకుండా నితయ్జీవంలో
పర్వేశించడం మీకు మేలు.

47 అలాగే మీరు పాపం చేయడానికి మీ కనున్
కారణమైతే దానిన్ పీకి పారవేయండి. రెండు
కళుళ్ ఉండి నరకంలో పడడం కంటే ఒకే కనున్తో
దేవుని రాజయ్ంలో పర్వేశించడం మీకు మేలు.
48 నరకంలో వారి పురుగు చావదు, అగిన్ ఆరదు. 49

పర్తి ఒకక్రూ మంటల మూలంగా ఉపుప్ సారం
పొందుతారు. 50 ఉపుప్ మంచిదే కాని దానిలో
ఉనన్ ఉపప్దనం పోతే ఆ సవ్భావం తిరిగి ఎలా
వసుత్ంది? మీలో ఉపప్దనం కలిగి ఉండండి,
ఒకరితో ఒకరు సామరసయ్ంగా ఉండండి” అని
చెపాప్డు.

మారుక్ సువారత్ 9:50
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యేసుయేసు ఉదేద్శంలోఉదేద్శంలో విడాకులువిడాకులు (మతత్యిమతత్యి
5:31,32. 19:1-9. లూకాలూకా 16:18. 1కొరింతికొరింతి 7:10-15)

యేసు ఆ పార్ంతం విడిచి యూదయ
పార్ంతానికి వెళాళ్డు. ఆ తరువాత
యొరాద్ను నదికి అవతల ఉనన్

పార్ంతానికి వెళాళ్డు. మళీళ్ పర్జలు
గుంపులు గుంపులుగా ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు.
ఎపప్టిలాగే యేసు వారికి ఉపదేశం చేశాడు.

2 కొందరు పరిసయుయ్లు ఆయనను పరీకిష్ంచే
ఉదేద్శంతో, “ఒక పురుషుడు తన భారయ్కు
విడాకులు ఇవవ్డం ధరమ్మేనా?” అని అడిగారు.
3 యేసు, “మోషే మీకు ఏమని ఆజాఞ్పించాడు?”
అని అడిగాడు. 4 వారు, “విడాకుల పతర్ం
రాసిచిచ్ భారయ్తో తెగతెంపులు
చేసుకోవడానికి మోషే అనుమతి ఇచాచ్డు”
అనాన్రు.

5 యేసు, “మీరు దేవునికి లోబడని వారు,
కాబటిట్ మోషే ఆ విధంగా ఆదేశించాడు. 6

కాని, సృషిట్ ఆరంభం నుండి దేవుడు వారిని
సీత్ర్ పురుషులుగా సృజించాడు. 7 అందుకే
పురుషుడు తన తలిల్దండుర్లను విడిచి తన
భారయ్తో కలిసి జీవిసాత్డు. 8 వారిదద్రు
ఐకయ్మై ఒకే శరీరంగా మారిపోతారు.
కాబటిట్ అపప్టి నుంచి వారు ఇదద్రు కాకుండా
ఒకరిలా జీవిసాత్రు. 9 కాబటిట్ దేవుడు కలిపిన
వారిని ఏ మనిషీ వేరు చేయకూడదు” అని వారితో
చెపాప్డు.

10 అందరూ ఇంటోల్కి వచాచ్క శిషుయ్లు
యేసును ఈ సంగతి గురించి వివరంగా చెపప్మని
కోరారు. 11 యేసు, “తన భారయ్కు విడాకులిచిచ్
మరొక సీత్ర్ని పెళిళ్ చేసుకునన్వాడు తన
భారయ్కు వయ్తిరేకంగా వయ్భిచారం
చేసుత్నన్టేట్. 12 అదే విధంగా తన భరత్కు
విడాకులిచిచ్ మరొక పురుషుణిణ్ పెళిళ్
చేసుకునన్ సీత్ర్ని వయ్భిచారిణిగా
పరిగణించాలి” అని వారితో అనాన్డు.

చినన్చినన్ పిలల్లకుపిలల్లకు కీర్సుత్కీర్సుత్ దీవెనదీవెన (మతత్యిమతత్యి
19:13-15. లూకాలూకా 18:15-17)

13 యేసు తమ చినన్ బిడడ్లను తాకాలని
కొంతమంది వారిని తీసుకు వచాచ్రు గాని,
శిషుయ్లు వారిని అడుడ్కునాన్రు. 14 ఇది చూసి
యేసుకు చాలా బాధ కలిగింది. ఆయన
శిషుయ్లతో, “చినన్ బిడడ్లిన్ నా దగగ్రికి
రానివవ్ండి. వారిని ఆపకండి. దేవుని రాజయ్ం
చినన్పిలల్లాల్ంటి వారిదే. 15 మీతో
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, చినన్
పిలల్లాల్గా దేవుని రాజాయ్నిన్
సీవ్కరించని వారు అందులో ఎనన్డూ
పర్వేశించరు” అనాన్డు. 16 ఆయన ఆ
చినన్పిలల్లను దగగ్రికి పిలిచి వారిపై
చేతులుంచి వారిని దీవించాడు.

ధనికుడైనధనికుడైన యువయువ అధికారిఅధికారి (మతత్యిమతత్యి 19:16-30.
లూకాలూకా 18:18-30. 10:25)

17 ఆయన బయలుదేరుతుండగా ఒక వయ్కిత్
పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ ఆయన ముందు
మోకరిలిల్, “మంచి బోధకుడా, శాశవ్త జీవానికి
వారసుణిణ్ కావడానికి నేనేం చెయాయ్లి?”
అని ఆయనను అడిగాడు.

18 యేసు, “నేను మంచి వాడినని ఎందుకు
అంటునాన్వు? దేవుడు తపప్ మంచివాడు ఎవరూ
లేరు. 19 దేవుని ఆజఞ్లు నీకు తెలుసు కదా!
వయ్భిచారం చేయకూడదు, హతయ్ చేయకూడదు,
దొంగతనం చేయకూడదు, అబదధ్ సాకష్య్ం
చెపప్కూడదు, మోసం చేయకూడదు,
తలిల్దండుర్లను గౌరవించాలి” అనాన్డు.

20 అతడు ఆయనతో, “బోధకా, నా చినన్తనం
నుండి నేను వీటిని పాటిసుత్నాన్ను” అని
అనాన్డు. 21 యేసు అతనిన్ చూసూత్, అతనిపై
పేర్మ భావం కలిగి ఇలా అనాన్డు, “నీకు ఒకటి
తకుక్వగా ఉంది. వెళిళ్ నీకునన్దంతా అమిమ్
పేదవాళళ్కు ఇవువ్. అపుప్డు పరలోకంలో నీకు
సంపద దొరుకుతుంది. ఆ తరువాత వచిచ్ ననున్
అనుసరించు” అని అనాన్డు. 22 అతడు గొపప్
సంపనున్డు గనక యేసు చెపిప్న ఆ మాటకు ముఖం
చినన్బుచుచ్కొని దుఃఖంతో అకక్డ నుండి
వెళిళ్పోయాడు.

ధనధన సంపాదనసంపాదన గురించిగురించి హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు
23 యేసు చుటూట్ చూసి తన శిషుయ్లతో,

“ధనికుడు దేవుని రాజయ్ంలో పర్వేశించడం
చాలా కషట్ం” అని అనాన్డు. 24 ఆయన మాటలకు
శిషుయ్లు ఎంతో ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. యేసు
మళీళ్, “పిలల్లారా, దేవుని రాజయ్ంలో
పర్వేశించడం ఎంతో కషట్ం! 25 ధనికుడు
దేవుని రాజయ్ంలో పర్వేశించడం కనాన్
ఒంటె సూది రంధర్ం దావ్రా వెళళ్డం సులభం”
అనాన్డు.

26 ఇది విని శిషుయ్లు ఇంకా
ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. వారు “అలాగైతే ఎవరు
రకష్ణ పొందగలరు?” అంటూ తమలో తాము
మాటాల్డుకునాన్రు. 27 యేసు వారి వైపు
చూసి, “మనుషులకు ఇది అసాధయ్మే గాని,
దేవునికి కాదు. దేవునికి అనీన్ సాధయ్మే”
అనాన్డు.

28 పేతురు ఆయనతో, “ఇదిగో, మేము
అనిన్టినీ విడిచిపెటిట్ నినున్ అనుసరించాం
గదా!” అనాన్డు. 29 అందుకు యేసు, “మీతో
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, నా కోసం,
సువారత్ కోసం, తన ఇంటిని, అనన్దముమ్లను,
అకక్చెలెల్ళళ్ను, తలిల్ని, తండిర్ని,
భారయ్ను, పిలల్లను, ఆసుత్లను
వదిలిపెటిట్న వాడు 30 ఇపుప్డు ఈ లోకంలో
హింసలతో బాటు ఇళుళ్, అనన్దముమ్లు,
అకక్చెలెల్ళుళ్, తలుల్లు, పిలల్లు,
ఆసుత్లు, రానునన్ లోకంలో శాశవ్త జీవం
పొందుతాడు. 31 కాని, మొదటివారు చాలా మంది
చివరివారు అవుతారు, చివరివారు చాలా మంది
మొదటివారు అవుతారు” అనాన్డు.

యేసుయేసు తనతన మరణమరణ పునరుతాథ్నాలపునరుతాథ్నాల గురించిగురించి
ముందుగాముందుగా చెపప్డంచెపప్డం (మతత్యిమతత్యి 20:17-19. లూకాలూకా

18:31-33)
32 యేసు, ఆయనతో ఉనన్వారంతా

యెరూషలేము బయలుదేరారు. యేసు
అందరికనాన్ ముందు నడుసూత్ ఉనాన్డు. ఆయన
శిషుయ్లకు ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. ఆయనను
అనుసరిసుత్నన్ ఇతరులు భయపడాడ్రు. యేసు
మళీళ్ తన శిషుయ్లను పకక్కు పిలిచి, తనకు
జరగబోయే వాటిని గురించి వారికి చెపాప్డు.
33 ఆయన, “వినండి, మనం యెరూషలేము
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వెళుత్నాన్ం. అకక్డ మనుషయ్ కుమారుణిణ్
పర్ధాన యాజకులకు, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులకు
అపప్గిసాత్రు. వారు ఆయనకు మరణశికష్
విధించి, యూదేతర పర్జలకు అపప్గిసాత్రు. 34

వారు ఆయనను హేళన చేసి, ఆయన మీద
ఉమిమ్వేసాత్రు. కొరడా దెబబ్లు కొడతారు,
ఆ తరువాత చంపేసాత్రు. మూడవ రోజున ఆయన
మళీళ్ సజీవంగా లేసాత్డు” అని వారితో
చెపాప్డు.

పర్థములుగాపర్థములుగా ఉండాలనన్ఉండాలనన్ యాకోబుయాకోబు, యోహానులయోహానుల
అభిలాషఅభిలాష (మతత్యిమతత్యి 20:20-28)

35 జెబెదయి కుమారులు యాకోబు, యోహాను
ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “బోధకా! మేము
అడిగింది మాకు అనుగర్హిసాత్వా?” అని
అడిగారు. 36 ఆయన, “నేనేం చెయాయ్లని మీరు
కోరుతునాన్రు?” అని పర్శిన్ంచాడు. 37 వారు,
“నీవు మహిమలో మాలో ఒకరిని నీ కుడిచేతి వైపు,
మరొకరిని ఎడమచేతి వైపు
కూరోచ్బెటుట్కో” అనాన్రు.

38 యేసు, “మీరు ఏమి అడుగుతునాన్రో మీకు
తెలియదు. నేను తాగిన దానిన్ మీరు తాగగలరా?
నేను పొందే బాపిత్సం మీరు పొందగలరా?” అని
అడిగాడు. 39 వారు, “పొందగలం” అని జవాబు
చెపాప్రు. యేసు వారితో, “నేను తాగిన దానిన్
మీరు తాగుతారు, నేను పొందిన బాపిత్సం మీరు
పొందుతారు. 40 కాని, నా కుడి వైపు, నా
ఎడమవైపు కూరోచ్డానికి అనుమతించేది నేను
కాదు. ఆ సాథ్నాలు ఎవరి కోసం సిదధ్ం చేసి
ఉనాన్యో వారికే అవి దొరుకుతాయి”
అనాన్డు.

41 ఇది విని మిగతా పదిమందికి యాకోబు,
యోహానుల మీద కోపం వచిచ్ంది. 42 అయితే
యేసు వారిని దగగ్రికి పిలిచి వారితో ఇలా
అనాన్డు, “అనయ్జనుల అధికారులు పర్జల మీద
తమ ఆధిపతాయ్నిన్ చూపడానికి
పర్యతిన్సాత్రు. వారిలో పర్ముఖులు
వారిపై అధికారం చెలాయిసాత్రు. 43 మీరు
అలా ఉండకూడదు. మీలో పర్ముఖుడు
కావాలనుకొనేవాడు సేవకుడై ఉండాలి. 44 మీలో
మొదటివాడు కావాలని కోరేవాడు అందరికీ
దాసుడై ఉండాలి. 45 ఎందుకంటే మనుషయ్
కుమారుడు సేవ చేయించుకోడానికి రాలేదు, సేవ
చేయడానికీ, అందరి పకాష్న తన పార్ణానిన్
వెలగా ధార పోయడానికి వచాచ్డు.”

బరిత్మయిబరిత్మయి చూపుచూపు పొందడంపొందడం (మతత్యిమతత్యి 20:29-34.
లూకాలూకా 18:35-43)

46 ఆ తరువాత వారు యెరికో చేరుకునాన్రు.
యేసు, ఆయన శిషుయ్లు, వారితో ఉనన్
జనసమూహం ఆ పటట్ణానిన్ వదిలి
బయలుదేరారు. తీమయి కుమారుడు బరిత్మయి
అనే ఒక గుడిడ్వాడు దారి పకక్న కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. అతడు భికష్గాడు. 47 ఆ గుడిడ్వాడు,
వసుత్నన్ది నజరేయుడైన యేసు అని
తెలుసుకుని, “యేసూ! దావీదు కుమారా! నా మీద
దయ చూపు!” అని కేకలు పెటట్సాగాడు. 48 చాలా
మంది అతణిణ్ గదిద్ంచి ఊరుకోమనాన్రు.
కాని ఆ గుడిడ్వాడు, “దావీదు కుమారా! నా మీద
దయ చూపు!” అని ఇంకా పెదద్గా కేకలు వేశాడు.

49 యేసు ఆగి, “అతణిణ్ పిలవండి” అనాన్డు.
పర్జలు ఆ గుడిడ్వానితో, “ధైరయ్ంగా ఉండు!

లే! ఆయన నినున్ పిలుసుత్నాన్డు” అనాన్రు.
50 ఆ గుడిడ్వాడు తాను కపుప్కొనన్
పైబటట్ను అవతల పారవేసి, గభాలున లేచి
యేసు దగగ్రికి వెళాళ్డు. 51 యేసు, “ఏం
కావాలి?” అని అడిగాడు. ఆ గుడిడ్వాడు, “రబీబ్!
నాకు మళీల్ చూపు పర్సాదించు” అని
వేడుకునాన్డు. 52 యేసు, “నీ విశావ్సం నినున్
బాగుచేసింది, ఇక వెళుళ్” అనాన్డు. వెంటనే
అతనికి చూపు వచిచ్ంది. అతడు యేసును
అనుసరిసూత్ ఆయనతో వెళాళ్డు.

యేసునుయేసును రాజుగారాజుగా పర్దరిశ్ంచడంపర్దరిశ్ంచడం (జెకరాయ్జెకరాయ్
9:9. మతత్యిమతత్యి 21:1-9. లూకాలూకా 19:29-38. యోహానుయోహాను

12:12-19)

వారు యెరూషలేము పటట్ణానిన్
సమీపించారు. ఒలీవల కొండ దగగ్ర
ఉనన్ బేతప్గే, బేతనియ అనే

గార్మాలు చేరుకునాన్రు. అపుప్డు ఆయన తన
శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పిలిచి ఇలా అనాన్డు.
2 “మీ ముందునన్ గార్మానికి వెళళ్ండి.
దానిలో పర్వేశించగానే కటిట్ ఉనన్ గాడిద
పిలల్ మీకు కనబడుతుంది. ఇంతవరకూ దాని మీద
ఎవరూ ఎనన్డూ సావ్రీ చెయయ్లేదు. దానిన్
విపిప్ తోలుకు రండి. 3 అలా ఎందుకు
చేసుత్నాన్రని మిమమ్లిన్ ఎవరైనా
అడిగితే, ‘ఇది పర్భువుకు అవసరం’ అనండి.
వెంటనే అతడు దానిన్ పంపిసాత్డు.”

4 శిషుయ్లు వెళిళ్, ఒక ఇంటి ముందు వీధిలో
ఒక గాడిద పిలల్ ఉండడం చూసి, దానిన్
విపుప్తుండగా 5 అకక్డ ఉనన్ కొందరు వారితో,
“మీరెందుకు గాడిద పిలల్ను విపుప్తునాన్రు?”
అని అడిగారు. 6 శిషుయ్లు యేసు
చెపప్మనన్టేట్ వారికి చెపాప్రు. వెంటనే
ఆ మనుషులు వారిని వెళళ్నిచాచ్రు. 7 వారు ఆ
గాడిద పిలల్ను యేసు దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్
తమ వసాత్ర్లను దాని మీద పరిచారు. ఆయన ఆ
గాడిద పిలల్ మీద కూరుచ్నాన్డు. 8

చాలామంది పర్జలు తమ వసాత్ర్లు దారి
పొడవునా పరిచారు. ఇంకొందరు చెటల్
కొమమ్లను నరికి దారిన పరిచారు.

9 ముందు, వెనక నడుసుత్నన్ వారు కేకలు
వేసూత్, “జయం! పర్భువు పేరిట వచేచ్వాడు
ధనుయ్డు! 10 రానునన్ మన తండిర్ దావీదు
రాజయ్ం ధనయ్ం. సరోవ్నన్తమైన
సథ్లాలోల్ జయం!” అని బిగగ్రగా కేకలు
వేశారు.

11 యేసు యెరూషలేము పటట్ణ
దేవాలయంలోకి పర్వేశించాడు. చుటూట్ ఉనన్
అనిన్టినీ చూశాడు. అపప్టికే పొదుద్పోవడం
వలల్ ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లతో
కలిసి బేతనీకి వెళాళ్డు.

వాడిపోయినవాడిపోయిన అంజూరుఅంజూరు చెటుట్చెటుట్ (మతత్యిమతత్యి
21:19-21)

12 మరుసటి రోజు బేతనీ నుండి వసుత్ండగా
ఆయనకు ఆకలి వేసింది. 13 కొంత దూరంలో
ఆకులునన్ అంజూరు చెటుట్ ఆయనకు
కనిపించింది. ఆ చెటుట్కు పండుల్
ఉనాన్యేమో అని చూడడానికి దగగ్రికి
వెళాళ్డు. కాని, అది పండుల్ కాసే కాలం
కానందువలల్ ఆకులు తపప్ పండుల్ కనిపించలేదు.
14 ఆయన ఆ చెటుట్తో, “ఇక నుండి ఎనన్డూ
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12

ఎవవ్రూ నీ పండుల్ తినరు” అనాన్డు. ఆయన
పలికినది శిషుయ్లు వినాన్రు.

యేసుయేసు దేవాలయానిన్దేవాలయానిన్ శుదిధ్శుదిధ్ చేయడంచేయడం
(మతత్యిమతత్యి 21:12-16. లూకాలూకా 19:45-47. యోహానుయోహాను

2:13-16)
15 వారు యెరూషలేము వచిచ్నపుప్డు యేసు

దేవాలయంలో పర్వేశించి, వాయ్పారం
చేసుత్నన్వారిని తరిమి వేయడం
పార్రంభించాడు. డబుబ్ మారేచ్ వాయ్పారుల
బలల్లు, పావురాలు అముమ్తునన్ వారి పీటలు
పడదోశాడు. 16 దేవాలయం గుండా ఎవవ్రూ
సరుకులు మోసుకుపోకుండా చేశాడు. 17 ఆయన
వారికి బోధిసూత్,
“ ‘నా ఆలయం అనిన్ జనాంగాలకూ పార్రథ్నా
ఆలయం అంటారు’
అని రాసి లేదా? కానీ మీరు దానిన్ దోపిడి
దొంగల గుహగా చేశారు” అనాన్డు.

18 ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాసత్ర్
పండితులు ఆ మాట విని ఆయనను ఎలా చంపాలా అని
ఆలోచించారు గానీ అకక్డ ఉనన్ పర్జలంతా
యేసు బోధకు ఆశచ్రయ్ చకితులై ఉండడం
వలల్ ఆయనకు భయపడాడ్రు. 19

సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన, ఆయన శిషుయ్లు
పటట్ణం విడిచి వెళిళ్పోయారు. 20 తరువాతి
రోజు ఉదయం వారు ఆ దారిన నడుసూత్ ఉంటే
అంజూరు చెటుట్ వేరులతో సహా ఎండిపోయి
ఉండడం గమనించారు. 21 అపుప్డు పేతురుకు
యేసు మాటలు జాఞ్పకం వచిచ్ ఆయనతో,
“రబీబ్! నీవు శపించిన అంజూరు చెటుట్
ఎండిపోయింది” అనాన్డు.

విశావ్సవిశావ్స సహితసహిత పార్రథ్నపార్రథ్న (యాకోబుయాకోబు 5:15)
22 అందుకు యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు,

“దేవుని మీద విశావ్సం ఉంచండి. 23 మీతో
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఎవరైనా సరే, ఈ
కొండతో, ‘నీవు లేచి సముదర్ంలో పడిపో!’ అని
చెపిప్ హృదయంలో అనుమానించకుండా తాను
చెపిప్నది జరుగుతుందని నమిమ్తే అది అతనికి
జరిగి తీరుతుంది. 24 అందుచేత నేను చెపేప్ది
ఏమంటే, మీరు పార్రిథ్ంచేటపుప్డు ఏది
అడిగినా అది మీకు దొరుకుతుందని నమమ్ండి.
అపుప్డు అవనీన్ మీకు లభిసాత్యి. 25 అంతే
కాక మీరు నిలబడి పార్రథ్న చేసినపుప్డలాల్
మీకు ఎవరితోనైనా విరోధముంటే అతనిన్
కష్మించండి. 26 అపుప్డు పరలోకంలో ఉనన్ మీ
తండిర్ మీ పాపాలను కష్మిసాత్డు.“

యేసుయేసు అధికారానిన్అధికారానిన్ గురించిగురించి పర్శన్పర్శన్ (మతత్యిమతత్యి
21:23-27. లూకాలూకా 20:1-8)

27 యేసు, ఆయన శిషుయ్లు యెరూషలేము
చేరుకునాన్రు. ఆయన దేవాలయంలో నడుసూత్
ఉండగా ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాసత్ర్
పండితులు, పెదద్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ 28

ఆయనతో, “నీవు ఏ అధికారంతో ఈ పనులు
చేసుత్నాన్వు? ఈ పనులు చేయడానికి అధికారం
నీకెవరిచాచ్రు?” అని అడిగారు.

29 యేసు, “నేను మిమమ్లిన్ ఒక పర్శన్
అడుగుతాను జవాబు చెపప్ండి. అపుప్డు నేను ఏ
అధికారంతో ఈ కిర్యలు చేసుత్నాన్నో మీకు
చెబుతాను. 30 యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సం

ఎకక్డ నుంచి వచిచ్ంది? పరలోకం నుండా
మనుషుల నుండా? చెపప్ండి” అనాన్డు. 31 వారు
ఆ విషయానిన్ గురించి తమలో తాము ఈ విధంగా
చరిచ్ంచుకునాన్రు. “ ‘మనం పరలోకం నుండి’ అని
అంటే ఇతడు ‘అలాగైతే మీరెందుకు అతనిన్
నమమ్లేదు?’ అంటాడు. 32 ‘మనుషుల నుండి’ అంటే
పర్జలకు మన మీద కోపం వసుత్ంది”
అనుకునాన్రు. ఎందుకంటే, యోహాను నిజంగా ఒక
పర్వకత్ అని అందరూ నమేమ్వారు. 33 కనుక
వారు, “మాకు తెలియదు” అని జవాబు చెపాప్రు.
యేసు, “అలాగైతే ఏ అధికారంతో ఈ కిర్యలు
చేసుత్నాన్నో అదీ మీకు చెపప్ను” అనాన్డు.

కౌలుకౌలు దారులదారుల వదద్వదద్ వసూలుకైవసూలుకై వచిచ్నవచిచ్న తోటతోట
యజమానియజమాని ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 21:33-46. లూకాలూకా

20:9-19. యెషయాయెషయా 5:1-7)

ఆ తరువాత ఆయన వారితో
ఉదాహరణలతో మాటాల్డసాగాడు.
“ఒకడు దార్కష్తోట వేసి చుటూట్

గోడ కటాట్డు. దార్కష్పళుళ్ తొకక్డానికి
గానుగ తొటిట్ కటిట్ంచి, అకక్డే ఒక కావలి
గోపురం కూడా కటిట్ంచాడు. ఆ తరువాత ఆ
దార్కష్తోటను రైతులకు కౌలుకిచిచ్
పర్యాణమై దూర దేశానికి వెళాళ్డు.

2 పంటకాలం వచిచ్నపుప్డు ఆ
దార్కష్పండల్లో తనకు రావలసిన భాగం
తీసుకురమమ్ని ఒక సేవకుణిణ్ వారి దగగ్రికి
పంపాడు. 3 అయితే ఆ రైతులు ఆ సేవకుణిణ్
పటుట్కుని కొటిట్, వటిట్ చేతులతో
పంపివేశారు.

4 అతడు మళీళ్ ఇంకొక సేవకుణిణ్ పంపాడు.
వారు అతని తలపై గాయపరచి, అవమానించి
పంపివేశారు. 5 అతడు ఇంకొక సేవకుణిణ్ కూడా
పంపాడు. వారు అతణిణ్ చంపేశారు. అతడింకా
చాలా మందిని పంపాడు. కాని, ఆ రైతులు వారిలో
కొందరిని కొటిట్, ఇంకొందరిని చంపారు.

6 వారి దగగ్రికి పంపడానికి ఇక తన పిర్య
కుమారుడు ఒకక్డే మిగిలాడు. వారు తన
కుమారుణిణ్ గౌరవిసాత్రనుకొని చివరిగా
అతడు తన కుమారుణిణ్ పంపాడు. 7 కాని ఆ
కౌలుదారులు ‘ఇతడే వారసుడు! ఇతనిన్ చంపుదాం.
అపుప్డు వారసతవ్ం మనది అవుతుంది’ అని
తమలో తాము మాటాల్డుకునాన్రు. 8 వారు
అతనిన్ పటుట్కుని, చంపి ఆ దార్కష్తోట
అవతల పారవేశారు.

9 అపుప్డు ఆ దార్కష్తోట యజమాని ఏం
చేసాత్డు? వచిచ్ ఆ రైతులిన్ చంపి, ఆ
దార్కష్తోటను ఇతరులకు కౌలుకిసాత్డు. 10

మీరు ఈ లేఖనం చదవలేదా?
‘ఇలుల్ కటేట్వారు పనికి రాదని పారవేసిన
రాయి తలరాయిగా మారింది.

11 అది పర్భువు మూలంగా జరిగింది.
ఇది మా దృషిట్లో అదుభ్తంగా ఉంది.’ ”

12 ఈ ఉపమానం తమ గురించే చెపాప్డని వారు
గర్హించారు. కనుక ఆయనను బంధించాలని చూశారు
కాని, పర్జల గుంపును చూసి జంకారు. అందువలల్
ఆయనను వదిలి వెళిళ్పోయారు.

పనున్పనున్ విషయంవిషయం పర్శన్పర్శన్ (మతత్యిమతత్యి 22:15-22.
లూకాలూకా 20:19-26)

13 యేసును ఆయన మాటలోల్నే
పటుట్కోవాలని వారు పరిసయుయ్ల,
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హేరోదీయుల అనుచరులు కొందరిని ఆయన
దగగ్రికి పంపారు. 14 వారు వచిచ్ ఇలా అనాన్రు,
“బోధకా! నీవు నిజం మాటాల్డేవాడివని మాకు
తెలుసు. ఎవరినీ లెకక్చేయవని మాకు తెలుసు.
నీవు మనుషులను పకష్పాతంతో చూడకుండా,
సతయ్మారాగ్నిన్ ఉనన్ది ఉనన్టుట్
బోధిసాత్వు. సీజరు చకర్వరిత్కి పనున్లు
కటట్డం నాయ్యమా కాదా? 15 మనం పనున్లు
కటాట్లా? మానాలా?” అని అడిగారు. అయితే
యేసుకు వారి కుయుకిత్ తెలిసి వారితో,
“ననెన్ందుకు పరీకిష్సుత్నాన్రు? ఒక దేనారం
తీసుకు రండి” అనాన్డు. 16 వారు ఒక నాణానిన్
తీసుకు వచాచ్రు. “దీని మీద ఎవరి బొమమ్ ఉంది?
ఎవరి శాసనం ఉంది?” అని ఆయన అడిగాడు.
వారాయనతో, “సీజరుది” అనాన్రు. 17 అపుప్డు
యేసు వారితో, “సీజరుకు చెందింది సీజరుకు
ఇవవ్ండి, దేవునికి చెందింది దేవునికి
ఇవవ్ండి” అనాన్డు. ఆయన సమాధానం విని
వాళుళ్ ఆశచ్రయ్పోయారు.

సదూద్కయుయ్లకుసదూద్కయుయ్లకు యేసుయేసు జవాబుజవాబు (మతత్యిమతత్యి
22:23-33. లూకాలూకా 20:27-38)

18 అపుప్డు చనిపోయిన వారు తిరిగి బతకరు
అని బోధించే సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనకు ఒక పర్శన్ వేశారు. 19

“బోధకా, ఒకడి సోదరుడు చనిపోతే, ఆ
చనిపోయిన సోదరుని భారయ్ను అతడి సోదరుడు
పెళిళ్ చేసుకుని, చనిపోయిన సోదరునికి
సంతానం కలిగేలా చెయాయ్లని మోషే
మనకోసం ధరమ్శాసత్ర్ంలో రాశాడు.

20 ఏడుగురు అనన్దముమ్లునాన్రు. మొదటి
వాడు ఒక సీత్ర్ని పెళిళ్ చేసుకుని సంతానం
లేకుండా చనిపోయాడు. 21 రెండవవాడు ఆమెను
పెళిళ్చేసుకునాన్డు. అతడు కూడా సంతానం
లేకుండా చనిపోయాడు. మూడవ వాడికి కూడా
అలాగే జరిగింది. 22 ఆ ఏడుగురూ ఆమెను
పెళిళ్చేసుకుని సంతానం లేకుండా
చనిపోయారు. చివరికి ఆ సీత్ర్ కూడా
చనిపోయింది. 23 చనిపోయిన వారు తిరిగి
బర్తికినపుడు ఆమె ఎవరి భారయ్గా ఉంటుంది?
ఆమెను ఆ ఏడుగురూ పెళిళ్ చేసుకునాన్రు కదా!”
అని అడిగారు.

24 యేసు వారికి జవాబిసూత్, “మీకు లేఖనాలు,
దేవుని శకిత్ తెలియవు గనుక పొరబడుతునాన్రు.
25 చనిపోయిన వారు తిరిగి బర్తికిన తరువాత
వివాహం చేసుకోరు. వారు పరలోకంలో ఉనన్
దేవదూతలాల్ ఉంటారు. 26 ఇక చనిపోయిన వారు
బర్తకడం విషయమైతే, మోషే తాను రాసిన
గర్ంథంలో ‘పొదను గురించిన భాగం’
రాసినపుప్డు దేవుడతనితో, ‘నేను
అబార్హాముకు దేవుణిణ్, ఇసాస్కుకు
దేవుణిణ్, యాకోబుకు దేవుణిణ్’ అని అతనితో
చెపాప్డు. 27 తాను వారికి దేవుణిణ్ అని
అనన్పుప్డు ఆయన చనిపోయిన వారి దేవుడు
కాదు, బర్తికి ఉనన్వారికి మాతర్మే దేవుడు.
మీరు చాలా పొరబడుతునాన్రు” అనాన్డు.

గొపప్గొపప్ ఆజఞ్లుఆజఞ్లు (మతత్యిమతత్యి 22:34-40. లూకాలూకా
10:25-37)

28 ధరమ్శాసత్ర్ పండితులోల్ ఒకడు వచిచ్
వారి వాదన వినాన్డు. యేసు చకక్ని సమాధానం
చెపాప్డని గర్హించి, “ఆజఞ్లనిన్టిలో

ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏది?” అని ఆయనను అడిగాడు.
29 అపుప్డు యేసు, “ఆజఞ్లనిన్టిలో
ముఖయ్మైనది ఇది, ‘ఇశార్యేలు పర్జలారా
వినండి, పర్భువైన మన దేవుడు, ఆ పర్భువు
ఒకక్డే. 30 పూరణ్ హృదయంతో, పూరణ్
ఆతమ్తో, పూరణ్ మనసుతో, పూరణ్ బలంతో నీ
దేవుడైన పర్భువును పేర్మించాలి.’ ఇది
పర్ధాన ఆజఞ్. 31 రెండవది, ‘నినున్ నీవెంతగా
పేర్మించుకుంటావో నీ పొరుగువాణిణ్ అంతగా
పేర్మించాలి.’ వీటికి మించిన ఆజఞ్ మరొకటి
లేదు” అని జవాబిచాచ్డు.

32 ఆ ధరమ్శాసత్ర్ పండితుడు, “అయాయ్,
మీరు బాగా చెపాప్రు. దేవుడొకక్డే అనీ,
ఆయన తపప్ వేరే దేవుడు లేడనీ మీరు
చెపిప్ంది నిజమే. 33 పూరణ్ హృదయంతో,
పూరణ్ బుదిధ్తో, పూరణ్ బలంతో ఆయనను
పేర్మించడం, మనలను పేర్మించుకునన్టేట్
మన పొరుగు వాణిణ్ పేర్మించడం అనిన్
హోమాల కనాన్, బలుల కనాన్ ముఖయ్ం”
అనాన్డు.

34 అతడు వివేకంగా జవాబు చెపాప్డని యేసు
గర్హించి అతనితో, “నీవు దేవుని రాజాయ్నికి
దూరంగా లేవు” అనాన్డు. ఆ తరువాత ఆయనను
పర్శన్లు అడగడానికి ఎవవ్రికీ ధైరయ్ం
లేకపోయింది.

పరిసయుయ్లకుపరిసయుయ్లకు యేసుయేసు పర్శన్లుపర్శన్లు (మతత్యిమతత్యి
22:41-46. లూకాలూకా 20:41-44)

35 యేసు దేవాలయంలో ఉపదేశం చేసూత్,
“కీర్సుత్ దావీదు కుమారుడని ధరమ్శాసత్ర్
పండితులు ఎలా అంటునాన్రు? 36 దావీదు, తానే
పరిశుదాధ్తమ్ మూలంగా మాటాల్డుతూ,
‘పర్భువు నా పర్భువుతో పలికిన వాకుక్-
నీ శతుర్వులిన్ నీ పాదాల కింద ఉంచే వరకూ నా
కుడి పకక్న కూరోచ్’ అనాన్డు.

37 దావీదు సవ్యంగా ఆయనను ‘పర్భువు’ అని
పిలిచాడు కదా! అలాంటపుప్డు కీర్సుత్ అతనికి
కుమారుడు ఎలా అవుతాడు?” అనాన్డు.
అకక్డునన్ పర్జలు ఎంతో సంతోషంతో ఆయన
మాటలు వినాన్రు.

38 ఆయన ఇంకా ఎనోన్ విషయాలు బోధిసూత్
ఈ విధంగా అనాన్డు, “ధరమ్శాసత్ర్ పండితుల
విషయంలో జాగర్తత్గా ఉండండి. వారు
పొడవాటి దుసుత్లు ధరించి, సంత వీధులోల్
తిరుగుతూ పర్జలు తమకు నమసక్రించాలని
కోరుతూ, 39 సమాజ మందిరాలోల్
అగర్సాథ్నాలను, విందులోల్ గౌరవపర్దమైన
సాథ్నాలను కోరుకుంటారు. 40 వారు విధవరాళళ్
ఇళళ్ను దోచుకుంటూ పైకి మాతర్ం నటనగా
గంటల తరబడి పార్రథ్నలు చేసాత్రు. అలాంటి
వారిని దేవుడు తీవర్ంగా శికిష్సాత్డు.”

వితంతువువితంతువు వేసినవేసిన కానుకకానుక (లూకాలూకా 21:1-4)
41 యేసు, దేవాలయంలో కానుకలు వేసే

పెటెట్లో మనుషులు డబుబ్ వేయడం
గమనిసూత్ ఉనాన్డు. ధనవంతులు చాలా మంది
పెదద్ మొతాత్లను ఆ పెటెట్లో వేశారు. 42

అపుప్డు ఒక పేద వితంతువు వచిచ్ రెండు
నాణాలు ఆ పెటెట్లో వేసింది. 43 ఆయన తన
శిషుయ్లను దగగ్రికి పిలిచి, “నేను మీతో
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, కానుక
పెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటే ఈ

మారుక్ సువారత్ 12:43
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పేద వితంతువు ఎకుక్వ వేసింది. 44 మిగతావారు
తాము దాచుకునన్ ధనంలో కొంత మాతర్మే
వేశారు కాని, ఈమె పేదదైనా తన దగగ్ర
ఉనన్దంతా వేసింది” అనాన్డు.

ఒలీవఒలీవ కొండకొండ పర్సంగంపర్సంగం – శిషుయ్లశిషుయ్ల పర్శన్లుపర్శన్లు
(మతత్యిమతత్యి 24, 25 అధాయ్అధాయ్. లూకాలూకా 21)

యేసు దేవాలయంలో నుండి వసూత్
ఉండగా ఆయన శిషుయ్లోల్ ఒకడు,
“బోధకా! ఈ రాళుళ్, కటట్డాలు ఎంత

అదుభ్తంగా ఉనాన్యో చూశావా!” అనాన్డు. 2

యేసు అతనితో, “ఈ గొపప్ కటట్డాలు
చూసుత్నాన్వు కదా! రాయి మీద రాయి
నిలవకుండా ఈ రాళళ్నీన్ కూలిపోతాయి”
అనాన్డు. 3 యేసు దేవాలయానికి ఎదురుగా
ఉనన్ ఒలీవల కొండ మీద కూరుచ్ని ఉనన్పుప్డు
పేతురు, యాకోబు, యోహాను, అందెర్య
ఏకాంతంగా ఆయనను ఇలా అడిగారు. 4 “ఇది
ఎపుప్డు జరుగుతుంది? ఇవి జరగడానికి ముందు
సూచన ఏమైనా కనబడుతుందా?”

ఒలీవఒలీవ కొండకొండ పర్సంగంపర్సంగం - ఈఈ యుగంయుగం తీరుతెనున్లుతీరుతెనున్లు
5 యేసు వారితో, “మిమమ్లిన్ ఎవవ్రూ

మోసం చేయకుండా, తపుప్దోవ పటిట్ంచకుండా
జాగర్త పడండి. 6 చాలా మంది నా పేరుతో
వచిచ్ ‘నేనే ఆయనను’ అంటూ చాలా మందిని
మోసం చేసాత్రు. 7 మీరు యుదాధ్ల గురించిన
వారత్లు, వదంతులు వినన్పుప్డు ఆందోళన
చెందకండి. అవి తపప్క సంభవిసాత్యి. కాని
అంతం అపుప్డే రాదు.

8 జనం మీదికి జనం, దేశం మీదికి దేశం
లేసాత్యి. అనేక పార్ంతాలోల్ భూకంపాలు,
కరువులు వసాత్యి. ఇవి పర్సవించే ముందు
కలిగే నొపుప్లాల్ంటివి మాతర్మే. 9 మీరు
జాగర్తగా ఉండండి! కొందరు మిమమ్లిన్
చటట్సభలకు అపప్గిసాత్రు. సమాజ
మందిరాలోల్ మీరు దెబబ్లు తినవలసి
వసుత్ంది. నా కారణంగా మీరు అధికారుల ముందు,
రాజుల ముందు నిలబడి సాకష్య్ం చెపప్వలసి
వసుత్ంది. 10 అంతానికి ముందు అనిన్ జాతులకూ
సువారత్ పర్కటించడం జరగాలి.

11 వారు మిమమ్లిన్ పటుట్కొని తీరుప్కు
అపప్గించేటపుప్డు మీరు ఏమి మాటాల్డాలో
అని కంగారుపడకండి. ఏమి మాటాల్డాలో
ముందుగా ఆలోచన చేసుకోవదుద్. ఆ గడియలో
మీకేది ఇయయ్బడుతుందో అదే చెపప్ండి.
ఎందుకంటే ఆ సమయంలో మాటాల్డేది మీరు
కాదు, పరిశుదాధ్తమ్.

12 సోదరుడు తన సోదరుడికి దోర్హం చేసి
చావుకు అపప్గిసాత్రు. అదే విధంగా తండిర్
తన కుమారుణిణ్ మరణానికి అపప్గిసాత్డు.
పిలల్లు తలిల్దండుర్లకు వయ్తిరేకంగా లేచి
వారిని మరణానికి అపప్గిసాత్రు. 13 నా
కారణంగా అందరూ మిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్రు.
కాని, చివరి వరకూ సహించిన వారిని దేవుడు
రకిష్సాత్డు.

మహాబాధలమహాబాధల కాలంకాలం (మతత్యిమతత్యి 24:15)
14 “వినాశకారి అయిన హేయవసుత్వు

నిలబడకూడని సథ్లంలో నిలబడడం మీరు
చూసినపుప్డు (ఇది చదివేవాడు గర్హిసాత్డు

గాక) యూదయలో ఉనన్వారు కొండలోల్కి
పారిపోవాలి.

15 మిదెద్ మీద ఉనన్ వారు కిందికి దిగి
ఇళళ్లోకి వెళళ్డం గానీ తమ వసుత్వులు
తెచుచ్కోవడం గానీ చేయకూడదు.

16 పొలాలోల్ ఉనన్వారు పై వసత్ర్ం
తెచుచ్కోడానికి వెనకిక్ రాకూడదు.

17 గరభ్వతులకూ బాలింతలకూ ఆ రోజులోల్
ఎంతో కషట్ం.

18 ఈ సంభవం చలికాలంలో జరగకుండా ఉండాలని
పార్రథ్న చేయండి.

19 ఎందుకంటే దేవుడు ఈ పర్పంచానిన్
సృషిట్ంచిన రోజు నుండి ఈనాటి వరకూ ఎనన్డూ
రాని కషాట్లు ఆ రోజులోల్ వసాత్యి. అవి ఇక
ముందు రావు కూడా.

20 దేవుడు ఆ రోజుల సంఖయ్ తకుక్వ
చెయయ్కపోతే శరీరం ఉనన్ ఎవవ్రూ
తపిప్ంచుకోలేరు. కాని, తాను ఎనున్కునన్
పర్జల కోసం ఆయన ఆ రోజులను తకుక్వ
చేసాత్డు.

21 ఆ రోజులోల్ ఎవరైనా మీతో, ‘ఇదుగో
కీర్సుత్ ఇకక్డ ఉనాన్డు, ఇదుగో అకక్డ
ఉనాన్డు’ అంటే నమమ్కండి.

22 కపట కీర్సుత్లు, కపట పర్వకత్లు
వసాత్రు. అదుభ్తాలు, మహతాక్రాయ్లు
పర్దరిశ్ంచి దేవుడు ఎనున్కునన్ వారిని కూడా
మోసగించి తపుప్ దారి పటిట్సాత్రు.

23 అందువలల్ మీరు జాగర్తత్గా ఉండండి.
మీకు అనిన్ విషయాలు ముందే చెబుతునాన్ను.

మహిమతోమహిమతో పర్భువుపర్భువు తిరిగితిరిగి రాకరాక (మతత్యిమతత్యి
24:27-31)

24 “ఆ కషట్కాలం గడచిన తరువాతి రోజులోల్,
సూరుయ్డు చీకటైపోతాడు. చందుర్డు

కాంతినివవ్డు.
25 ఆకాశ నకష్తార్లు రాలిపోతాయి.
ఆకాశంలో ఉనన్ శకుత్లనీన్ కదిలిపోతాయి.

26 అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు గొపప్
శకిత్తో పర్భావంతో మేఘాల మీద రావడం
మనుషులు చూసాత్రు. 27 అపుప్డాయన భూమి
నలువైపుల నుండి ఆకాశం నలువైపుల దాకా తన
దూతలను పంపి ఆయన ఎనున్కునన్ పర్జలను
పోగుచేయిసాత్డు. “

అంజూరుఅంజూరు చెటుట్చెటుట్ ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 24:32,
33. లూకాలూకా 21:29-31)

28 “అంజూరు చెటుట్ను చూసి ఈ పాఠం
నేరుచ్కోండి. దాని కొమమ్లు చిగురించడం
చూసి వసంతకాలం వసుత్నన్దని మీరు
గర్హిసాత్రు. 29 అదే విధంగా ఈ సంగతులు
జరగడం మీరు చూసినపుప్డు ఆయన దగగ్రలోనే
ఉనాన్డనీ, తవ్రలో రాబోతునాన్డనీ
తెలుసుకోండి. 30 నేను కచిచ్తంగా
చెపేప్దేమంటే, ఈ తరం వారు బతికి ఉండగానే
ఇవనీన్ జరుగుతాయి.

31 ఆకాశం, భూమి గతించిపోతాయి. కాని నా
మాటలు ఎనన్టికీ గతించవు. 32 అయితే ఆ రోజు,
ఆ గంట ఎపుప్డు వసుత్ందో పరలోకంలోని
దేవదూతలకు గాని, కుమారుడికి గానీ,
మరెవవ్రికీ తెలియదు. తండిర్కి మాతర్మే
తెలుసు. 33 జాగర్తగా ఉండండి. సిదధ్ంగా

మారుక్ సువారత్ 12:44
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ఉండండి. ఎందుకంటే ఆ సమయం ఎపుప్డు
వసుత్ందో మీకు తెలియదు.

34 పర్భువుపర్భువు రెండవరెండవ రాకకైరాకకై మెలకువగామెలకువగా ఎదురుఎదురు
చూడడంచూడడం

34 “ఇది తన ఇలుల్ విడిచి వేరే దేశం వెళిళ్న
ఒక మనిషిలాగా ఉంటుంది. అతడు తన సేవకులకు
అధికారం ఇచిచ్, ఒకొక్కక్డికి ఒకొక్కక్ పని
అపప్గించి దావ్రం దగగ్ర ఉనన్వాడికి
మెలకువగా ఉండమని చెపాప్డు. 35 కాబటిట్
ఎపుప్డూ అపర్మతత్ంగా ఉండండి. ఎందుకంటే
ఇంటి యజమాని ఎపుప్డు తిరిగి వసాత్డో మీకు
తెలియదు. సాయంతర్ం వసాత్డో,
అరధ్రాతిర్ వసాత్డో, కోడి కూసే వేళ
వసాత్డో, సూరోయ్దయం వేళ వసాత్డో మీకు
తెలియదు. 36 ఆయన హఠాతుత్గా వచిచ్ మీరు
నిదర్పోతూ ఉండడం చూసాత్డేమో
జాగర్తత్! 37 నేను మీకు చెబుతునన్ది
అందరికి చెపుత్నాన్ను, మెలకువగా ఉండండి.”

యేసునుయేసును సంహరించడానికిసంహరించడానికి కుటర్కుటర్ (మతత్యిమతత్యి
26:2-5. లూకాలూకా 22:1,2)

రెండు రోజుల తరువాత పసాక్ పండగ,
పొంగని రొటెట్ల పండగ
రాబోతునాన్యి. ముఖయ్ యాజకులు,

ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు యేసును రహసయ్ంగా
బంధించి చంపాలని కుటర్లు పనున్తునాన్రు. 2

అయితే పర్జలోల్ అలల్రి జరగవచుచ్ అని
భయపడి “పండగ సమయంలో వదుద్“ అని
చెపుప్కునాన్రు.

బేతనీబేతనీ మరియమరియ యేసునుయేసును అభిషేకించడంఅభిషేకించడం (మతత్యిమతత్యి
26:6-13. యోహానుయోహాను 12:1-8)

3 ఆ సమయంలో యేసు బేతనీలో కుషుట్రోగి
సీమోను ఇంటోల్ భోజనానికి కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. అపుప్డు ఒక సీత్ర్ అగరు చెటల్
నుండి చేసిన సవ్చఛ్మైన, పర్శసత్మైన
అతత్రును ఒక చలువరాతి సీసాలో తన వెంట
తెచిచ్ంది. ఆమె ఆ సీసా పగలగొటిట్ ఆ
అతత్రును యేసు తల మీద పోసింది.

4 అయితే ఇది చూసి అకక్డ ఉనన్ కొందరు
కోపం తెచుచ్కునాన్రు. వారు, “అతత్రు ఇలా
వృధా చేయడం ఎందుకు? 5 ఈ అతత్రు అమిమ్
ఉంటే మూడువందల దేనారాల కంటే ఎకుక్వే
వచేచ్వి. ఆ డబుబ్ పేదవాళళ్కు ఇచిచ్
ఉండవలసింది” అని తమలో తాము చెపుప్కొని ఆ
సీత్ర్ని గదిద్ంచారు.

6 అయితే యేసు, “ఆమె జోలికి వెళళ్కండి!
ఆమెను ఎందుకు కంగారు పెడుతునాన్రు? ఈమె
నా విషయంలో శేర్షఠ్మైన పని చేసింది. 7

పేదవారు ఎపుప్డూ మీతో ఉంటారు. మీకు ఇషట్ం
వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి సహాయం
చేయవచుచ్. కాని, నేను ఎలల్కాలం మీతో
ఉండను. 8 ఈమె తాను చేయగలిగింది చేసింది.
ఈమె నా శరీరానిన్ భూసాథ్పన కోసం ముందుగా
అభిషేకించింది. 9 మీతో నేను కచిచ్తంగా
చెపేప్దేమంటే, ఈ లోకమంతటా సువారత్
పర్కటన జరిగే పర్తిచోటా ఈమె చేసినది
కూడా జాఞ్పకం చేసుకుని పర్శంసిసాత్రు”
అనాన్డు.

యేసునుయేసును పటిట్సాత్ననిపటిట్సాత్నని యూదాయూదా ఒపప్ందంఒపప్ందం
(మతత్యిమతత్యి 26:14-16. లూకాలూకా 22:3-6)

10 ఆ తరువాత పనెన్ండు మందిలో ఒకడైన
యూదా ఇసక్రియోతు యేసును పటిట్
ఇచేచ్ందుకు పర్ధాన యాజకులతో
మాటాల్డడానికి వారి దగగ్రికి వెళాళ్డు. 11

అది విని వారు చాలా సంతోషించి అతనికి కొంత
సొముమ్ ముటట్జెపుతామని మాట ఇచాచ్రు.
అపప్టినుండీ యేసును వారికి అపప్గించడానికి
తగిన అవకాశం కోసం యూదా ఎదురు చూసూత్
ఉనాన్డు.

పసాక్పసాక్ భోజనంభోజనం సిదధ్బాటుసిదధ్బాటు (మతత్యిమతత్యి
26:17-19. లూకాలూకా 22:7-13)

12 పొంగని రొటెట్ల పండగ మొదటి రోజున
పసాక్ గొరెర్ పిలల్ను వధించే రోజు
వచిచ్నపుప్డు యేసు శిషుయ్లు, “పసాక్
విందును ఎకక్డ సిదధ్ం చేయమంటావు?” అని
ఆయనను అడిగారు. 13 యేసు తన శిషుయ్లోల్
ఇదద్రిని పంపుతూ, “మీరు ఊళోళ్కి వెళళ్ండి.
నీళళ్ కుండ మోసుత్నన్ ఒక వయ్కిత్ మీకు
కనిపిసాత్డు. అతని వెంట వెళళ్ండి. 14 అతడు
ఏ ఇంటోల్ పర్వేశిసేత్ ఆ ఇంటి యజమానితో,
‘నేను నా శిషుయ్లతో కలిసి పసాక్ను తినడానికి
విడిది గది ఎకక్డ ఉంది? అని బోధకుడు
అడుగుతునాన్డు’ అని చెపప్ండి. 15 అతడు
పూరిత్ సామగిర్తో సిదధ్ంగా ఉనన్
విశాలమైన మేడ గది మీకు చూపిసాత్డు. మన
కోసం అకక్డ పసాక్ విందు ఏరాప్టు చేయండి”
అని ఆదేశించాడు.

16 ఆ శిషుయ్లు బయలుదేరి నగరంలోకి
వెళాళ్రు. ఆయన తమతో చెపిప్నటేట్ అనీన్
జరిగాయి. వారు పసాక్ పండగ భోజనం సిదధ్ం
చేశారు.

చివరిచివరి రాతిర్రాతిర్ భోజనంభోజనం (మతత్యిమతత్యి 26:20-24.
లూకాలూకా 22:14,21. యోహానుయోహాను 13:18-19)

17 సాయంకాలం యేసు తన పనెన్ండు మంది
శిషుయ్లతో అకక్డికి వచాచ్డు. 18 వారంతా
బలల్ దగగ్ర కూరుచ్ని భోజనం చేసుత్ండగా
యేసు, “మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,
నాతో కలిసి భోజనం చేసూత్ ఉనన్ మీలో ఒకడు
ననున్ అపప్గిసాత్డు” అనాన్డు.

19 వారికి దుఃఖం కలిగింది. ఒకరి తరవాత ఒకరు
ఆయనతో, “నేను కాదు కదా!” అనాన్రు. 20 ఆయన
వారితో, “అతడు ఈ పనెన్ండు మందిలో ఒకడు,
నాతో కలసి పాతర్లో చెయియ్ ముంచేవాడే!
21 ఎందుకంటే మనుషయ్ కుమారుడి గురించి రాసి
ఉనన్టేట్ ఆయన చనిపోతాడు గాని, ఆయనను
శతుర్వులకు అపప్గించిన వాడికి శికష్ తపప్దు.
వాడు పుటట్కపోతే బాగుండేది” అనాన్డు.

పర్భుపర్భు రాతిర్రాతిర్ భోజనభోజన సంసాక్రసంసాక్ర సాథ్పనసాథ్పన
(మతత్యిమతత్యి 26:26-29. లూకాలూకా 22:17-20. 1కొరింతికొరింతి

11:23-26)
22 వారు భోజనం చేసూత్ ఉండగా యేసు

రొటెట్ తీసుకుని ఆశీరవ్దించి, దానిన్ విరిచి
వారికిచిచ్, “దీనిన్ తీసుకుని తినండి. ఇది నా
దేహం” అనాన్డు. 23 తరువాత ఒక పాతర్
తీసుకుని దేవునికి కృతజఞ్త చెపిప్ వారికి
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ఇచాచ్డు. ఆ పాతర్లోనిది వారందరూ తాగారు.
24 ఆయన వారితో, “ఇది నా రకత్ం. అనేకుల
కోసం చిందే నిబంధన రకత్ం. 25 నేను దేవుని
రాజయ్ంలో పర్వేశించి, కొతత్
దార్కాష్రసం మళీళ్ తాగే రోజు వరకూ ఇక
నేను దానిన్ తాగను అని మీతో నిశచ్యంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

26 అపుప్డు వారు ఒక కీరత్న పాడి ఒలీవల
కొండకి వెళాళ్రు.

పేతురుపేతురు తననుతనను ఎరగనంటాడనిఎరగనంటాడని యేసుయేసు ముందుగాముందుగా
చెపప్డంచెపప్డం (మతత్యిమతత్యి 26:31-35. లూకాలూకా 22:31-34.

యోహానుయోహాను 13:35-38)
27 అపుప్డు యేసు వారితో, “ఈ రాతిర్ నా

విషయంలో మీరంతా నాకు ముఖం చాటేసాత్రు.
ఎందుకంటే లేఖనాలోల్ ఇలా ఉంది, ‘కాపరిని
కొడతాను, గొరెర్లు చెదరిపోతాయి.’ 28 కాని
నేను తిరిగి సజీవంగా లేచిన తరువాత మీకంటే
ముందుగా గలిలయకి వెళాత్ను” అని చెపాప్డు.
29 అయితే పేతురు ఆయనతో, “అందరూ అలా
చేసినా నేను మాతర్ం నినున్ విడిచి
పెటట్ను” అనాన్డు. 30 అపుప్డు యేసు, “నీతో
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమిటంటే ఈ రాతిర్
కోడి రెండు సారుల్ కూయక ముందే నీవు మూడు
సారుల్ నేనెవరో తెలియదని అబదధ్ం
ఆడతావు” అని అతనితో అనాన్డు. 31 “నేను నీతో
చావవలసి వచిచ్నా నువువ్ తెలియదు అనను” అని
పేతురు గటిట్గా చెపాప్డు. మిగిలిన
శిషుయ్లు కూడా అదే విధంగా అనాన్రు.

తోటలోతోటలో వేదనవేదన (మతత్యిమతత్యి 26:36-46. లూకాలూకా
22:42-42)

32 అందరూ గేతేస్మనే అనే చోటికి
వెళాళ్రు. అకక్డ యేసు తన శిషుయ్లతో,
“నేను పార్రథ్న చేసి వచేచ్ వరకూ మీరు
ఇకక్డే ఉండండి” అనాన్డు. 33 అపుప్డాయన
పేతురు, యాకోబు, యోహానులను తన వెంట
తీసుకు వెళిళ్ తీవర్మైన దుఃఖంలో,
నిసప్ృహలో మునిగిపోసాగాడు. 34 ఆయన
వారితో, “పార్ణం పోయేటంత దుఃఖంలో మునిగి
ఉనాన్ను.

మొదటిమొదటి పార్రథ్నపార్రథ్న (మతత్యిమతత్యి 26:39. లూకాలూకా
22:41,42)

మీరు ఇకక్డే నిలిచి మెలకువగా ఉండండి” అని
చెపిప్, 35 ఇంకా కొంత ముందుకు వెళిళ్ నేల
మీద పడి, సాధయ్మైతే ఈ సమయం తన నుండి
దాటిపోవాలని పార్రథ్న చేశాడు. 36 ఆయన,
“అబాబ్! తండీర్! నీకు అనీన్ సాధయ్మే. ఈ
గినెన్ను నా నుంచి తొలగించు. కాని నా ఇషట్ం
కాదు, నీ ఇషట్మే జరగనివువ్” అని
పార్రిథ్ంచాడు. 37 ఆయన వచిచ్ తన శిషుయ్లు
నిదర్పోతూ ఉండడం చూసి, “సీమోనూ!
నిదర్పోతునాన్వా? ఒకక్ గంట కూడా
మెలకువగా ఉండలేకపోయావా? 38 మీరు
పరీకష్కు గురి కాకుండా ఉండేలా మెలకువగా
ఉండి పార్రథ్న చేసూత్ ఉండండి. ఆతమ్
సిదధ్మే కానీ శరీరం బలహీనంగా ఉంది”
అనాన్డు.

రెండవరెండవ పార్రథ్నపార్రథ్న (మతత్యిమతత్యి 26:42. లూకాలూకా
22:44)

39 ఆయన మళీళ్ వెళిళ్ ఇంతకు ముందు పలికిన
మాటలే పలుకుతూ పార్రిథ్ంచాడు. 40 ఆయన
తిరిగి వచిచ్ వారు ఇంకా నిదర్పోతూ ఉండడం
చూశాడు. వారి కళుళ్ మూతలు పడుతూ ఉనాన్యి.
ఆయనకు ఏమి జవాబు చెపాప్లో శిషుయ్లకు
తోచలేదు.

మూడవమూడవ పార్రథ్నపార్రథ్న (మతత్యిమతత్యి 26:44)
41 మూడవ సారి ఆయన వచిచ్ వారితో ఇలా

అనాన్డు, “మీరింకా నిదర్పోతూ ఉనాన్రా? ఇక
చాలు. ఆ సమయం వచిచ్ంది. ఇదిగో చూడండి.
మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పాపులు
బంధించబోతునాన్రు. 42 వెళాద్ం రండి. ననున్
అపప్గించబోతునన్ వాడు దగగ్రలోనే
ఉనాన్డు.”

యేసునుయేసును బంధించడంబంధించడం (మతత్యిమతత్యి 26:47-56. లూకాలూకా
22:47-53. యోహానుయోహాను 18:3-11)

43 ఆయన ఇంకా మాటాల్డుతూ ఉండగానే
పనెన్ండు మందిలో ఒకడైన యూదా వచాచ్డు.
పర్ధాన యాజకులూ ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ
పెదద్లూ పంపిన పెదద్ గుంపు అతనితో ఉంది.
వారి దగగ్ర కతుత్లూ దుడుడ్ కరర్లూ
ఉనాన్యి. 44 ఆయనను అపప్గించేవాడు
ముందుగానే వారికి ఒక గురుత్ చెపిప్,
“నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కుంటానో ఆయనే
యేసు. ఆయనను బంధించి తీసుకు వెళళ్ండి”
అనాన్డు. 45 అతడు అకక్డికి చేరిన వెంటనే
యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “రబీబ్!” అంటూ ఆయనను
ముదుద్పెటుట్కునాన్డు. 46 అపుప్డు వారు
యేసు మీద పడి గటిట్గా పటుట్కునాన్రు.

పేతురుపేతురు కతిత్కతిత్ దూయడందూయడం, యేసునుయేసును దూరందూరం నుండినుండి
వెంబడించడంవెంబడించడం, అందరూఅందరూ యేసునుయేసును విడిచిపోవడంవిడిచిపోవడం

(మతత్యిమతత్యి 26:51,56)
47 అకక్డ నిలుచునన్ వారిలో ఒకడు తన కతిత్

తీసి పర్ధాన యాజకుని సేవకుని కొటిట్ అతని
చెవి నరికి వేశాడు. 48 యేసు వారితో ఇలా
అనాన్డు, “మీరు కతుత్లతో గదలతో వచిచ్
బంధించడానికి నేను దోపిడీ దొంగనా? 49 నేను
పర్తి రోజూ దేవాలయంలో ఉపదేశం చేసూత్
మీతో ఉనన్వాడినే కదా! అపుప్డు ననున్
ఎందుకు పటుట్కోలేదు? లేఖనాలోల్ రాసి
ఉనన్ది నెరవేరడం కోసమే ఈ విధంగా
జరిగింది.” 50 అపుప్డు యేసు శిషుయ్లందరూ
ఆయనను విడిచి పారిపోయారు.

51 ఒక యువకుడు యేసును వెంబడిసుత్నాన్డు.
అతని శరీరం మీద నారబటట్ తపప్ ఇంకేమీ
లేదు. వారు అతనిని కూడా పటుట్కునాన్రు. 52

కాని అతడు ఆ నారబటట్ విడిచిపెటిట్
నగన్ంగా పారిపోయాడు.

సనెహ్డిర్న్సనెహ్డిర్న్ ఎదుటాఎదుటా, పర్ధానపర్ధాన యాజకునియాజకుని
ఎదుటాఎదుటా యేసుయేసు (26:57-68. యోహానుయోహాను 18:12-14,

19-24)
53 వారు యేసుని పర్ధాన యాజకుని దగగ్రికి

తీసుకు వెళాళ్రు. అకక్డ ముఖయ్ యాజకులు,
పెదద్లు, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు అందరూ
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సమావేశమయాయ్రు. 54 పేతురు యేసుకు
దూరంగా ఉండి వెంబడిసూత్ పర్ధాన యాజకుని
ఇంటి ఆవరణలోకి వచాచ్డు. భటులతో పాటు
తాను కూడా కూరుచ్ని మంట దగగ్ర చలి
కాచుకుంటూ ఉనాన్డు. 55 ముఖయ్ యాజకులు,
యూదుల మహా సభలోని సభుయ్లంతా యేసుకు
మరణశికష్ విధించడానికి తగిన సాకష్య్ం
కోసం చూసూత్ ఉనాన్రు గానీ అది వారికి
దొరకలేదు.

56 చాలామంది యేసుకు వయ్తిరేకంగా
అబదధ్ సాకష్య్ం చెపాప్రు. కాని, వారి
సాకాష్లు ఒకదానితో ఒకటి పొసగలేదు. 57

అపుప్డు కొందరు లేచి ఆయనకు వయ్తిరేకంగా
అబదధ్ సాకష్య్ం చెబుతూ, 58 “ఇతడు
‘మనుషులు కటిట్న ఈ దేవాలయానిన్
పడగొటిట్ మూడు రోజులోల్ మనుషులు
కటట్ని మరో దేవాలయానిన్ నిరిమ్సాత్ను’
అని చెపప్డం మేము వినాన్ం” అనాన్రు. 59

కాని, వారి సాకష్య్ం కూడా ఒకరితో ఒకరికి
పొసగలేదు.

60 అపుప్డు పర్ధాన యాజకుడు లేచి అందరి
సమకష్ంలో యేసుతో, “నీవేమీ
మాటాల్డవేంటి? వీరు నీకు వయ్తిరేకంగా
సాకష్య్ం చెబుతునాన్రు కదా!” అని యేసును
పర్శిన్ంచాడు. 61 కాని యేసు మౌనం
వహించాడు. పర్ధాన యాజకుడు, “నీవు దేవుని
కుమారుడివైన కీర్సుత్వా?” అని మళీళ్
యేసును పర్శిన్ంచాడు. 62 అపుప్డు యేసు,
“నేనే.
మనుషయ్ కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడి వైపున
కూరుచ్ని ఉండటం,
పరలోకం నుండి మేఘాలపై రావడం మీరు
చూసాత్రు” అనాన్డు.

63 పర్ధాన యాజకుడు తన బటట్లు చింపుకొని,
“ఇంకా మనకు సాకాష్లతో ఏం పని? 64 ఇతడు దేవ
దూషణ చేయడం మీరు వినాన్రు కదా!
మీరేమంటారు?” అనాన్డు. ఆయన మరణశికష్కు
తగిన వాడని అందరూ తీరుప్ చెపాప్రు. 65

అపుప్డు కొందరు యేసు మీద ఉమిమ్వేసి,
ఆయన కళళ్కు గంతలు కటిట్, ఆయనను గుదిద్,
“ఎవరో పర్వచించు” అనాన్రు. భటులు కూడా
ఆయనను కొటాట్రు.

యేసునియేసుని గురించిగురించి పేతురుపేతురు అబదధ్ంఅబదధ్ం (మతత్యిమతత్యి
26:69-75. లూకాలూకా 22:56-62. యోహానుయోహాను 18:16-18,

25-27)
66 పేతురు ఇంటి లోగిటోల్ ఉనాన్డు.

పర్ధాన యాజకుని పనిపిలల్ అకక్డకు
వచిచ్ంది. 67 పేతురు చలి కాచుకుంటూ అకక్డ
ఉండడం చూసి, “నజరేతు వాడైన యేసుతో నువువ్
కూడా ఉనాన్వుగదా!” అని అతనితో అంది. 68

పేతురు కాదనాన్డు. “నేను ఆయనను ఎరగను.
నీవేం అంటునాన్వో నాకు అరథ్ం కావడం లేదు”
అని అనాన్డు. ఆ వెంటనే లేచి ఆవరణలోకి
వెళాళ్డు. వెంటనే కోడి కూసింది.

69 ఆ పనిపిలల్ పేతురును చూసి, చుటూట్
ఉనన్ వారితో, “ఇతడు వారిలో ఒకడు” అంది. 70

పేతురు మళీళ్ కాదనాన్డు. కాసేపటికి పకక్న
నిలుచునన్వారు అతనితో, “నిజమే! నువువ్
వాళళ్లో ఒకడివే. ఎందుకంటే నువువ్ కూడా
గలిలయ వాడివే కదా!” అనాన్రు. 71 అయితే
పేతురు, “మీరు మాటాల్డుతునన్ మనిషి ఎవరో

తెలియదు” అంటూ తనను తాను శపించుకోవడం,
ఒటుట్ పెటుట్కోవడం మొదలుపెటాట్డు. 72

వెంటనే రెండోసారి కోడి కూసింది. ‘కోడి
రెండు సారుల్ కూసే ముందే ననెన్రుగనని
మూడు సారుల్ బొంకుతావు’ అని యేసు తనతో
చెపిప్న మాటలు పేతురుకు జాఞ్పకం
వచాచ్యి. అతడు దుఃఖం ఆపుకోలేక ఏడాచ్డు.

పిలాతుపిలాతు ముందుముందు యేసుయేసు (మతత్యిమతత్యి 27:1, 2, 11-15.
లూకాలూకా 23:1-7, 13-18. యోహానుయోహాను 18:28-40.

19:1-16)

తెలల్వారు జామున ముఖయ్ యాజకులు,
పెదద్లు, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు,
యూదుల మహాసభకు చెందిన సభుయ్లు

కలసి సమాలోచన చేశారు. తరువాత వారు యేసును
బంధించి తీసుకువెళిళ్ రోమా గవరన్ర్
పిలాతుకు అపప్గించారు. 2 పిలాతు యేసును,
“నీవు యూదుల రాజువా?” అని పర్శిన్ంచాడు.
అందుకు యేసు, “నువేవ్ అంటునాన్వుగా” అని
అతనికి జవాబిచాచ్డు.

3 ముఖయ్ యాజకులు ఆయన మీద చాలా నేరాలు
మోపారు. 4 కనుక పిలాతు మరొకసారి ఆయనను
పర్శిన్సూత్, “వీళుళ్ నీకు వయ్తిరేకంగా
ఎనిన్ నేరారోపణలు చేసుత్నాన్రో చూడు!
నీవేమీ జవాబు చెపప్వా?” అనాన్డు. 5 అయినా
యేసు మారు పలకలేదు. ఇది చూసి పిలాతుకు చాలా
ఆశచ్రయ్ం వేసింది.

యేసుయేసు కాదుకాదు బరబాబ్యేబరబాబ్యే (మతత్యిమతత్యి 27:16-26.
లూకాలూకా 23:16-25. యోహానుయోహాను 18:40)

6 పండగ రోజున పర్జల కోరిక పర్కారం ఒక
ఖైదీని విడుదల చేయడం పిలాతుకు ఆనవాయితీ. 7

బరబబ్ అనే ఒక ఖైదీ హంతకులైన తన తోటి
తిరుగుబాటుదారులతో ఖైదులో ఉనాన్డు. 8 జన
సమూహం పర్తి సంవతస్రం విడుదల చేసినటేట్
ఆ సంవతస్రం కూడా ఒకరిని విడుదల చేయమని
పిలాతును కోరారు.

9 పిలాతు, “యూదుల రాజును మీకు విడుదల
చేయాలని కోరుతునాన్రా?” అని అనాన్డు. 10

ఎందుకంటే ముఖయ్ యాజకులు కేవలం అసూయ
చేతనే యేసును తనకు అపప్గించారని అతడు
గర్హించాడు. 11 కాని ముఖయ్ యాజకులు,
యేసుకు బదులుగా బరబబ్ను విడుదల
చెయాయ్లని కోరమని పర్జలను
పురికొలాప్రు.

12 పిలాతు, “అలాగైతే ‘యూదుల రాజు’ అని
పిలిచే ఈ యేసును ఏమి చేయమంటారు?” అని
అడిగాడు. 13 వారు కేకలు వేసూత్, “సిలువ
వేయండి” అనాన్రు. 14 పిలాతు, “ఎందుకు? అతడు
చేసిన నేరమేంటి?” అనాన్డు. జనసమూహం,
“సిలువ వేయండి” అంటూ ఇంకా ఎకుక్వగా కేకలు
వేశారు. 15 ఆ జనసమూహనిన్
సంతోషపెటాట్లని పిలాతు వారు అడిగినటుట్
బరబబ్ను విడుదల చేసి, యేసును కొరడా
దెబబ్లు కొటిట్ంచి. సిలువ వేయడానికి
అపప్గించాడు.

ముళళ్ముళళ్ కిరీటంకిరీటం (మతత్యిమతత్యి 27:27-31)
16 సైనికులు యేసును అధికార భవనంలోకి

తీసుకు వెళిళ్ మిగిలిన సైనికులందరీన్
అకక్డికి పిలిచారు. 17 వారాయనకు ఊదా రంగు

మారుక్ సువారత్ 15:17
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బటట్లు తొడిగి, ముళళ్తో ఒక కిరీటం అలిల్
ఆయన తలపై పెటాట్రు. 18 ఆ తరువాత,
“యూదుల రాజా, జయం!” అంటూ ఆయనకు వందనం
చేయసాగారు. 19 రెలుల్ కరర్తో తలపై
కొటిట్ ఆయన మీద ఉమిమ్ వేశారు. ఆయన
ముందు మోకరించి నమసక్రించారు.

20 ఈ విధంగా ఆయనను అవహేళన చేసిన
తరువాత ఆ ఊదా రంగు అంగీ తీసివేసి ఆయన
బటట్లు ఆయనకు తొడిగి సిలువ వేయడానికి
తీసుకు వెళాళ్రు. 21 కురేనే పార్ంతానికి
చెందిన సీమోను (ఇతడు అలెగాజ్ండర్, రూఫస్
అనే వారి తండిర్) ఆ దారిలో నడిచి వసూత్
ఉండగా చూసి, సైనికులు అతనితో బలవంతంగా
యేసు సిలువను మోయించారు.

22 వారు యేసును, “గొలొగ్తా” అనే చోటికి
తీసుకు వచాచ్రు, గొలొగ్తా అంటే, “కపాల
సథ్లం” అని అరథ్ం. 23 అపుప్డు వారు
దార్కాష్రసంలో బోళం కలిపి ఆయనకు
తాగడానికి ఇచాచ్రు. కాని యేసు తాగలేదు.

యేసుయేసు సిలువసిలువ శికష్శికష్ (మతత్యిమతత్యి 27:33-56.
యోహానుయోహాను 19:17-37)

24 ఆ తరువాత వారు ఆయనను సిలువ వేశారు.
ఆయన బటట్లు పంచుకోవడానికి చీటుల్ వేసి,
ఎవరికి వచిచ్నవి వారు తీసుకునాన్రు. 25

ఆయనను సిలువ వేసిన సమయం ఉదయం
తొమిమ్ది గంటలు. 26 “యూదుల రాజు” అని
ఆయన మీద మోపిన నేరం ఒక పలక మీద రాసి
తగిలించారు. 27 ఆయనతో ఇదద్రు బందిపోటు
దొంగలను ఒకణిణ్ కుడి వైపు, మరొకణిణ్
ఎడమవైపు సిలువ వేశారు. 28 ‘ఆయనను
అకర్మకారులోల్ ఒకడిగా ఎంచారు’ అని
లేఖనాలోల్ రాసిన వాకుక్ దీని వలన
నెరవేరింది.

29 ఆ దారిన వెళేళ్ వారు ఆయనను దూషిసూత్
తలలాడిసూత్, “దేవాలయానిన్ కూలదోసి మూడు
రోజులోల్ మళీళ్ కటిట్సాత్ననాన్వు కదా!
30 ముందు సిలువ నుండి కిందికి దిగి నినున్
నువేవ్ రకిష్ంచుకో!” అనాన్రు. 31 ముఖయ్
యాజకులు, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులు కూడా
ఆయనను హేళన చేసూత్, “వీడు ఇతరులిన్
రకిష్ంచాడు. తనను తాను రకిష్ంచుకోలేడు! 32

‘కీర్సుత్’ అనే ఈ ‘ఇశార్యేలు రాజు’ సిలువ
మీద నుండి కిందికి దిగి వసేత్ అపుప్డు
నముమ్తాం!” అని ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కునాన్రు. యేసుతో పాటు సిలువ
వేసినవారు కూడా ఆయనను నిందించారు.

33 మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటల నుండి
మూడు గంటల వరకూ దేశమంతా చీకటి కమిమ్ంది.
34 మూడు గంటలకు యేసు, “ఏలీ! ఏలీ! లామా
సబకాత్నీ!” అని గావుకేక పెటాట్డు. ఆ
మాటలకు, “నా దేవా! నా దేవా! నా చెయియ్
విడిచిపెటాట్వెందుకు?” అని అరథ్ం. 35

దగగ్ర నిలుచునన్ కొందరు అది విని, “ఇదిగో,
ఇతడు ఏలీయాను పిలుసుత్నాన్డు” అనాన్రు.

36 ఒకడు పరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్ సాప్ంజ్
ని పులిసిన దార్కాష్రసంలో ముంచి రెలుల్
కరర్కు తగిలించి యేసుకు తాగడానికి
అందించాడు. “ఏలీయా వచిచ్ ఇతనిన్ కిందికి
దించుతాడేమో చూదాద్ం” అని అతడు అనాన్డు.
37 అపుప్డు యేసు పెదద్ కేక వేసి పార్ణం
విడిచాడు. 38 ఆ వెంటనే దేవాలయంలో తెర

పైనుండి కింది వరకూ రెండుగా చినిగిపోయింది.
39 యేసు ఎదుట నిలబడి ఉనన్ శతాధిపతి ఆయన

చనిపోయిన విధానం అంతా గమనించి, “నిజంగా
ఈయన దేవుని కుమారుడు” అనాన్డు. 40 కొందరు
సీత్ర్లు దూరం నుండి చూసుత్నాన్రు. వారిలో
మగద్లేనే మరియ, చినన్ యాకోబు, యోసేల
తలిల్ మరియ, సలోమి ఉనాన్రు. 41 యేసు
గలిలయలో ఉనన్పుడు వీరు ఆయనను వెంబడిసూత్
ఆయనకు సేవ చేసేవారు. వీరే కాక ఆయన వెంట
యెరూషలేముకు వచిచ్న సీత్ర్లు కూడా అకక్డ
ఉనాన్రు.

సమాధిసమాధి (మతత్యిమతత్యి 27:57-61. లూకాలూకా 23:50-56.
యోహానుయోహాను 19:38-42)

42 అది విశార్ంతి దినానికి ముందు రోజు,
సిదధ్పడే రోజు. 43 యూదుల మహా సభలో పేరు
పొందిన ఒక సభుయ్డు, అరిమతయి వాడైన
యోసేపు అకక్డికి వచాచ్డు. అతడు దేవుని
రాజయ్ం కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనన్వాడు.
అతడు ధైరయ్ంగా పిలాతు దగగ్రికి వెళిళ్
యేసు దేహానిన్ తనకు ఇమమ్ని అడిగాడు.

44 యేసు అంత తవ్రగా చనిపోయాడని పిలాతు
ఆశచ్రయ్పోయి, శతాధిపతిని పిలిచి, “యేసు
అపుప్డే చనిపోయాడా?” అని అడిగాడు. 45

ఆయన చనిపోయాడని శతాధిపతి దావ్రా
తెలుసుకుని ఆయన దేహానిన్ యోసేపుకు
అపప్గించాడు. 46 యోసేపు సనన్ నారబటట్
కొని యేసును కిందికి దింపి ఆ బటట్లో
చుటాట్డు. ఆ తరువాత రాతిలో తొలిపించిన
సమాధిలో ఆయనను పెటాట్డు. ఒక రాయిని
అడడ్ంగా దొరిల్ంచి ఆ సమాధిని
మూసివేశాడు. 47 మగద్లేనే మరియ, యేసు
తలిల్ అయిన మరియ ఆయనను ఉంచిన చోటును
చూశారు.

యేసుయేసు సజీవంగాసజీవంగా తిరిగితిరిగి లేవడంలేవడం, ఆఆ దినదిన సంఘటనలుసంఘటనలు
(మతత్యిమతత్యి 28:1-15. లూకాలూకా 24:1-49. యోహానుయోహాను

20:1-23)

విశార్ంతి దినం అయిపోగానే,
మగద్లేనే మరియ, యాకోబు తలిల్
మరియ, సలోమి కలిసి వెళిళ్ యేసు

దేహానికి పూయడానికి సుగంధ దర్వాయ్లు
కొనాన్రు. 2 ఆదివారం ఉదయం తెలల్వారుతూ
ఉండగా వారు యేసు సమాధి దగగ్రికి వసూత్, 3

“మన కోసం సమాధిని మూసిన ఆ రాయిని ఎవరు
దొరిల్సాత్రు?” అని ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కునాన్రు. 4 వారు వచిచ్ సమాధికేసి
చూడగా ఆ పెదద్ రాయి పకక్కి దొరిల్ంచి
ఉంది.

5 వారు ఆ సమాధిలోకి వెళిళ్ తెలల్టి
దుసుత్లు ధరించిన ఒక యువకుడు కుడి పకక్న
కూరుచ్ని ఉండడం చూశారు. అది చూసి వారు
నిరాఘ్ంతపోయారు.

6 అతడు వారితో ఇలా అనాన్డు, “భయపడకండి!
మీరు వెతుకుతునన్ది సిలువ మరణం పొందిన
నజరేతువాడైన యేసును. ఆయన తిరిగి బతికాడు.
ఇకక్డ లేడు. ఇదిగో ఆయనను ఉంచిన సథ్లం ఇదే.
7 మీరు వెళిళ్ ఆయన శిషుయ్లతో, పేతురుతో
ఇలా చెపప్ండి. “యేసు మీకంటే ముందుగా
గలిలయకి వెళుత్నాన్డు. ఆయన ముందుగానే
చెపిప్నటుట్ మీరు ఆయనను అకక్డ
చూసాత్రు.”

మారుక్ సువారత్ 15:18
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8 ఆ సీత్ర్లు భయపడుతూ, వణుకుతూ, ఆ సమాధి
నుండి పరుగెతిత్ వెళిళ్పోయారు. వారు భయం
వలల్ తమలో తాము ఏమీ మాటాల్డుకోలేదు.

9 వారం మొదటి రోజు ఆదివారం
తెలల్వారుతూ ఉండగా యేసు లేచి, తాను ఏడు
దయాయ్లను వదిలించిన మగద్లేనే మరియకు
మొటట్మొదట కనిపించాడు. 10 ఆమె,
యేసుతో కలిసి ఉనన్ వారి దగగ్రికి
వెళిళ్ంది. వారు దుఃఖిసూత్, విలపిసూత్
ఉనాన్రు. అపుప్డు ఆమె యేసు తిరిగి లేచిన
సంగతి వారికి చెపిప్ంది. 11 యేసు మళీళ్
బతికాడనీ, తాను ఆయనను చూశాననీ చెపిప్ంది.
కాని, వారు ఆమె మాటలు నమమ్లేదు.

12 ఆ తరువాత వారిలో ఇదద్రు శిషుయ్లు వారి
గార్మానికి నడిచి వెళూత్ ఉండగా ఆయన
వారికి వేరే రూపంలో కనిపించాడు. 13 వారు
తిరిగి వెళిళ్ మిగిలిన వారికి ఆ సంగతి
చెపాప్రు గానీ వారు నమమ్లేదు.

14 ఆ తరువాత పదకొండు మంది శిషుయ్లు
భోజనం చేసూత్ ఉండగా యేసు వారికి
కనిపించాడు. తాను తిరిగి బతికిన విషయం కొందరు
చెపిప్నా శిషుయ్లు నమమ్లేదు కాబటిట్
వారి అపనమమ్కం, హృదయ కాఠినయ్ం బటిట్
వారిని గదిద్ంచాడు.

15 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు సరవ్
లోకానికీ వెళిళ్ సృషిట్లో అందరికీ సువారత్
పర్కటించండి. 16 దానిన్ నమిమ్ బాపిత్సం
పొందిన వారు రకష్ణ పొందుతారు. నమమ్ని
వారు శికష్ అనుభవిసాత్రు.

17 “నమిమ్న వారి దావ్రా ఈ సూచక కిర్యలు
జరుగుతాయి, వారు నా పేరిట దయాయ్లను
వెళళ్గొడతారు. కొతత్ భాషలు
మాటాల్డతారు. 18 తమ చేతులతో
విషసరాప్లను పటుట్కుంటారు. విషం తాగినా
వారికి ఏ హానీ కలగదు. వారు రోగుల మీద తమ
చేతులు ఉంచినపుప్డు రోగులు బాగుపడతారు.”

ఆరోహణంఆరోహణం (లూకాలూకా 24:50-53.
అపొఅపొ.కాకా.1:6-11)

19 పర్భు యేసు వారితో మాటాల్డిన తరవాత
దేవుడు ఆయనను పరలోకంలోకి సీవ్కరించాడు.
అకక్డ యేసు దేవుని కుడి చేతి వైపున
కూరుచ్నాన్డు. 20 ఆ తరువాత శిషుయ్లు
బయలుదేరి అనిన్ పార్ంతాలకూ వెళిళ్
యేసును పర్కటించారు. పర్భువు వారికి తోడై,
వారు పర్కటించిన సందేశం సతయ్మని సూచనల
దావ్రా, అదుభ్తాల దావ్రా సిథ్రపరిచాడు.

మారుక్ సువారత్ 16:20
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లూకాలూకా సువారత్సువారత్

లూకాలూకా సువారత్సువారత్

పరిచయంపరిచయం

ఘనులైన తియొఫిలా, 2 మొదటి నుంచీ
కళాళ్రా చూసిన వాకయ్ సేవకులు మనకు
అపప్గించినటుట్ మన మధయ్

నెరవేరిన కారాయ్లను గురించి వివరంగా
రాయడానికి చాలా మంది పూనుకునాన్రు. 3

కాబటిట్ నీకు ఉపదేశించిన సంగతులు
కచిచ్తంగా జరిగాయని నువువ్ తెలుసుకోవాలని
వాటిని మొదటి నుండీ పరిశోధించి కూలంకషంగా
తెలుసుకునన్ నేను నీ కోసం 4 వాటనిన్టినీ
కర్మపదధ్తిలో రాయడం మంచిదని నాకు
అనిపించింది.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను జననజనన పర్కటనపర్కటన
5 యూదా దేశానికి హేరోదు రాజుగా ఉనన్

రోజులోల్ అబీయా యాజక శాఖకు చెందిన
జెకరాయ్ అనే యాజకుడు ఉండేవాడు. అతని
భారయ్ అహరోను వంశీకురాలు. ఆమె పేరు
ఎలీసబెతు. 6 వీరిదద్రూ పర్భువు ఆజఞ్లు,
నాయ్యవిధులనిన్టి విషయంలో
నిరపరాధులుగా దేవుని దృషిట్లో
నీతిమంతులుగా నడుచుకొనేవారు. 7 అయితే
వారికి పిలల్లు లేరు. ఎలీసబెతు గొడార్లు.
అంతేకాదు, వారిదద్రూ వయసు మళిళ్న
వృదుధ్లు.

8 జెకరాయ్ ఒక రోజు తన శాఖ వారి వంతు
వచిచ్నపుప్డు దేవుని సనిన్ధానంలో
యాజకుడుగా సేవ చేసూత్ ఉండగా 9 యాజకులు
వారి సంపర్దాయం పర్కారం చీటుల్ వేసేత్
పర్భువు ఆలయం లోపలికి వెళిళ్ ధూపం
వేయడానికి అతనికి వంతు వచిచ్ంది. 10 ధూపం
వేసే సమయంలో జనమంతా బయట పార్రథ్న
చేసుత్నాన్రు.

11 పర్భువు దగగ్ర నుండి వచిచ్న దేవదూత
ధూపవేదిక కుడి వైపున అతనికి కనిపించాడు. 12

జెకరాయ్ అతనిని చూసి, కంగారుపడి
భయపడాడ్డు. 13 అపుప్డాదూత అతనితో,
“జెకరాయ్, భయపడకు. నీ పార్రథ్న వినబడింది.
నీ భారయ్ ఎలీసబెతు నీకు కొడుకును కంటుంది.
అతనికి యోహాను అని పేరు పెడతావు. 14 అతని
మూలంగా నీకు హరష్ం, మహదానందం కలుగుతుంది.
అతడు పుటట్డం వలన చాలా మంది
సంతోషిసాత్రు.

15 అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడుగా
ఉంటాడు, దార్కాష్రసం గానీ సారాయి గానీ

సేవించడు. తలిల్ గరాభ్న పుటిట్ంది మొదలు
అతడు దేవుని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండి
ఉంటాడు. 16 ఇశార్యేలీయులోల్ అనేకమందిని
వారి పర్భువైన దేవుని వైపుకు మళిళ్సాత్డు.
17 తండుర్ల హృదయాలను పిలల్ల వైపుకు
మళిళ్ంచి, అవిధేయులు నీతిమంతుల
జాఞ్నానిన్ అనుసరించి నడుచుకునేలా
చేసాత్డు. తదావ్రా పర్భువు కోసం
సిదధ్పాటు కలిగిన పర్జానీకానిన్ తయారు
చేయడానికి అతడు ఏలీయా ఆతమ్తో
బలపర్భావాలతో పర్భువుకు ముందుగా
వసాత్డు” అనాన్డు.

18 దేవదూతతో జెకరాయ్, “ఇది నాకు ఎలా
తెలుసుత్ంది? నేను ముసలివాణిణ్, నా భారయ్
కూడా వయసు మళిళ్న వృదుధ్రాలు” అనాన్డు 19

దూత, “నేను దేవుని సముఖంలో నిలిచే
గాబిర్యేలును. నీతో మాటాల్డడానికి, ఈ
శుభవారత్ నీకు తెలియజేయడానికి దేవుడు
ననున్ పంపించాడు. 20 నా మాటలు తగిన కాలంలో
నెరవేరతాయి. అయితే నువువ్ వాటిని
నమమ్లేదు కాబటిట్ ఈ సంగతులు జరిగే వరకూ
నువువ్ మూగవాడివై మౌనంగా ఉంటావు” అని
అతనితో అనాన్డు.

21 పర్జలు జెకరాయ్ కోసం ఎదురు చూసూత్,
ఆలయంలో అతడు ఆలసయ్ం
చేసుత్నాన్డెందుకో అనుకుంటూ ఉనాన్రు. 22

అతడు బయటికి వచిచ్ వారితో మాటలాడలేక
పోయాడు. ఆలయంలో అతనికి ఏదో దరశ్నం
కలిగిందని వారు గర్హించారు. అతడు వారికి
సైగలు చేసూత్ మూగవాడిగా ఉండిపోయాడు. 23

అతడు సేవ చేసే కాలం పూరిత్ అయిన తరవాత
ఇంటికి వెళిళ్ పోయాడు.

24 ఆ రోజులైన తరువాత అతని భారయ్
ఎలీసబెతు గరభ్వతి అయింది. ఆమె ఐదు నెలల
పాటు ఇతరుల కంట బడలేదు. 25 ఆమె, “దేవుడు
ననున్ కనికరించి మనుషులోల్ నా అవమానానిన్
తొలగించడానికి ఇలా చేశాడు” అనుకొంది.

కీర్సుత్కీర్సుత్ జననజనన పర్కటనపర్కటన
26 ఎలీసబెతు ఆరవ నెల గరభ్వతిగా ఉండగా

దేవుడు తన దూత గాబిర్యేలును గలిలయలోని
నజరేతు అనే ఊరిలో 27 దావీదు వంశీకుడైన
యోసేపు అనే వయ్కిత్తో పర్దానం అయిన
కనయ్ దగగ్రికి పంపించాడు. ఆ కనయ్ పేరు
మరియ.
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28 ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెతో,
“అనుగర్హం పొందినదానా, నీకు శుభం. పర్భువు
నీకు తోడుగా ఉనాన్డు” అని పలికాడు.

29 ఆమె ఆ మాటకు కంగారు పడిపోయి ఈ
అభివందనం ఏమిటి అని ఆలోచించుకొంటుండగా,
30 దూత, “మరియా, భయపడకు. నీకు దేవుని
అనుగర్హం లభించింది. 31 ఎలాగంటే నీవు గరభ్ం
ధరించి కొడుకును కంటావు. ఆయనకు యేసు అని
పేరు పెడతావు. 32 ఆయన గొపప్వాడవుతాడు.
ఆయనిన్ ‘సరోవ్నన్తుని కుమారుడు’ అంటారు.
పర్భువైన దేవుడు ఆయన పూరివ్కుడైన దావీదు
సింహాసనానిన్ ఆయనకి ఇసాత్డు. 33 ఆయన
యాకోబు సంతతిని శాశవ్తంగా పరిపాలిసాత్డు.
ఆయన రాజాయ్నికి అంతం ఉండదు” అని ఆమెతో
చెపాప్డు.

34 మరియ, “నేను కనయ్ను గదా, ఇదెలా
జరుగుతుంది?” అంది. 35 ఆ దూత, “పరిశుదాధ్తమ్
నినున్ ఆవరిసాత్డు. సరోవ్నన్తుని శకిత్
నినున్ కముమ్కొంటుంది. అందువలల్
పుటట్బోయే పవితర్ శిశువును దేవుని
కుమారుడు అంటారు. 36 పైగా నీ బంధువు
ఎలీసబెతు కూడా ముసలితనంలో గరభ్వతిగా
ఉంది. గొడార్లనిపించుకునన్ ఆమెకు ఇది ఆరవ
నెల. 37 దేవునికి అసాధయ్ం ఏమీ లేదు” అని
ఆమెతో చెపాప్డు.

38 అందుకు మరియ, “నేను పర్భువు పాదదాసిని.
నీ మాట పర్కారం నాకు జరుగుతుంది గాక” అంది.
అపుప్డా దూత వెళిళ్పోయాడు.

మరియమరియ ఎలీసబెతునుఎలీసబెతును సందరిశ్ంచడంసందరిశ్ంచడం
39 ఇది జరిగిన కొదిద్కాలానికే మరియ లేచి

యూదయ మనయ్ంలో జెకరాయ్ ఉండే ఊరికి
తవ్రగా చేరుకుని ఇంటోల్కి పోయి
ఎలీసబెతుకు వందనం చేసింది. 41 ఎలీసబెతు ఆ
అభివందనం వినగానే, ఆమె గరభ్ంలో బిడడ్
ఉలాల్సంగా కదిలాడు. అపుప్డు ఎలీసబెతు
పరిశుదాధ్తమ్తో నిండి గొంతెతిత్ ఇలా
అంది.

42 “సీత్ర్లలో నీవు ధనుయ్రాలివి. నీ
గరభ్ఫలం దీవెన పొందినది. 43 నా పర్భువు
తలిల్ నా ఇంటికి రావడం నాకెంత భాగయ్ం! 44

నీ అభివందనం నా చెవిని పడగానే నా గరభ్ంలోని
బిడడ్ ఆనందంగా గంతులు వేశాడు. 45 పర్భువు
ఆమెకు వెలల్డి చేసినది తపప్క జరుగుతుందని
నమిమ్న ఆమె ధనుయ్రాలు” అంది.

మరియమరియ సోత్తర్సోత్తర్ పాఠంపాఠం (1సమూసమూ 2:1-10)
46 అపుప్డు మరియ ఇలా అంది, “నా ఆతమ్
పర్భువును కీరిత్సుత్నన్ది.

47 ఆయన తన దాసి దీనసిథ్తిని చూసి దయ
చూపించాడు.

48 నా ఆతమ్ నా రకష్కుడైన దేవునిలో
హరిష్సుత్నన్ది.
సరవ్శకిత్శాలి నాకు గొపప్ మేళుళ్ చేశాడు,
కాబటిట్ ఇది మొదలు అనిన్ తరాలవారూ ననున్
ధనుయ్రాలు అంటారు. ఆయన నామం పవితర్ం.

50 ఆయన పటల్ భయభకుత్లు గలవారి మీద
ఆయన కరుణ కలకాలం ఉంటుంది.

51 ఆయన తన బాహువుతో పర్తాపం కనపరిచాడు.
గరివ్షుఠ్లను, వారి అంతరంగంలోని ఆలోచనలను
బటిట్ చెదరగొటాట్డు.

52 బలవంతులను గదెద్ల పైనుంచి పడదోసి
దీనులను ఎకిక్ంచాడు

53 ఆకలితో ఉనన్ వారికి మంచి ఆహారం
దయచేసి ధనికులను వటిట్ చేతులతో
పంపివేశాడు.

54 అబార్హామునూ అతని సంతానానీన్
శాశవ్తంగా కరుణతో చూసి,
వారిని జాఞ్పకం చేసుకుంటానని మన పితరులకు
మాట ఇచిచ్నటుట్,
ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలుకు సహాయం
చేశాడు.”

56 మరియ దాదాపు మూడు నెలలు ఆమెతో
ఉండి, ఆ పైన తన ఇంటికి వెళిళ్పోయింది.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను జననంజననం
57 ఎలీసబెతు నెలలు నిండి కొడుకుని కనన్ది.

58 అపుప్డు పర్భువు ఆమెపై ఇంత గొపప్ జాలి
చూపాడని ఆమె ఇరుగుపొరుగు, బంధువులు విని
ఆమెతో కలిసి సంతోషించారు. 59 వారు ఎనిమిదవ
రోజున ఆ బిడడ్కు సునన్తి చేయడానికి వచిచ్,
తండిర్ పేరును బటిట్ జెకరాయ్ అని
నామకరణం చేయబోతుండగా 60 తలిల్, “అలా
కాదు. ఆ బాబుకు యోహాను అని పేరు పెటాట్లి”
అంది. 61 అందుకు వారు, “నీ బంధువులోల్ ఆ
పేరుగల వారెవరూ లేరు గదా” అని, 62 “వాడికి ఏ
పేరు పెటాట్లి?” అని తండిర్ని సైగలతో
అడిగారు. 63 అతడు పలక తెమమ్ని, “బాబు పేరు
యోహాను” అని రాశాడు. అందుకు వారంతా
ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. 64 వెంటనే అతని నోరు
తెరుచుకుంది, నాలుక సడలి, అతడు దేవుణిణ్
సుత్తించ సాగాడు. 65 అది చూసి చుటుట్పటల్
కాపురం ఉనన్ వారికందరికీ భయమేసింది. ఈ
సమాచారం యూదయ మనయ్ంలో అంతటా
చెపుప్కోసాగారు. 66 జరిగిన సంగతులు వినన్
వారంతా పర్భువు హసత్ం అతనికి తోడుగా
ఉండటం చూసి, “ఈ బిడడ్ ఎలాటి వాడవుతాడో!”
అనుకొనాన్రు. 67 అతని తండిర్ జెకరాయ్
పరిశుదాధ్తమ్తో నిండిపోయి ఇలా పలికాడు,

68 “పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తి
పొందు గాక.
ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్ వారికి
విమోచన కలిగించాడు.

69 తన సేవకుడైన దావీదు వంశంలోనుంచి మన
కోసం శకిత్ గల రకష్కుణిణ్ తీసుకువచాచ్డు.

70 మన శతుర్వులబారి నుండీ మనలిన్
దేవ్షించే వారందరి చేతినుండీ తపిప్ంచి
రకష్ణ నిచాచ్డు.
దీనిన్ గురించి ఆయన ఆదినుంచి తన పరిశుదధ్
పర్వకత్ల నోట పలికిసూత్ వచాచ్డు.
ఆయన మన పూరీవ్కులను కరుణించడానికీ తన
పవితర్ ఒడంబడికను,
అంటే మన తండిర్ అయిన అబార్హాముకు తాను
ఇచిచ్న వాగాద్నానిన్ జాఞ్పకం
చేసుకోవడానికీ ఈ విధంగా జరిగించాడు.

74 మనం మన శతుర్వుల చేతిలోనుంచి విడుదల
పొంది,
పరిశుదధ్ంగా బతికిననాన్ళుళ్ ఆయన
సనిన్ధానంలో,
పవితర్తతోను నాయ్యపర్వరత్నతోను
ఉంటూ,
భయం లేకుండా ఆయనకు సేవ చేసాత్ము
అనన్దే,
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మన పూరీవ్కుడైన అబార్హాముకు ఆయన చేసిన
పర్మాణం.

76 ఇకపోతే చినన్వాడా, నినున్ అందరూ
సరోవ్నన్తుని పర్వకత్ అంటారు.
మన దేవుని మహా వాతస్లాయ్నిన్ బటిట్
ఆయన తన పర్జల పాపాలు మనిన్ంచి,
వారికి రకష్ణ జాఞ్నం అనుగర్హించేలా,
ఆయన మారాగ్లను సిదధ్పరచడానికి నీవు
పర్భువుకు ముందుగా వెళాత్వు.

79 మన పాదాలను శాంతి మారగ్ంలో
నడిపించేలా చీకటిలోను, చావు నీడలోను
కూరుచ్నన్ వారిపై వెలుగు పర్కాశిసుత్ంది.
ఆ మహా వాతస్లాయ్నిన్ బటిట్ పై నుండి
ఆయన మనపై ఉదయ కాంతి పర్సరింపజేశాడు.”

80 ఆ బాలుడు ఎదిగి, ఆతమ్లో బలం
పుంజుకుంటూ, ఇశార్యేలు పర్జానీకం ఎదుటికి
వచేచ్దాకా అరణయ్ంలో నివసించాడు.

యేసుయేసు జననంజననం (మతత్యిమతత్యి 1:18-25. 2:1)

ఆ రోజులోల్ రోమా పాలనలో ఉనన్
పర్పంచమంతటా జనసంఖయ్
నిరవ్హించాలని సీజరు అగసట్స్

ఆజాఞ్పించాడు. 2 ఇది కురేనియస్ సిరియా
దేశానికి గవరన్ర్ గా ఉండగా జరిగిన మొదటి
జనసంఖయ్. 3 అందులో పేరు నమోదు
చేయించుకోవడానికి అంతా తమ సవ్గార్మాలకు
వెళాళ్రు.

4 యోసేపు కూడా దావీదు వంశంలో
పుటిట్నవాడు కాబటిట్ ఆ జనసంఖయ్లో
నమోదు కావడానికి గలిలయలోని నజరేతు నుండి
యూదయలోని బేతెల్హేము అనే పేరునన్
దావీదు ఊరికి వెళాళ్డు. 5 తనకు భారయ్గా
పర్దానం జరిగి గరభ్వతిగా ఉనన్ మరియతో
సహా వెళాళ్డు.

6 వారకక్డ ఉనన్ సమయంలో ఆమెకు నెలలు
నిండాయి. 7 ఆమె తన తొలిచూలు బిడడ్ను కని,
మెతత్ని గుడడ్లతో చుటిట్, ఆయనను ఒక
పశువుల తొటిట్లో పడుకోబెటిట్ంది.
ఎందుకంటే సతర్ంలో వారికి సథ్లం దొరకలేదు.

గొలల్గొలల్ వారివారి సందరశ్నంసందరశ్నం
8 ఆ పరిసరాలోల్ కొందరు గొరెర్ల కాపరులు

పొలంలో రాతిర్వేళ తమ మందను కాచుకొంటూ
ఉనాన్రు 9 పర్భువు దూత వారి దగగ్రికి
వచాచ్డు. పర్భువు తేజసుస్ వారి చుటూట్
పర్కాశించింది. వారు హడలిపోయారు.

10 అయితే ఆ దూత, “భయపడకండి. ఇదిగో మీతో
సహా మనుషులందరికీ మహానందకరమైన
శుభవారత్ నేను మీకు తెచాచ్ను. 11 దావీదు
ఊరిలో మీకోసం రకష్కుడు పుటాట్డు, ఈయన
పర్భువైన కీర్సుత్. 12 మీకు కొండ గురుత్
ఒకటే. ఒక శిశువు మెతత్ని గుడడ్లతో చుటిట్
పశువుల తొటిట్లో పడుకుని ఉండడం మీరు
చూసాత్రు” అని వారితో చెపాప్డు. 13

ఉనన్టుట్ండి అసంఖాయ్కంగా పరలోక దూతల
సమూహం ఆ దూతతోబాటు ఉండి,

14 “సరోవ్నన్త సథ్లాలోల్ దేవునికి
మహిమ.
ఆయనకిషట్మైన మనుషులకు భూమి మీద శాంతి
సమాధానాలు కలుగు గాక!”
అంటూ దేవుణిణ్ సుత్తించారు.

15 ఆ దూతలు తమ దగగ్ర నుండి పరలోకానికి
వెళిళ్పోయిన తరువాత ఆ గొరెర్ల కాపరులు,
“జరిగిన ఈ విషయం పర్భువు మనకు
తెలియజేశాడు. మనం బేతెల్హేముకు వెళిళ్
చూదాద్ం పదండి,” అని ఒకడితో ఒకడు
చెపుప్కొని 16 తవ్రగా వెళిళ్, మరియను,
యోసేపును, తొటిట్లో పడుకుని ఉనన్ శిశువును
చూశారు. 17 ఆ శిశువును గురించి దేవదూత తమతో
చెపిప్న మాటలు పర్చారం చేశారు.

18 గొరెర్ల కాపరులు తమతో చెపిప్న
సంగతులు వినన్వారంతా ఎంతో
ఆశచ్రయ్పోయారు. 19 మరియ మాతర్ం ఆ
విషయాలనీన్ హృదయంలో మననం చేసుకుంటూ
పదిలపరచుకుంది. 20 ఆ గొరెర్ల కాపరులు తమతో
చెపిప్నటుట్గా తాము వినన్వాటిని,
కనన్వాటిననిన్టిని గురించి దేవుణిణ్ మహిమ
పరుసూత్ కీరిత్సూత్ వెళిళ్పోయారు.

యేసుయేసు సునన్తిసునన్తి ఆచారంఆచారం (లూకాలూకా 1:59)
21 ఆ బిడడ్కి సునన్తి ఆచారం జరిగించవలసిన

ఎనిమిదవ రోజున, ఆయన గరభ్ంలో పడక మునుపు
దేవదూత పెటిట్న యేసు అనే పేరు వారు
ఆయనకు పెటాట్రు. 22 మోషే
ధరమ్శాసత్ర్ం పర్కారం శుదీధ్కరణ దినాలు
పూరిత్ అయినాయి. ”పర్తి తొలిచూలు
మగబిడడ్ను పర్భువుకు పర్తిషఠ్ చేయాలి”
అని పర్భువు ధరమ్శాసత్ర్ంలో రాసి ఉంది.
కాబటిట్ ఆయనను పర్భువుకు
పర్తిషిఠ్ంచడానికి, పర్భువు
ధరమ్శాసత్ర్ంలో రాసి ఉనన్టుట్ గువవ్ల
జతను గానీ రెండు పావురం పిలల్లిన్ గానీ
బలిగా సమరిప్ంచడానికి వారు ఆయనను
యెరూషలేముకు తీసుకు వెళాళ్రు.

సుమెయోనుసుమెయోను ఆరాధనఆరాధన, పర్వచనంపర్వచనం
25 యెరూషలేములో సుమెయోను అనే ఒక

వృదుధ్డు ఉనాన్డు. అతడు నాయ్యవంతుడు,
భకిత్పరుడు. ఇశార్యేలుకు కలగబోయే ఆదరణ
కోసం ఎదురు చూసేవాడు. పరిశుదాధ్తమ్
అతనిపై ఉనాన్డు. 26 అతడు పర్భువు
అభిషికుత్ణిణ్ చూడకుండా చనిపోడని అతనికి
పరిశుదాధ్తమ్ వెలల్డించాడు. 27 ఆ రోజు
అతడు ఆతమ్వశుడై దేవాలయంలోకి వచాచ్డు.
ధరమ్శాసత్ర్ పదధ్తి పర్కారం ఆయన
విషయంలో జరిగించడానికి తలిల్దండుర్లు
చంటి బిడడ్ యేసును దేవాలయంలోకి
తెచాచ్రు. 28 సుమెయోను తన చేతులోల్
ఆయనను ఎతుత్కుని దేవుణిణ్ సుత్తిసూత్
ఇలా అనాన్డు,

29 “పర్భూ, ఇపుప్డు నీ మాట చొపుప్న
శాంతితో నీ సేవకుణిణ్ కడతేరి
పోనిసుత్నాన్వు గదా!

30 అనయ్జనులకు నినున్ వెలల్డించే
వెలుగుగా, నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు మహిమగా
నీవు పర్జలందరి ఎదుట సిదధ్ం చేసిన నీ
రకష్ణ నేను కళాళ్రా చూశాను.”

33 యోసేపు, ఆయన తలీల్ ఆయనను గురించి
సుమెయోను చెపిప్న మాటలు విని
ఆశచ్రయ్పోయారు. 34 అతడు వారిని దీవించి,
మరియతో ఇలా అనాన్డు, “అనేకమంది
హృదయాలోచనలు బయట పడేలా, ఇశార్యేలులో
చాలా మంది పడడానికీ లేవడానికీ
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వివాదాసప్దమైన చిహన్ంగా దేవుడు ఈయనను
నియమించాడు. 35 అంతేగాక నీ హృదయంలోకి ఒక
కతిత్ దూసుకు పోతుంది.”

అనాన్అనాన్ ఆరాధనఆరాధన
36 దేవుని మూలంగా పలికే అనాన్ అనే ఆమె

కూడా అకక్డ ఉంది. ఆమెది ఆషేరు గోతర్ం,
ఆమె పనూయేలు కుమారెత్. ఆమె పెళళ్యి
ఏడు సంవతస్రాలు భరత్తో కాపురం చేసి
వృదాధ్పయ్ంలో, 37 ఎనభై నాలుగేళళ్ వయసు
వరకూ వితంతువుగా ఉండిపోయింది. ఆమె
దేవాలయంలోనే ఉంటూ ఉపవాస పార్రథ్నలతో
రేయింబవళుళ్ సేవ చేసూత్ ఉండేది. 38 ఆమె
కూడా ఆ సమయంలోనే లోపలికి వచిచ్
దేవుణిణ్ కొనియాడి, యెరూషలేము విముకిత్
కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ వారందరితో ఆ
బిడడ్ను గురించి మాటాల్డుతూ ఉంది.

నజరేతుకునజరేతుకు తిరిగితిరిగి రాకరాక
39 ఆ విధంగా యోసేపు, మరియ పర్భువు

ధరమ్శాసత్ర్ం చొపుప్న ఆచారాలనీన్
పూరిత్ చేసుకుని గలిలయలోని తమ సవ్గార్మం
నజరేతుకు వెళిళ్పోయారు. 40 పసివాడు
ఎదుగుతూ, బలపడుతూ జాఞ్నంలో ఎదుగుతూ
ఉనాన్డు. దేవుని దయ ఆయన మీద ఉంది.

యేసుయేసు యెరూషలేముయెరూషలేము యాతర్యాతర్
41 పసాక్ పండగపుప్డు ఆయన తలిల్దండుర్లు

ఏటేటా యెరూషలేముకు వెళళ్డం కదుద్. 42

ఆయన పనెన్ండేళళ్ పార్యంలో వాడుక
చొపుప్న వారు ఆ పండగకు యెరూషలేము
వెళాళ్రు. 43 ఆ రోజులు తీరిన తరువాత వారు
తిరిగి వెళుతుండగా బాల యేసు యెరూషలేములో
ఉండిపోయాడు. ఆయన తలిల్దండుర్లు ఆ సంగతి
తెలియలేదు.

44 ఆయన గుంపులో ఉనాన్డనుకుని, ఒక రోజు
పర్యాణం చేసి, తమ బంధువులోల్, అయిన
వారిలో ఆయనను వెదకసాగారు. 45 ఆయన కనబడక
పోవడంతో ఆయనను వెదుకుక్ంటూ
యెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్రు. 46 అపప్టికి
మూడు రోజులైంది. ఆయన ఆలయంలో ఉపదేశకుల
మధయ్ కూరుచ్ని, వారి మాటలు వింటూ వారిని
పర్శన్లడుగుతూ ఉండగా చూశారు. 47 ఆయన
మాటలు వినన్ వారందరూ ఆయన పర్జఞ్కు,
పర్తుయ్తత్రాలకు అబుబ్రపడాడ్రు.

48 ఆయన తలిల్దండుర్లు ఆయనను చూసి ఎంతో
ఆశచ్రయ్పోయారు. ఆయన తలిల్, “కుమారా,
ఎందుకిలా చేశావు? మీ నానన్, నేను ఆందోళనగా
నినున్ వెదకుతునాన్ం” అంది. 49 అందుకు ఆయన,
“మీరెందుకు ననున్ వెతుకుతునాన్రు? నేను నా
తండిర్ పనుల మీద ఉండాలని మీకు తెలియదా?”
అనాన్డు. 50 కానీ ఆయన తమతో
చెపిప్ందేమిటో వారికి అరథ్ం కాలేదు.

51 అపుప్డు ఆయన వారితో కలిసి బయలుదేరి
నజరేతుకు వచిచ్ వారికి లోబడి ఉనాన్డు. ఆయన
తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టినీ తన హృదయంలో
భదర్ం చేసికొంది. 52 యేసు జాఞ్నంలోనూ,
వయసులోనూ, దేవుని దయలోనూ, మనుషుల
దయలోనూ దినదిన పర్వరథ్మానమవుతూ
ఉనాన్డు.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను పరిచరయ్పరిచరయ్
(మతత్యిమతత్యి 3:1-12. మారుక్మారుక్ 1:1-8. యోహానుయోహాను

1:6-8, 15-36)

సీజరు తిబెరియస్ పాలించిన పదిహేనవ
సంవతస్రంలో పొంతి పిలాతు యూదయకు
గవరన్ర్. హేరోదు గలిలయ

చతురాథ్ధికారి. అతని సోదరుడు ఫిలిపుప్
ఇతూరయకూ, తర్కోనీతి పార్ంతాలకూ పాలకుడు.
లుసానియ అబిలేనే పరగణాకు రాషాట్ర్ధికారి.
2 అనన్, కయప ముఖయ్ యాజకులు. అపుప్డు
అరణయ్ంలో ఉనన్ జెకరాయ్ కుమారుడు
యోహాను దగగ్రికి దేవుని వాకుక్ వచిచ్ంది. 3

అతడు యొరాద్ను నదీ పార్ంతమంతా తిరుగుతూ
పాపకష్మాపణ కోసం పశాచ్తాత్పానిన్
సూచించే బాపిత్సానిన్ పర్కటించాడు. 4

యెషయా పర్వకత్ వాకుక్ల గర్ంథంలో ఇలా
రాసి ఉంది,
“అరణయ్ంలో ఒక కేక వినిపిసుత్నన్ది.
పర్భువు కోసం దారి సిదధ్ం చేయండి.
ఆయన బాటలు తినన్గా చేయండి.
5 పర్తి లోయనూ పూడాచ్లి. పర్తి
పరవ్తానీన్, మెరకనూ పలల్ం చేయాలి.
వంకర దారులు సరి అవుతాయి. గరుకు బాటలు
నునుపు అవుతాయి.

6 పర్జలందరూ దేవుని రకష్ణను చూసాత్రు.”
7 అతడు తన దగగ్ర బాపిత్సం పొందడానికి

గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్న వారితో, “సరప్
సంతానమా, రాబోయే ఉగర్త
తపిప్ంచుకొమమ్ని మిమమ్లిన్ ఎవరు
హెచచ్రించారు? 8 పశాచ్తాత్పానికి తగిన
ఫలాలు ఫలించండి. అబార్హాము మాకు తండిర్
అని మీలో మీరు చెపుప్కోవదుద్. దేవుడు ఈ
రాళల్ నుండి అబార్హాముకు పిలల్లిన్
పుటిట్ంచగలడని మీతో చెపుత్నాన్ను. 9

ఇపప్టికే చెటల్ వేరుకు గొడడ్లి ఆనించి
ఉంది. కాబటిట్ మంచి పళుళ్ కాయని పర్తి
చెటుట్నూ నరికి మంటలోల్ వేసాత్డు” అని
చెపాప్డు.

10 అపుప్డు గుంపులో కొంతమంది, “అయితే
మేమేం చేయాలి?” అని అతనిన్ అడిగారు. 11

అతడు, “రెండు అంగీలు ఉనన్వాడు అసలు లేని
వాడికి ఒకటివావ్లి, భోజనం ఉనన్వాడు కూడా
ఆలాగే చేయాలి” అని చెపాప్డు. 12 పనున్
వసూలు చేసే వారు కూడా బాపిత్సం
పొందడానికి వచిచ్, “బోధకా, మేమేం
చేయాలి?” అని అతనిన్ అడిగారు. 13 అతడు,
“మీరు వసూలు చేయాలిస్న దాని కంటే ఎకుక్వ
తీసుకోవదుద్” అని వారితో చెపాప్డు.

14 “మా సంగతేంటి? మేమేం చేయాలి?” అని
కొంతమంది సైనికులు కూడా అడిగారు. “ఎవరి
దగగ్ర నుంచీ అకర్మంగా డబుబ్ తీసుకోవదుద్.
అనాయ్యంగా ఎవరి మీదా నేరం మోపవదుద్.
మీ జీతంతో తృపిత్పడండి” అని అతడు వారితో
చెపాప్డు.

15 కీర్సుత్ కోసం పర్జలు ఆశతో ఎదురు
చూసూత్, యోహానే కీర్సుత్ అయి ఉంటాడని
అని అందరూ లోలోపల అనుకుంటునాన్రు. 16

వారందరికీ యోహాను ఇలా జవాబిచాచ్డు, “నేను
నీళల్లో మీకు బాపిత్సమిసుత్నాన్ను,
అయితే నాకనాన్ శకిత్ గలవాడు వసుత్నాన్డు.
ఆయన చెపుప్లు విపప్డానికి కూడా నేను తగను.
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ఆయన పరిశుదాధ్తమ్తో అగిన్తో మీకు
బాపిత్సమిసాత్డు. 17 తన కళళ్ం బాగు
చేయడానికి తూరాప్రబటేట్ ఆయన చేట
ఆయన చేతిలో ఉంది. తన గిడడ్ంగిలో గోదుమలు
పోసి, పొటుట్ను ఆరిపోని మంటలోల్
కాలిచ్వేసాత్డు.”

18 అతడు ఇంకా చాలా మాటలు చెపిప్ పర్జలను
హెచచ్రిసూత్ సువారత్ పర్కటించాడు. 19

అయితే రాషాట్ర్ధికారి హేరోదు చేసిన
చెడు పనులనిన్టి విషయం, అతని సోదరుని
భారయ్ హేరోదియ విషయం యోహాను అతనిన్
మందలించాడు. 20 హేరోదు అంతవరకూ తాను
చేసిన చెడడ్ పనులు చాలవనన్టుట్
యోహానును బంధించి చెరసాలలో పెటాట్డు.

యేసుయేసు బాపిత్సంబాపిత్సం (మతత్యిమతత్యి 3:13-17. మారుక్మారుక్
1:9-11)

21 పర్జలంతా బాపిత్సం పొందుతూ
ఉనన్పుప్డు యేసు కూడా బాపిత్సం పొందాడు.
ఆయన పార్రథ్న చేసూత్ ఉనన్పుడు ఆకాశం
తెరుచుకుంది. 22 పరిశుదాధ్తమ్ పావురం
రూపంలో ఆయన మీదికి దిగి వచాచ్డు. అపుప్డు
ఆకాశం నుండి ఒక సవ్రం వినిపించింది. “నీవు నా
పిర్య కుమారుడివి. నీవంటే నాకెంతో
ఆనందం.”

యేసుయేసు తలిల్తలిల్ మరియమరియ వంశవంశ వృకష్ంవృకష్ం
23 యేసు తన పని మొదలుపెటిట్నపుప్డు

ఆయన వయసుస్ సుమారు ముపెఫ్ౖ సంవతస్రాలు.
ఆయన యోసేపు కొడుకు (అని పర్జలు ఎంచారు).
యోసేపు హేలీ కొడుకు.

24 హేలీ మతత్తు కొడుకు. మతత్తు లేవి
కొడుకు. లేవి మెలీక్ కొడుకు.

25 మెలీక్ యనన్ కొడుకు. యనన్ యోసేపు
కొడుకు. యోసేపు మతత్తీయ కొడుకు.
మతత్తీయ ఆమోసు కొడుకు. ఆమోసు నాహోము
కొడుకు. నాహోము ఎసిల్ కొడుకు. ఎసిల్
నగగ్యి కొడుకు.

26 నగగ్యి మయతు కొడుకు. మయతు
మతత్తీయ కొడుకు. మతత్తీయ సిమియ కొడుకు.
సిమియ యోశేఖు కొడుకు. యోశేఖు యోదా
కొడుకు.

27 యోదా యోహనన్ కొడుకు. యోహనన్
రేసా కొడుకు. రేసా జెరుబాబ్బెలు కొడుకు.
జెరుబాబ్బెలు షయలీత్యేలు కొడుకు.
షయలీత్యేలు నేరి కొడుకు.

28 నేరి మెలీక్ కొడుకు. మెలీక్ అదిద్
కొడుకు. అదిద్ కోసాము కొడుకు. కోసాము
ఎలమ్దాము కొడుకు. ఎలమ్దాము ఏరు కొడుకు.

29 ఏరు యెహోషువ కొడుకు. యెహోషువ
ఎలీయెజెరు కొడుకు. ఎలీయెజెరు యోరీము
కొడుకు. యోరీము మతత్తు కొడుకు. మతత్తు
లేవి కొడుకు.

30 లేవి షిమోయ్ను కొడుకు. షిమోయ్ను
యూదా కొడుకు. యూదా యోసేపు కొడుకు.
యోసేపు యోనాము కొడుకు. యోనాము
ఎలాయ్కీము కొడుకు.

31 ఎలాయ్కీము మెలెయా కొడుకు. మెలెయా
మెనాన్ కొడుకు. మెనాన్ మతత్తా కొడుకు.
మతత్తా నాతాను కొడుకు. నాతాను దావీదు
కొడుకు.

32 దావీదు యెషష్యి కొడుకు. యెషష్యి
ఓబేదు కొడుకు. ఓబేదు బోయజు కొడుకు. బోయజు
శలామ్ను కొడుకు. శలామ్ను నయసోస్ను
కొడుకు.

33 నయసోస్ను అమీమ్నాదాబు కొడుకు.
అమీమ్నాదాబు అదిమ్ను కొడుకు. అదిమ్ను
అరీన్ కొడుకు. అరీన్ ఎసోర్ము కొడుకు,
ఎసోర్ము పెరెసు కొడుకు. పెరెసు యూదా
కొడుకు.

34 యూదా యాకోబు కొడుకు. యాకోబు
ఇసాస్కు కొడుకు. ఇసాస్కు అబార్హాము
కొడుకు. అబార్హాము తెరహు కొడుకు. తెరహు
నాహోరు కొడుకు.

35 నాహోరు సెరూగు కొడుకు. సెరూగు రయూ
కొడుకు. రయూ పెలెగు కొడుకు. పెలెగు హెబెరు
కొడుకు. హెబెరు షేలహు కొడుకు.

36 షేలహు కేయినాను కొడుకు. కేయినాను
అరప్కష్దు కొడుకు. అరప్కష్దు షేము కొడుకు.
షేము నోవహు కొడుకు. నోవహు లెమెకు కొడుకు.

37 లెమెకు మెతూషెల కొడుకు. మెతూషెల
హనోకు కొడుకు. హనోకు యెరెదు కొడుకు.
యెరెదు మహలలేలు కొడుకు. మహలలేలు
కేయినాను కొడుకు.

38 కేయినాను ఎనోషు కొడుకు. ఎనోషు షేతు
కొడుకు. షేతు ఆదాము కొడుకు. ఆదాము దేవుని
కొడుకు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ విషమవిషమ పరీకష్పరీకష్ (మతత్యిమతత్యి 4:1-11.
మారుక్మారుక్ 1:12-13)

యేసు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండి
యొరాద్ను నది నుండి తిరిగి వచాచ్డు.
పరిశుదాధ్తమ్ ఆయనను అరణయ్ంలోకి

నడిపించాడు. 2 అకక్డ నలభై రోజులు సాతాను
ఆయనను విషమ పరీకష్లకు గురి చేశాడు. ఆ
రోజులోల్ ఆయన ఏమీ తినలేదు. ఆ తరువాత
ఆయనకు ఆకలి వేసింది.

3 సాతాను ఆయనతో, “నీవు దేవుడి
కుమారుడివైతే, ఈ రాయిని రొటెట్
అయిపోమని ఆజాఞ్పించు” అనాన్డు. 4 యేసు, “
‘మనిషి రొటెట్ వలన మాతర్మే బతకడు’ అని
రాసి ఉంది” అని జవాబిచాచ్డు.

5 అపుప్డు సాతాను ఆయనను ఎతత్యిన కొండ
మీదికి తీసుకు వెళిళ్, పర్పంచ రాజాయ్లనీన్
ఒకక్ కష్ణంలో ఆయనకు చూపించాడు. 6 “ఈ
రాజాయ్ధికారమంతా వాటి వైభవాలతో పాటు
నీకిసాత్ను. దానిపై అధికారం నాదే. అది
ఎవరికివవ్డం నా ఇషట్మో వారికిసాత్ను. 7

కాబటిట్ నీవు నాకు మొకిక్ ననున్ పూజిసేత్
ఇదంతా నీదే” అని ఆయనతో చెపాప్డు. 8

అయితే యేసు, “ ‘నీ దేవుడైన పర్భువును
పూజించి ఆయనను మాతర్మే సేవించాలి’ అని
రాసి ఉంది” అని జవాబిచాచ్డు.

9 ఆ తరువాత సాతాను యేసును యెరూషలేముకు
తీసుకువెళిళ్ దేవాలయ గోపురంపై ఉంచి, “నీవు
దేవుని కుమారుడివైతే ఇకక్డ నుండి కిందికి
దూకు.

10 ‘దేవుడు నినున్ కాపాడడానికి నినున్
గురించి తన దూతలకు ఆజాఞ్పిసాత్డు.

11 నీ పాదాలకు రాయి తగలకుండా వారు నినున్
తమ చేతులోల్ ఎతిత్పటుట్కుంటారు’
అని రాసి ఉంది గదా,” అని ఆయనతో అనాన్డు. 12

అయితే యేసు, “ ‘నీ దేవుడైన పర్భువును
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పరీకిష్ంచ కూడదు’ అని రాసి ఉంది” అని
జవాబిచాచ్డు. 13 సాతాను, యేసును అనిన్
రకాలుగా పరీకిష్ంచడం ముగించి మరొక అవకాశం
వచేచ్వరకూ ఆయనను విడిచి వెళిళ్పోయాడు.

యేసుయేసు గలిలయగలిలయ తిరిగితిరిగి రావడంరావడం (మతత్యిమతత్యి 4:12-16.
మారుక్మారుక్ 1:14)

14 అపుప్డు యేసు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్తో
గలిలయకు తిరిగి వెళిళ్పోయాడు. ఆయనను
గురించిన సమాచారం ఆ పార్ంతమంతా
వాయ్పించింది. 15 ఆయన వారి సమాజ
మందిరాలోల్ బోధిసుత్ంటే అందరూ ఆయనను
మెచుచ్కునాన్రు.

నజరేతునజరేతు సమాజసమాజ మందిరంలోమందిరంలో
16 ఒక రోజు తాను పెరిగిన నజరేతుకు ఆయన

వచాచ్డు. తన అలవాటు పర్కారం విశార్ంతి
దినాన సమాజ మందిరానికి వెళిళ్ చదవడానికి
నిలబడాడ్డు. 17 యెషయా పర్వకత్ గర్ంథం
వారు ఆయనకు అందించారు. ఆయన గర్ంథం
విపిప్తే,

18 “పర్భువు ఆతమ్ నా మీద ఉనాన్డు.
పేదలకు సువారత్ పర్కటించడానికి ఆయన
ననున్ అభిషేకించాడు.
చెరలో ఉనన్ వారికి సేవ్చఛ్, గుడిడ్వారికి
చూపు వసుత్ందని పర్కటించడానికీ అణగారిన
వారిని విడిపించడానికీ,

19 పర్భువు అనుగర్హ సంవతస్రం
పర్కటించడానికీ ఆయన ననున్ పంపాడు”
అని రాసిన చోటు ఆయనకు దొరికింది.
20 ఆయన గర్ంథం మూసి సమాజ మందిర

పరిచారకునికి ఇచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 21 సమాజ
మందిరంలో ఉనన్ వారంతా ఆయనను తేరి
చూశారు. “మీరు వింటూ ఉండగానే ఈ లేఖనం
నెరవేరింది” అని ఆయన వారితో అనాన్డు.

22 అందరూ ఆయనను గురించి గొపప్గా
చెపుప్కునాన్రు. ఆయన నోటి నుంచి వచేచ్
దయాపూరితమైన మాటలకు ఆశచ్రయ్పడాడ్రు.
“ఈయన యోసేపు కొడుకు గదా?” అని
చెపుప్కునాన్రు. 23 ఆయన వారితో,
“వైదుయ్డా, నినున్ నీవే బాగు చేసుకో” అనే
సామెత నాకు చెపిప్, కపెరన్హూములో నీవు
చేసిన వాటనిన్టినీ మేము వినాన్ం, వాటిని
ఈ నీ సొంత ఊరులో కూడా చేయమని మీరు
తపప్కుండా నాతో అంటారు” అనాన్డు.

24 ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఏ పర్వకత్నూ
తన సొంత ఊరి వారు అంగీకరించరు. 25 ఏలీయా
పర్వకత్ రోజులోల్ ఇశార్యేలు దేశంలో
చాలామంది వితంతువులు ఉనాన్రు. మూడునన్ర
సంవతస్రాలు ఆకాశం మూసుకుపోయి దేశమంతా
తీవర్మైన కరువు రాగా, 26 దేవుడు ఏలీయాను
ఎవరి దగగ్రకీ పంపలేదు. సీదోను పార్ంతంలో
సారెపతు అనే ఊరిలో ఉనన్ ఒక వితంతువు
దగగ్రకే పంపాడు.

27 ఎలీషా పర్వకత్ కాలంలో ఇశార్యేలులో
ఎందరో కుషుట్రోగులునాన్, సిరియా వాడైన
నయమాను తపప్ ఎవరూ బాగుపడలేదు.”

28 సమాజ మందిరంలో ఉనన్వారంతా ఆ మాటలు
విని 29 ఆగర్హంతో నిండిపోయి, లేచి ఆయనను
ఊరి బయటకు తోసుకుపోయి కొండ కొముమ్
వరకూ తీసికెళాళ్రు. వారి ఊరు కొండ పైన
ఉంది. ఆయనను అకక్డ నుండి

పడదోయాలనుకునాన్రు. 30 అయితే ఆయన వారి
మధయ్నుంచి తపుప్కుని తన దారిన
వెళిళ్పోయాడు.

కపెరన్హూములోకపెరన్హూములో దయాయ్లుదయాయ్లు
వెళళ్గొటట్డంవెళళ్గొటట్డం (మారుక్మారుక్ 1:23-26)

31 అపుప్డాయన గలిలయ పార్ంతంలోని
కపెరన్హూము అనే ఊరు వచిచ్, విశార్ంతి
దినాన వారికి బోధించాడు. 32 వారాయన బోధకు
ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. ఎందుకంటే ఆయన
సాధికారికంగా మాటాల్డాడు. 33 ఆ సమాజ
మందిరంలో అపవితర్ దయయ్పు ఆతమ్
పటిట్న వాడొకడునాన్డు. అతడు బిగగ్రగా ఇలా
కేకలు వేశాడు, 34 “నజరేతువాడా యేసూ, మాతో
నీకేం పని? మమమ్లిన్ నాశనం చేయడానికి
వచాచ్వా? నీవెవరో నాకు తెలుసు. నీవు దేవుని
పరిశుదుధ్డివి.” 35 యేసు, “ఊరుకో! ఇతనిలో
నుండి బయటకు రా” అని దయాయ్నిన్
ఆజాఞ్పించాడు. దయయ్ం అతణిణ్ వారి
మధయ్లో కింద పడేసి అతనికి ఏ హానీ
చేయకుండా అతనిలో నుండి బయటికి
వచేచ్సింది. 36 అందరూ ఆశచ్రయ్ పడాడ్రు.
“ఇది ఎలాటి మాట, ఈయన అధికారంతో
పర్భావంతో దయాయ్లకు ఆజాఞ్పిసుత్ంటే
అవి బయటికి వచేచ్సుత్నాన్యి” అని ఒకరితో
ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 37 అపుప్డు ఆయనను
గురించిన సమాచారం ఆ చుటుట్పకక్ల
పార్ంతమంతా పాకిపోయింది.

పేతురుపేతురు అతత్కుఅతత్కు సవ్సథ్తసవ్సథ్త (మతత్యిమతత్యి 8:14-17.
మారుక్మారుక్ 1:29-38)

38 ఆయన సమాజ మందిరం నుండి, సీమోను
ఇంటికి వెళాళ్డు. సీమోను అతత్ తీవర్మైన
జవ్రంతో బాధపడుతూ ఉంది. ఆమెను బాగు
చేయాలని వారాయనిన్ బతిమాలారు. 39 ఆయన
ఆమె దగగ్ర నిలబడి జవ్రానిన్ మందలించగానే
జవ్రం ఆమెను విడిచింది. వెంటనే ఆమె లేచి
వారికి సేవ చేయసాగింది.

40 పొదుద్గుంకుతునన్పుడు అనేక రకాల
జబుబ్లునన్ వారిని యేసు దగగ్రికి
తెచాచ్రు. వారిలో పర్తి ఒకక్రి మీదా ఆయన
చేతులుంచి బాగు చేశాడు. 41 వారిలో
చాలామందిలో నుండి దయాయ్లు, “నీవు దేవుని
కుమారుడివి” అని కేకలు వేసూత్ బయటికి
వెళిళ్పోయాయి. ఆయన కీర్సుత్ అని వాటికి
తెలుసు కాబటిట్ ఆయన వాటిని గదిద్ంచి
వాటిని మాటాల్డనివవ్లేదు.

42 తెలల్వారినపుప్డు ఆయన బయలుదేరి ఒక
ఏకాంత సథ్లానికి వెళాళ్డు. పర్జలు
గుంపులుగా ఆయనను వెదుకుతూ ఆయన ఉనన్
చోటికి వచాచ్రు. తమ దగగ్ర నుండి
వెళిళ్పోకుండా ఆయనను ఆపాలని చూశారు. 43

అయితే ఆయన, “నేనింకా చాలా ఊళళ్లో
దేవుని రాజయ్ సువారత్ను పర్కటించాలి. దీని
కోసమే దేవుడు ననున్ పంపాడు” అని వారితో
చెపాప్డు. 44 ఆపైన ఆయన యూదయ
పార్ంతమంతటా ఉనన్ సమాజ మందిరాలోల్
పర్కటిసూత్ వచాచ్డు.

లూకా సువారత్ 4:44
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కోకొలల్లుగాకోకొలల్లుగా చేపలుచేపలు (యోహానుయోహాను 21:6-8)

ఒక రోజు యేసు గెనేన్సరెతు సరసుస్
తీరాన నిలబడి ఉనాన్డు. పర్జలు
గుంపుగూడి ఆయనపైకి తోసుకువసూత్

దేవుని వాకుక్ వింటూ ఉనాన్రు. 2 ఆ సరసుస్
తీరాన ఉనన్ రెండు పడవలను ఆయన చూశాడు.
చేపలు పటేట్వారు వాటిలో నుండి దిగి తమ
వలలు కడుకుక్ంటూ ఉనాన్రు.

3 పడవలోల్ సీమోను పడవ ఒకటి. యేసు ఆ పడవ
ఎకిక్ ఒడుడ్ నుండి కొంచెం దూరం తోయమని
అతనిన్ అడిగాడు. అపుప్డాయన దానిలో
కూరుచ్ని పర్జలకు బోధించాడు.

4 ఆయన మాటాల్డడం అయిపోయిన తరువాత
సీమోనుతో, “పడవను లోతుకు నడిపి చేపలు
పటట్డానికి వలలు వెయియ్” అనాన్డు. 5

సీమోను, “సావ్మీ, రాతర్ంతా మేము
కషట్పడాడ్ం గాని ఏమీ దొరకలేదు. అయినా నీ
మాటను బటిట్ వల వేసాత్ను” అని ఆయనతో
అనాన్డు. 6 వారలా చేసినపుప్డు విసాత్రంగా
చేపలు పడి వారి వలలు పిగిలి పోసాగాయి. 7 వారు
వేరే పడవలోల్ని తమ సహచరులను వచిచ్ తమకు
సహాయం చేయమని వారికి సైగలు చేశారు. వారు
వచిచ్ రెండు పడవల నిండా చేపలు ఎంతగా
నింపారంటే ఆ బరువుకు పడవలు
మునిగిపోసాగాయి.

8 సీమోను పేతురు అది చూసి, యేసు మోకాళళ్
ముందు పడి, “పర్భూ, నేను పాపాతుమ్ణిణ్,
ననున్ విడిచి వెళుళ్” అనాన్డు. 9 ఎందుకంటే
అతడూ అతనితో ఉనన్ వారంతా తాము పటిట్న
చేపలు చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.

10 వీరిలో సీమోను జతగాళుళ్ జెబెదయి
కుమారులు యాకోబు, యోహాను కూడా ఉనాన్రు.
అందుకు యేసు సీమోనుతో, “భయపడకు! ఇపప్టి
నుంచి నీవు మనుషులిన్ పటేట్ వాడివవుతావు”
అనాన్డు. 11 వారు పడవలను ఒడుడ్కు చేరిచ్
అనీన్ వదిలేసి ఆయనను అనుసరించారు.

యేసుయేసు కుషట్రోగినికుషట్రోగిని సవ్సథ్పరచడంసవ్సథ్పరచడం (మతత్యిమతత్యి
8:2-4. మారుక్మారుక్ 1:40-44)

12 యేసు ఒక ఊరిలో ఉనన్పుప్డు ఒళల్ంతా
కుషుట్ రోగంతో ఒకడు వచాచ్డు. యేసును
చూడగానే అతడు సాగిలపడి, “పర్భూ!
నీకిషట్మైతే ననున్ బాగు చేయగలవు” అని
ఆయనను వేడుకునాన్డు. 13 అపుప్డు యేసు తన
చెయియ్ చాపి అతనిన్ తాకి, “నాకిషట్మే.
బాగు పడు” అనాన్డు. వెంటనే అతని కుషుట్
వాయ్ధి పోయింది. 14 “ఈ విషయం ఎవరికీ
చెపప్వదుద్. అయితే వెళిళ్ యాజకునికి
కనబడు. వారికి సాకష్య్ంగా శుదిధ్ కోసం
మోషే విధించిన దానిన్ అరిప్ంచు” అని యేసు
అతనిన్ ఆదేశించాడు.

15 అయితే ఆయనను గురించిన సమాచారం ఇంకా
ఎకుక్వగా వాయ్పించింది. పర్జలు గుంపులు
గుంపులుగా, ఆయన బోధ వినడానికీ తమ రోగాలిన్
బాగుచేసుకోడానికీ వచాచ్రు. 16 అయితే ఆయన
తరచుగా జన సంచారం లేని చోటులకు
వెళిళ్పోయి పార్రథ్న చేసుకునేవాడు.

పకష్వాతపకష్వాత రోగిరోగి సవ్సథ్తసవ్సథ్త (మతత్యిమతత్యి 9:2-8.
మారుక్మారుక్ 2:1-12)

17 ఒక రోజు ఆయన బోధిసుత్నన్పుడు గలిలయ,
యూదయ పార్ంతాలోల్ని చాలా ఊళళ్ నుండీ
యెరూషలేము నుండీ వచిచ్న పరిసయుయ్లూ
ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులూ అకక్డ కూరుచ్ని
ఉనాన్రు. సవ్సథ్పరచే పర్భువు శకిత్
ఆయనలో ఉంది.

18 కొందరు మనుషులు పకష్వాత రోగిని పరుపు
మీద మోసుకు వచాచ్రు. అతణిణ్ లోపలికి
తెచిచ్, ఆయన ముందు ఉంచాలని చూశారు గాని 19

పర్జలు కికిక్రిసి ఉండడం చేత అతణిణ్
లోపలికి తేవడానికి వీలు కాలేదు. కాబటిట్,
వారు ఇంటికపుప్ మీదికెకిక్ పెంకులు తీసి
పరుపుతో పాటు రోగిని సరిగాగ్ యేసు ముందే
దింపారు.

20 యేసు వారి విశావ్సం చూసి, “అయాయ్, నీ
పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది” అనాన్డు. 21

శాసుత్ర్లూ పరిసయుయ్లూ, “దేవదూషణ
చేసుత్నన్ ఇతడు ఎవడు? దేవుడు తపప్ పాపాలు
ఎవరు కష్మించగలరు?” అనుకునాన్రు 22 యేసు
వారి ఆలోచన గర్హించి, “మీరు మీ
హృదయాలోల్ అలా ఎందుకు ఆలోచిసుత్నాన్రు?
23 ఏది సులభమంటారు? ‘నీ పాపాలు
కష్మిసుత్నాన్ను’ అనడమా, ‘లేచి నడువు’
అనడమా? 24 అయితే మనుషయ్కుమారుడికి భూమి
మీద పాపాలు కష్మించే అధికారం ఉందని మీరు
తెలుసుకోవాలి” అనాన్డు.
తరువాత పకష్వాత రోగిని చూసి, “లేచి, నీ

పరుపు తీసుకుని ఇంటికి వెళుళ్” అనాన్డు. 25

వెంటనే వాడు వారి ముందే లేచి నిలబడి, తాను
పడుకొనన్ పరుపు ఎతుత్కుని, దేవుణిణ్
సుత్తిసూత్ తన ఇంటికి వెళాళ్డు. 26 అందరూ
విసమ్యం చెంది, “ఈ రోజు విచితర్మైన
విషయాలు చూశాం” అని దేవుణిణ్ సుత్తిసూత్
భయంతో నిండిపోయారు.

మతత్యికిమతత్యికి పిలుపుపిలుపు (మతత్యిమతత్యి 9:9. మారుక్మారుక్
2:13-14)

27 ఆ తరువాత ఆయన బయటికి వెళిళ్ పనున్లు
వసూలు చేసే లేవీ అనే ఒక వయ్కిత్ని చూశాడు.
అతడు పనున్లు కటిట్ంచుకొనే చోట కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. ఆయన అతనితో, “నా వెంట రా”
అనాన్డు. 28 అతడు అంతా విడిచిపెటిట్, లేచి
ఆయనను అనుసరించాడు. 29 లేవీ తన ఇంటోల్
ఆయనకు గొపప్ విందు చేశాడు. చాలా మంది
పనున్లు వసూలు చేసే వారూ వేరే వారూ
వారితో కూడ భోజనానికి కూరుచ్నాన్రు.

మతాధికారులతోమతాధికారులతో వాదంవాదం (మతత్యిమతత్యి 9:10-17.
మారుక్మారుక్ 2:16-22)

30 పరిసయుయ్లూ వారి శాసుత్ర్లూ, “మీరు
పనున్లు వసూలు చేసే వారితో, పాపులతో కలిసి
తిని తాగుతునాన్రేంటి?” అని శిషుయ్ల మీద
సణుకుక్నాన్రు. 31 అందుకు యేసు, “రోగులకే
గాని ఆరోగయ్ంగా ఉనన్వారికి వైదుయ్డకక్ర
లేదు. 32 పశాచ్తాత్ప పడడానికి నేను
పాపులనే పిలవడానికి వచాచ్ను గాని
నీతిమంతులను కాదు” అనాన్డు. 33 వారాయనతో,
“యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస
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పార్రథ్నలు చేసాత్రు. పరిసయుయ్ల
శిషుయ్లు కూడా అలాగే చేసాత్రు. కానీ నీ
శిషుయ్లు తిని తాగుతూ ఉనాన్రు” అని
అనాన్రు. 34 అందుకు యేసు, “పెళిళ్ కొడుకు
తమతో ఉనన్ంత కాలం పెళిళ్ ఇంటోల్ ఉనన్
వారితో మీరు ఉపవాసం చేయించగలరా? 35

పెళిళ్ కొడుకును వారి దగగ్ర నుండి తీసుకు
పోయే రోజులు వసాత్యి. ఆ రోజులోల్ వారు
ఉపవాసం చేసాత్రు” అని వారితో చెపాప్డు.

పాతపాత బటట్బటట్, దార్కష్రసందార్కష్రసం నిలవనిలవ చేసేచేసే తోలుతోలు
తితిత్తితిత్ (మతత్యిమతత్యి 9:16,17. మారుక్మారుక్ 2:21, 22)
36 ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు,

“ఎవరూ పాత బటట్కు కొతత్ గుడడ్ మాసిక
వేయరు. ఒక వేళ అలా చేసేత్ కొతత్ బటట్
చింపవలసి వసుత్ంది. కొతత్దానిలో నుండి
తీసిన ముకక్ పాతదానితో కలవదు. 37 ఎవడూ పాత
తితుత్లోల్ కొతత్ దార్కాష్రసం పోయడు.
పోసేత్ కొతత్ దార్కాష్రసం వలన ఆ
తితుత్లు చినిగిపోతాయి. రసం కారిపోతుంది.
తితుత్లు పాడవుతాయి. 38 అయితే కొతత్
దార్కాష్రసం కొతత్ తితుత్లోల్నే
పోయాలి. 39 పాత దార్కాష్రసం తాగిన
తరువాత కొతత్ దానిన్ ఎవరూ ఆశించరు.
ఎందుకంటే ‘పాతదే బాగుంది,’ అంటారు.”

విశార్ంతివిశార్ంతి దినందినం గురించిగురించి యేసుయేసు ఉపదేశంఉపదేశం
(మతత్యిమతత్యి 12:1-8. మారుక్మారుక్ 2:23-28)

ఒక విశార్ంతి దినాన ఆయన పంట
చేలలోల్ంచి వెళూత్ ఉనాన్డు. ఆయన
శిషుయ్లు కొనిన్ కంకులు తెంపి

చేతులతో నలుపుకుని తింటునాన్రు. 2 అపుప్డు
పరిసయుయ్లోల్ కొందరు, “విశార్ంతి దినాన
చేయకూడని పని మీరెందుకు చేసుత్నాన్రు” అని
వారినడిగారు. 3 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు,
“దావీదుకీ, అతనితో ఉనన్వారికీ ఆకలి
వేసినపుప్డు దావీదు ఏం చేశాడో అది కూడా
మీరు చదవలేదా? 4 అతడు దేవుని మందిరంలో
పర్వేశించి, యాజకులు తపప్ ఇంకెవరూ
తినకూడని సనిన్ధి రొటెట్లు తీసుకుని తిని,
తనతో ఉనన్వారికీ ఇచాచ్డు కదా!” అనాన్డు. 5

ఇంకా పర్భువు, “అయితే మనుషయ్ కుమారుడు
విశార్ంతి దినానికి యజమాని” అని వారితో
చెపాప్డు.

చెయియ్చెయియ్ చచుచ్బడిపోయినచచుచ్బడిపోయిన వాణిణ్వాణిణ్ బాగుబాగు
చెయయ్డంచెయయ్డం (మతత్యిమతత్యి 12:9-14. మారుక్మారుక్ 3:1-6)

6 మరో విశార్ంతి దినాన ఆయన సమాజ
మందిరంలోకి వెళిళ్ ఉపదేశిసుత్నాన్డు.
అకక్డ కుడి చెయియ్ చచుచ్బడిపోయి బాధ
పడుతునన్వాడు ఒకడు ఉనాన్డు. 7

ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ, పరిసయుయ్లూ
విశార్ంతి దినాన ఒకవేళ ఆయన ఎవరినైనా బాగు
చేసేత్ తపుప్ పడదామని కనిపెడుతూ ఉనాన్రు.

8 వారి ఆలోచనలు ఆయన తెలుసుకుని,
చచుచ్బడిన చెయియ్ గలవాడితో, “నువువ్
లేచి అందరి మధయ్లోకి వచిచ్ నిలబడు”
అనాన్డు. వాడు లేచి నిలబడాడ్డు. 9 అపుప్డు
యేసు, “విశార్ంతి దినాన మేలు చేయడం
నాయ్యమా? లేక కీడు చేయడం నాయ్యమా?
పార్ణానిన్ రకిష్ంచడం నాయ్యమా? లేక

హతయ్ చేయడం నాయ్యమా? అని
మిమమ్లిన్ అడుగుతునాన్ను” అని వారితో
చెపిప్ 10 చుటూట్ ఉనన్వారందరినీ ఒక సారి
చూసి, “నీ చెయియ్ చాపు” అని వాడితో
చెపాప్డు. వాడు అలా చాపగానే వాడి చెయియ్
బాగుపడింది.

11 అపుప్డు వారు వెరిర్ కోపంతో నిండి
పోయి యేసును ఏమి చేయాలా అని తమలో తాము
చరిచ్ంచుకునాన్రు. 12 ఆ రోజులోల్ ఆయన
పార్రథ్న చేయడానికి కొండకు వెళిళ్
దేవునికి పార్రథ్న చేయడంలో రాతర్ంతా
గడిపాడు.

పనెన్ండుమందిపనెన్ండుమంది ఎంపికఎంపిక (మతత్యిమతత్యి 10:2-4.
మారుక్మారుక్ 3:13-19)

13 ఉదయానేన్ ఆయన తన శిషుయ్లను
పిలిచాడు. వారిలో పనెన్ండు మందిని ఏరాప్టు
చేసి వారికి అపొసత్లులు అని పేరు
పెటాట్డు. 14 వారెవరంటే ఆయన పేతురు అని
పిలిచిన సీమోను, అతని సోదరుడు అందెర్య,
యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్,
బరొత్లొమయి, 15 మతత్యి, తోమా,
అలఫ్యి కుమారుడు యాకోబు, దేశభకుత్డు అని
పిలిచే సీమోను, 16 యాకోబు సోదరుడు యూదా,
నమమ్క దోర్హి ఇసక్రియోతు యూదా అనే
వారు.

17 ఆయన వారితో బాటు కొండ దిగి వచిచ్
మైదానంలో నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు,
ఇంకా ఇతర పర్జలు పెదద్ గుంపుగా అకక్డ చేరి
ఉనాన్రు. వారంతా ఆయన సందేశం వినడానికీ,
తమ రోగాలు బాగు చేసుకోడానికీ యూదయ
దేశమంతటి నుండీ, యెరూషలేము నుండీ తూరు,
సీదోను అనే పటట్ణాల నుండీ, సముదర్ తీరాల
నుండీ వచాచ్రు. వారంతా బాగుపడాడ్రు. అలాగే
అపవితార్తమ్లు పటిట్ పీడిసుత్నన్ వారు
కూడా బాగయాయ్రు. 19 రోగాలను బాగుచేసే
పర్భావం ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరినీ
బాగుచేసూత్ ఉంది. కాబటిట్ పర్జలందరూ
ఆయనను తాకాలని పర్యతన్ం చేశారు.

నవనవ ధనయ్తలుధనయ్తలు (మతత్యిమతత్యి 5:3-12)
20 అపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్ల వైపు తిరిగి

వారిని తదేకంగా చూసి ఇలా అనాన్డు,
“పేదలారా, మీరు ధనుయ్లు, దేవుని రాజయ్ం

మీది.
21 “ఇపుప్డు ఆకలితో ఉనన్వారలారా, మీరు

ధనుయ్లు, మీకు తృపిత్ కలుగుతుంది.
“ఇపుప్డు ఏడుసుత్నన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు

నవువ్తారు.
22 “మనుషయ్కుమారుడి కారణంగా మనుషులు

మిమమ్లిన్ దేవ్షించి, వెలివేసి,
అవమానించి మీరు చెడడ్వారంటూ మీ పేరును
తిరసక్రించినపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 23 ఆ
రోజు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయండి.
చూడండి, పరలోకంలో మీకు గొపప్ పర్తిఫలం
కలుగుతుంది. వారి పూరీవ్కులు పర్వకత్లకు
అలాగే చేశారు.

24 “అయోయ్, ధనికులారా, మీకు యాతన. మీరు
కోరిన ఆదరణ మీరు ఇపప్టికే పొందారు. 25

అయోయ్, ఇపుప్డు కడుపు నిండి ఉనన్ మీకు
యాతన. మీకు ఆకలి వేసుత్ంది. అయోయ్,
ఇపుప్డు నవువ్తునన్ మీకు యాతన. మీరు
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దుఃఖించి ఏడుసాత్రు. 26 మనుషులంతా
మిమమ్లిన్ పొగుడుతూ ఉంటే మీకు యాతన.
వారి పూరీవ్కులు అబదధ్ పర్వకత్ లకు అలాగే
చేశారు.

ఉతత్మఉతత్మ ఆదరశ్ంఆదరశ్ం
27 “వింటునన్ మీతో నేను

చెపేప్దేమిటంటే మీ శతుర్వులిన్
పేర్మించండి. మిమమ్లిన్ దేవ్షించే వారికి
మేలు చేయండి. 28 మిమమ్లిన్ శపించే వారిని
దీవించండి. మిమమ్లిన్ బాధించే వారి కోసం
పార్రిథ్ంచండి.

29 నినున్ ఒక చెంప మీద కొటేట్ వాడికి
రెండవ చెంప కూడా చూపించు. నీ
పైవసాత్ర్నిన్ తీసుకువెళేళ్ వాడు నీ అంగీని
కూడా తీసుకోవాలంటే అడుడ్కోవదుద్. 30

అడిగే పర్తివాడికీ ఇవువ్. నీ వసుత్వులను
తీసుకునన్ వాణిణ్ వాటి కోసం తిరిగి
అడగవదుద్. 31 మనుషులు మీకు ఏం చేయాలని మీరు
కోరుకుంటారో అలాగే మీరు వారికి చేయండి.

32 మిమమ్లిన్ పేర్మించే వారినే మీరు
పేర్మిసేత్ అందులో గొపేప్ముంది?
పాపాతుమ్లు కూడా తమను పేర్మించే వారిని
పేర్మిసాత్రు కదా. 33 మీకు మేలు చేసే
వారికే మీరు మేలు చేసూత్ ఉంటే మీకేం
మెపుప్ కలుగుతుంది? పాపాతుమ్లు కూడా
అలాగే చేసాత్రు కదా!

34 మీ అపుప్ తిరిగి తీరుసాత్రు అనుకునన్
వారికే మీరు అపిప్సూత్ ఉంటే దాంటోల్
మీకేం మెపుప్ కలుగుతుంది? పాపాతుమ్లు కూడా
మళీల్ వసూలు చేసుకోవచచ్నుకుని
పాపాతుమ్లకే అపుప్లిసూత్ ఉంటారు కదా.

35 మీరైతే మీ శతుర్వులను పేర్మించండి.
వారికి మేలు చేయండి. తిరిగి చెలిల్సాత్రని
ఆశ లేకుండా అపుప్ ఇవవ్ండి. అపుప్డు మీ
బహుమతి గొపప్గా ఉంటుంది. మీరు
సరోవ్నన్తుడైన దేవుని సంతానంగా ఉంటారు.
ఆయన కృతజఞ్త లేని వారి పటాల్,
దురామ్రుగ్ల పటాల్ దయాపరుడుగా ఉనాన్డు.
36 మీ పరమ తండిర్ కనికరం చూపిసాత్డు కనుక
మీరు కూడా కనికరం గలవారుగా ఉండండి.

37 ఇతరులకు తీరుప్ తీరచ్వదుద్. అపుప్డు
ఎవరూ మీకు తీరుప్ తీరచ్రు. ఎవరి మీదా
నేరారోపణ చేయవదుద్. అపుప్డు ఎవరూ మీ
మీద నేరం మోపరు. ఇతరులను కష్మించండి.
అపుప్డు మీకు కష్మాపణ దొరుకుతుంది.

38 ఇవవ్ండి. అపుప్డు మీకూ ఇసాత్రు.
అపుప్డు మనుషులు మీకు అదిమి, కుదించి పొంగి
పొరిల్ పోయేంతగా కొలిచి మీ ఒడిలో
పోసాత్రు. మీరు ఏ కొలతతో కొలుసాత్రో
అదే కొలతతో మీకూ కొలవడం జరుగుతుంది.”

39 తరువాత ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం
చెపాప్డు, “ఒక గుడిడ్వాడు మరో గుడిడ్వాడికి
దారి ఎలా చూపిసాత్డు? వారిదద్రూ గుంటలో
పడరా? 40 శిషుయ్డు తన గురువు కంటే
గొపప్వాడు కాడు. అయితే సంపూరణ్మైన
శికష్ణ పొందినవాడు తన గురువులా ఉంటాడు.

41 నువువ్ నీ కంటోల్ ఉనన్ దూలానిన్
పటిట్ంచుకోకుండా నీ సోదరుడి కంటోల్
నలుసును చూడడమెందుకు? 42 నీ కంటోల్ ఉనన్
దూలానిన్ చూసుకోకుండా నీ సోదరుడితో,
‘సోదరా, నీ కంటోల్ నలుసు తీసివేయనియియ్’

అని నువెవ్లా చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట
నీ కంటోల్ ఉనన్ దూలానిన్ తీసివెయియ్.
అపుప్డు నీ సోదరుడి కంటోల్ నలుసు
తీసివేయడానికి నీకు సప్షట్ంగా
కనిపిసుత్ంది.

43 మంచి చెటుట్కు పనికిమాలిన కాయలు
కాయవు. అలాగే పనికిమాలిన చెటుట్కు మంచి
కాయలు కాయవు. 44 ఏ చెటట్యినా దాని
పండల్ను బటిట్ తెలిసిపోతుంది.
ముండల్పొదలో అంజూరపు పండుల్ ఏరుకోరు.
రకెక్స పొదలో దార్కష్పళుళ్ కోయరు.

45 మంచి మనిషి తన హృదయమనే ధననిధిలో
నుండి మంచి విషయాలను బయటకు తెసాత్డు.
చెడడ్వాడు తన చెడడ్ ధననిధిలో నుండి
చెడడ్ విషయాలను బయటకు తెసాత్డు.
హృదయం దేనితో నిండి ఉంటే దానిన్బటేట్
నోరు మాటాల్డుతుంది. 46 నా సందేశం
పర్కారం చేయకుండా ఊరికే, ‘పర్భూ, పర్భూ’
అని ననున్ పిలవడం ఎందుకు?

గటిట్గటిట్ నేలపైనేలపై కటిట్నకటిట్న ఇలుల్ఇలుల్ (మతత్యిమతత్యి
7:24-27)

47 “నా దగగ్రికి వచిచ్, నా మాటలు విని వాటి
పర్కారం చేసే పర్తివాడూ ఎవరిని పోలి
ఉంటాడో వినండి. 48 వాడు ఇలుల్ కటాట్లని
లోతుగా తవివ్ బండ మీద పునాది వేసిన
వాడిలాగా ఉంటాడు. వరదలు వచిచ్ నీటి
పర్వాహం ఆ ఇంటిపై వేగంగా కొటిట్నా
దానిన్ బలంగా కటాట్రు కనుక దానిన్
కదిలించలేక పోయింది. 49 అయితే నా మాటలు
విని వాటి పర్కారం చేయనివాడు పునాది
వేయకుండా నేల మీద ఇలుల్ కటిట్న వాడిలా
ఉంటాడు. పర్వాహం దాని మీద వడిగా
కొటట్గానే అది కూలి పోతుంది. ఆ ఇంటి
నాశనం ఎంతో దయనీయం.”

శతాధిపతిశతాధిపతి సేవకునిసేవకుని సవ్సథ్తసవ్సథ్త (మతత్యిమతత్యి 8:5-13)

ఆయన తన మాటలనీన్ పర్జలకు
పూరిత్గా వినిపించి కపెరన్హూముకి
వచాచ్డు. 2 అకక్డ ఒక శతాధిపతికి

ఇషట్మైన సేవకుడు ఒకడికి జబుబ్ చేసి
చావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. 3 ఈ శతాధిపతి
యేసును గురించి విని, ఆయన వచిచ్ తన
సేవకుణిణ్ బాగు చేయాలని ఆయనను
బతిమాలడానికి యూదుల పెదద్లను ఆయన
దగగ్రికి పంపించాడు.

4 వారు యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “నువువ్
తపప్క ఈ మేలు చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ
వయ్కిత్ చాలా యోగుయ్డు. 5 అతడు మన
పర్జలను పేర్మించాడు. మన సమాజ
మందిరానిన్ మన కోసం కటిట్ంచింది ఇతడే”
అని ఆయనను ఎంతో బతిమాలారు.

6 కాబటిట్ యేసు వారితో వెళాళ్డు. ఆయన
అతని ఇంటి దగగ్రలోకి వచిచ్నపుప్డు, ఆ
శతాధిపతి తన సేన్హితులిన్ కొందరిని పంపి
వారితో యేసుకు ఇలా చెపిప్ంచాడు. “పర్భూ,
నువువ్ శర్మ తీసుకోవదుద్. నువువ్ నా
ఇంటోల్కి వచేచ్టంత యోగయ్త నాకు లేదు.
7 అలాగే నీ దగగ్రికి వచేచ్ యోగయ్త కూడా
నాకు లేదు. నువువ్ మాట మాతర్ం చెపుప్. నా
సేవకుడికి పూరిత్గా నయమవుతుంది. 8 నేను
కూడా అధికారం కింద ఉనన్వాణేణ్. నా చేతి
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కింద సైనికులు ఉనాన్రు. నేను ఒకణిణ్ ‘వెళుళ్’
అంటే వెళాత్డు, ఒకణిణ్ ‘రా’ అంటే
వసాత్డు. నా సేవకుణిణ్ ఫలానా పని
చేయమంటే చేసాత్డు.”

9 యేసు ఈ మాటలు విని, ఆ వయ్కిత్ విషయం
ఆశచ్రయ్ పోయాడు. తన వెనక వసుత్నన్
జనసమూహం వైపు తిరిగి, “ఇశార్యేలు
పర్జలోల్ కూడా ఇంత గొపప్ విశావ్సం నేను
చూడలేదని మీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 10

అతడు పంపిన వారు తిరిగి వచిచ్ ఆ పనివాడు
జబుబ్ నయమై పూరిత్ ఆరోగయ్ంతో ఉండడం
చూశారు.

విధవరాలివిధవరాలి కొడుకిక్కొడుకిక్ పార్ణంపార్ణం పోయడంపోయడం
11 ఇది జరిగిన తరువాత ఆయన నాయీను అనే ఒక

ఊరికి వెళుత్నాన్డు. ఆయన శిషుయ్లు, ఇంకా
పెదద్ జనసమూహం ఆయనతో వెళుత్నాన్రు. 12

ఆయన ఆ ఊరి పొలిమేరకు వచిచ్నపుప్డు
కొందరు చనిపోయిన వాణిణ్ మోసుకుపోతూ
ఎదురయాయ్రు. చనిపోయిన వాడు అతని తలిల్కి
ఒకక్గానొకక్ కొడుకు. ఆమె వితంతువు.
గార్మసుత్లు చాలామంది ఆమెతో ఉనాన్రు.

13 పర్భువు ఆమెను చూసి ఆమెపై జాలిపడి,
“ఏడవ వదుద్” అని ఆమెకు చెపిప్, దగగ్రికి
వచిచ్ ఆ పాడెను ముటుట్కునాన్డు. దాంతో
దానిన్ మోసేవారు నిలబడి పోయారు. 14 ఆయన,
“అబాబ్య్, నేను చెబుతునాన్ను, లే!”
అనాన్డు. 15 ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి
కూరుచ్ని మాటాల్డడం మొదలుపెటాట్డు.
ఆయన అతణిణ్ ఆ తలిల్కి అపప్చెపాప్డు.

16 అందరూ భయంతో నిండిపోయి, ”మనలో
గొపప్ పర్వకత్ లేచాడు. దేవుడు తన పర్జలను
సందరిశ్ంచాడు” అంటూ దేవుణిణ్
కీరిత్ంచారు. 17 ఆయనను గురించిన ఈ సమాచారం
యూదయ పార్ంతమంతటా పార్ంతాలోల్
వాయ్పించింది.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను సందేహంసందేహం
(మతత్యిమతత్యి 11:2-6)

18 యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతులనన్టినీ
యోహానుకు తెలియజేశారు. 19 అపుప్డు
యోహాను తన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పిలిచి,
“రావలసిన వాడివి నువేవ్నా? లేక మరొకరి
కోసం మేము ఎదురు చూడాలా?” అని అడగడానికి
వారిని పర్భువు దగగ్రికి పంపించాడు.

20 వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ ‘రావలసిన
వాడివి నువేవ్నా? లేక మరొకరి కోసం ఎదురు
చూడాలా?’ అని అడగమని మమమ్లిన్
బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను నీ దగగ్రికి
పంపాడు” అని చెపాప్రు. 21 అదే సమయంలో
ఆయన అనేకమంది రోగులనూ, బాధితులనూ,
దయాయ్లు పటిట్న వారిని బాగు చేసూత్
ఉనాన్డు. గుడిడ్వారికి చూపు పర్సాదిసూత్
ఉనాన్డు.

22 అపుప్డాయన వారికి ఇలా జవాబిచాచ్డు,
“వెళిళ్ మీరు చూసిన వాటినీ వినిన వాటినీ
యోహానుకు చెపప్ండి. గుడిడ్వారు
చూసుత్నాన్రు, కుంటివారు నడుసుత్నాన్రు,
కుషట్ రోగులు బాగుపడుతునాన్రు, చెవిటివారు
వింటునాన్రు. చనిపోయిన వారు తిరిగి
పార్ణంతో లేసుత్నాన్రు. పేదవాళళ్కు
సువారత్ పర్కటన జరుగుతూ ఉంది. 23 నా

విషయంలో అభయ్ంతరాలేమీ లేని వాడు
ధనుయ్డు.”

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను గురించిగురించి యేసుయేసు
సాకష్య్ంసాకష్య్ం (మతత్యిమతత్యి 11:7-15)

24 యోహాను దగగ్ర నుండి వచిచ్న శిషుయ్లు
వెళిళ్పోయిన తరువాత ఆయన యోహాను
గురించి జన సమూహంతో ఇలా చెపాప్డు, “మీరు
ఏం చూదాద్మని అడవిలోకి వెళాళ్రు? గాలికి
ఊగే రెలుల్నా? 25 అది కాకుంటే మరేం
చూడాడ్నికి వెళాళ్రు? సనన్ని వసాత్ర్లు
ధరించుకునన్వాడినా? వినండి, విలువైన
వసాత్ర్లు ధరించుకుని సుఖంగా జీవించే వారు
రాజ మందిరాలోల్ ఉంటారు. 26 అది కాకపోతే
ఇంకేం చూదాద్మని వెళాళ్రు? పర్వకత్నా?
అవును. కానీ యోహాను ఒక పర్వకత్ కంటే
గొపప్వాడని మీకు చెబుతునాన్ను.

27 ‘చూడు! నేను నా దూతను నీకు ముందుగా
పంపుతునాన్ను,
అతడు నీకు ముందుగా నీ మారాగ్నిన్
సిదధ్పరుసాత్డు’
అని ఎవరిని గురించి రాశారో అతడే ఈ
యోహాను.

28 సీత్ర్ గరాభ్న పుటిట్న వారిలో
యోహాను కంటే గొపప్వాడెవడూ లేడు.
అయినా దేవుని రాజయ్ంలో అలుప్డు అతని
కంటే గొపప్వాడని మీతో చెబుతునాన్ను.”

29 పర్జలందరూ, పనున్ వసూలుదారులూ
యోహాను సందేశం విని, దేవుడు నీతిమంతుడని
అంగీకరించారు. అతని దావ్రా బాపిత్సం
పొందారు. 30 కానీ పరిసయుయ్లూ,
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ ఉపదేశించే వారూ అతని
చేత బాపిత్సం పొందకుండా వారి జీవితాలోల్
దేవుని సంకలాప్నిన్ నిరాకరించారు.

31 కాబటిట్ ఈ తరం మనుషులను నేను దేనితో
పోలాచ్లి? వీళుళ్ దేనిలాగా ఉనాన్రు? 32

సంతవీధులోల్ కూరుచ్ని, ‘మేము వేణువు ఊదాం,
మీరు నాటయ్ం చేయలేదు, ఏడుపు పాట పాడాం,
మీరేమో ఏడవలేదు’ అని ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కుంటూ ఆటలాడుకునే చినన్ పిలల్లాల్
ఉనాన్రు. 33 బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను
రొటెట్లు తినకుండా దార్కాష్రసం
తాగకుండా ఉనాన్డని ‘వీడికి దయయ్ం
పటిట్ంది’ అని మీరు అంటునాన్రు. 34

మనుషయ్ కుమారుడు తింటూ తాగుతూ ఉనాన్డని
‘వీడు తిండిబోతూ, తాగుబోతూ, సుంకరులకూ
పాపులకూ సేన్హితుడు’ అంటునాన్రు. 35

అయితే జాఞ్నం దాని పిలల్లిన్ బటిట్
జాఞ్నమని తీరుప్ పొందుతుంది.”

పరిసయుయ్డిపరిసయుయ్డి ఇంటోల్ఇంటోల్ యేసుయేసు
36 పరిసయుయ్లోల్ ఒకడు తనతో భోజనం

చేయాలని ఆయనను ఆహావ్నించాడు. ఆయన ఆ
పరిసయుయ్డి ఇంటికి వెళిళ్ భోజనానికి
కూరుచ్నాన్డు.

37 ఆ ఊరిలో ఉనన్ పాపాతుమ్రాలైన ఒక
సీత్ర్, యేసు పరిసయుయ్డి ఇంటోల్
భోజనానికి వచాచ్డని తెలుసుకుని, ఒక
బుడిడ్లో అతత్రు తీసుకు వచిచ్ 38 ఆయనకు
వెనుకగా ఆయన పాదాల దగగ్ర ఏడుసూత్
నిలబడింది. ఆమె కనీన్ళళ్తో ఆయన పాదాలు
తడిసి పోయాయి. ఆమె తన వెంటుర్కలతో
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ఆయన పాదాలు తుడిచి వాటిని ముదుద్
పెటుట్కుని వాటికి అతత్రు పూసింది.

39 ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూసి,
“ఈయన పర్వకేత్ అయితే తనను ముటుట్కునన్
సీత్ర్ ఎవరో, ఎలాంటిదో తెలుసుకోగలడు.
ఈమె పాపాతుమ్రాలు” అని తనలో తాను
అనుకునాన్డు. 40 దానికి యేసు, “సీమోనూ, నీతో
ఒక మాట చెపాప్లి” అని అతనితో అనాన్డు.
అతడు, “బోధకా, చెపుప్” అనాన్డు.

అపుప్అపుప్ తీసుకునన్తీసుకునన్ ఇదద్రుఇదద్రు వయ్కుత్లువయ్కుత్లు
41 అపుప్డు యేసు, “అపుప్లిచేచ్ ఒకడి

దగగ్ర ఇదద్రు అపుప్ చేశారు. వారిలో ఒకడు
ఐదువందల వెండి నాణేలూ మరొకడు యాభై
వెండి నాణేలూ బాకీ పడాడ్రు. 42 ఆ అపుప్
తీరచ్డానికి వారి దగగ్ర ఏమీ లేదు కాబటిట్
ఆ వయ్కిత్ వారిదద్రినీ కష్మించేశాడు.
కాబటిట్ వీరిదద్రిలో అతణిణ్ ఎవరు
ఎకుక్వగా పేర్మిసాత్రో చెపుప్?” అని
అడిగాడు.

43 అందుకు సీమోను, “అతడెవరిని ఎకుక్వ
కష్మించాడో వాడే అని నాకు అనిపిసుత్ంది”
అనాన్డు. దానికి యేసు, “సరిగాగ్
ఆలోచించావు” అని అతనితో చెపిప్, 44 ఆ
సీత్ర్ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇలా అనాన్డు,
“ఈ సీత్ర్ని చూసుత్నాన్వు కదా. నేను నీ
ఇంటోల్కి వచిచ్నపుప్డు నువువ్ కాళుళ్
కడుకోక్డానికి నాకు నీళిళ్వవ్లేదు, కానీ
ఈమె కనీన్ళళ్తో నా పాదాలు తడిపి తన తల
వెంటుర్కలతో తుడిచింది. 45 నువువ్ ననున్
ముదుద్ పెటుట్కోలేదు, కానీ నేను లోపలికి
వచిచ్న దగగ్రిన్ంచి ఈమె నా పాదాలిన్
ముదుద్ పెటుట్కోవడం ఆపలేదు. 46 నువువ్ నా
తలకి నూనె పూయలేదు కానీ ఈమె నా పాదాలకు
అతత్రు పూసింది. 47 దీనిన్ బటిట్ నేను
చెపేప్దేమిటంటే ఎకుక్వ పాపాలు చేసిన
ఈమె అధికమైన కష్మాపణ పొందింది, అధికంగా
పేర్మించింది. ఎవరికి కొంచెం కష్మాపణ
దొరుకుతుందో వాడు కొంచెమే
పేర్మిసాత్డు” అని చెపాప్డు.

48 తరువాత ఆమెతో, “నీ పాపాలకు కష్మాపణ
దొరికింది” అనాన్డు. 49 అపుప్డు ఆయనతో
పాటు భోజనానికి కూరుచ్నన్ వారు, “పాపాలు
కష్మించడానికి ఇతనెవరు?” అని తమలో తాము
అనుకోవడం మొదలు పెటాట్రు. 50 అపుప్డు
ఆయన, “నీ విశావ్సం నినున్ రకిష్ంచింది.
శాంతిగా వెళుళ్” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

గలిలయలోగలిలయలో ఉపదేశాలుఉపదేశాలు, సవ్సథ్తలుసవ్సథ్తలు

ఆ తరువాత ఆయన పర్తి పటట్ణానికీ
పర్తి గార్మానికీ దేవుని రాజయ్
సువారత్ బోధిసూత్, పర్కటిసూత్

సంచారం చేసుత్నాన్డు. 2 పనెన్ండుగురు
శిషుయ్లు, అపవితార్తమ్లనుంచీ, రోగాలనుంచీ
ఆయన బాగుచేసిన కొందరు సీత్ర్లూ, అంటే
ఏడు దయాయ్లు వదిలిపోయిన మగద్లేనే
మరియ, 3 హేరోదు గృహ నిరావ్హకుడైన కూజా
అనే అతని భారయ్ యోహనాన్, సూసనాన్ ఇంకా
అనేకమంది ఇతర సీత్ర్లూ ఆయనతో కూడా
ఉనాన్రు. వారంతా తమ సవ్ంత ధనం, సామగిర్ని
వెచిచ్ంచి ఆయనకు, ఆయన శిషుయ్లకు సహాయం
చేసేవారు.

వితత్నాలువితత్నాలు చలేల్చలేల్ రైతురైతు ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి
13:1-23. మారుక్మారుక్ 4:1-20)

4 ఒకసారి పర్తి పటట్ణం నుండీ పర్జలు
పెదద్ గుంపులుగా ఆయన దగగ్రికి
వసుత్నాన్రు. అపుప్డు ఆయన వారికి ఒక
ఉపమానం చెపాప్డు. 5 “వితత్నాలు
చలేల్వాడు చలల్డానికి బయలుదేరాడు. అతడు
చలుల్తూ ఉండగా కొనిన్ వితత్నాలు దారి
పకక్న పడి మనుషుల కాళళ్ కింద నలిగిపోయాయి.
కాబటిట్ గాలిలో ఎగిరే పకుష్లు వాటిని
మింగివేశాయి.

6 మరి కొనిన్ రాతి నేల మీద పడాడ్యి. అవి
మొలిచాయి కానీ లోపల తడి లేకపోవడంతో
ఎండిపోయాయి.

7 మరి కొనిన్ ముళళ్పొదల మధయ్లో
పడాడ్యి. ముళళ్పొదలు వాటితో కూడా
మొలిచి వాటిని అణచి వేశాయి.

8 మరి కొనిన్ మంచి నేలపై పడాడ్యి. అవి
మొలిచి నూరు రెటుల్గా ఫలించాయి.” ఆయన
ఇలా చెపిప్, “వినడానికి చెవులునన్వాడు విను
గాక” అని బిగగ్రగా అనాన్డు.

9 ఆయన శిషుయ్లు, “ఈ ఉపమానం అరథ్ం
ఏమిటి?” అని అడిగారు 10 ఆయన, “దేవుని
రాజయ్ రహసయ్ సతాయ్లు తెలుసుకునే
ఆధికయ్త మీరు పొందారు. ఇతరులైతే చూసూత్
ఉనాన్ నిజంగా చూడకుండా, వింటూ ఉనాన్
అరథ్ం చేసుకోకుండా ఉంటారు గనక వారికి
ఉపమానాలోల్నే బోధిసుత్నాన్ను.

11 ఈ ఉపమానానికి అరథ్ం ఏమిటంటే
వితత్నం దేవుని వాకయ్ం. 12 దారి పకక్న పడిన
వితత్నాలు ఎవరంటే వీరు వాకుక్ను వింటారు
గానీ నమిమ్ రకష్ణ పొందకుండా అపవాది
వచిచ్ వారి హృదయాలోల్ నుండి ఆ
వాకాయ్నిన్ తీసివేసాత్డు. 13 రాతి నేలపై
పడిన వితత్నాలు ఎవరంటే వింటునన్పుప్డు
వాకాయ్నిన్ సంతోషంగా అంగీకరించే వారు.
కానీ వారిలో వేరు లేదు కాబటిట్ కొంతకాలం
నమిమ్ తరువాత విషమ పరీకష్ల కాలంలో
తొలగిపోతారు. 14 ముళళ్ పొదలోల్ పడిన
వితత్నాలు ఎవరిని పోలిన వారంటే, వీరు
వింటారు గానీ కాలం గడిచే కొదీద్ జీవితంలో
ఎదురయేయ్ చింతలతో, సుఖాలతో, సంపదలతో
ఉకిక్రి బికిక్రై అణగారి పోతారు. వీరి ఫలం
పకావ్నికి రాదు. 15 మంచి నేలపై పడే
వితత్నాలు ఎవరంటే యోగయ్మైన మంచి
మనసుతో వాకుక్ను విని, భదర్ంగా చేపటిట్
ఓపికతో ఫలించేవారు.

వెలిగించినవెలిగించిన దీపందీపం ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 5:15-16.
మారుక్మారుక్ 4:21-23. లూకాలూకా 11:33)

16 “ఎవరూ దీపానిన్ వెలిగించి బుటట్తో
కపిప్వేయడు, మంచం కింద పెటట్డు.
ఇంటోల్కి వచేచ్ వారికి వెలుగు కనిపించేలా
దీపసత్ంభంపై ఉంచుతాడు. 17 తేటతెలల్ం
కాని రహసయ్మేదీ లేదు. తెలియకుండా, బయట
పడకుండా, దాగి ఉండిపోయేది ఏదీ లేదు. 18

కలిగిన వయ్కిత్కే ఇసాత్రు, లేని వయ్కిత్
నుండి తనకు ఉంది అనుకునన్ది కూడా
తీసివేసాత్రు. కాబటిట్ మీరు ఎలా
వింటునాన్రో చూసుకోండి” అనాన్డు.
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కొతత్కొతత్ అనుబంధాలుఅనుబంధాలు (మతత్యిమతత్యి 12:46-50.
మారుక్మారుక్ 3:31-35)

19 ఆయన తలీల్ సోదరులూ అకక్డికి వచాచ్రు
గానీ అంతా గుంపుగా ఉండడం వలల్ ఆయనకు
దగగ్రగా రాలేకపోయారు. 20 అపుప్డు, “నినున్
చూడాడ్నికి నీ తలీల్ నీ సోదరులూ వచిచ్
బయట నిలుచునాన్రు” అని ఎవరో ఆయనతో
అనాన్రు. 21 అందుకు ఆయన, “దేవుని
వాకాయ్నిన్ విని దాని పర్కారం జరిగించే
వారే నా తలీల్ నా తముమ్ళూళ్” అనాన్డు.

యేసుయేసు పెనుగాలినిపెనుగాలిని, అలలనుఅలలను అదుపుచేయడంఅదుపుచేయడం
(మతత్యిమతత్యి 8:23-27. మారుక్మారుక్ 4:36-41)

22 మరొక రోజు ఆయన తన శిషుయ్లతో కలిసి
పడవ ఎకిక్, “సరసుస్ అవతలి వైపుకు వెళాద్ం”
అనాన్డు. వారు ఆ పడవను నీటిలోకి తోసి
బయలుదేరారు. 23 వారు పర్యాణమయాయ్క
ఆయన నిదర్పోయాడు. ఈలోగా సరసుస్ మీద
బలమైన గాలివాన వచిచ్ పడవలోకి నీళుళ్
వచేచ్శాయి. వారి సిథ్తి పర్మాదకరంగా
మారింది. 24 కాబటిట్ వారు ఆయన దగగ్రికి
వచిచ్, “పర్భూ! పర్భూ! నశించిపోతునాన్ం”
అంటూ ఆయనను లేపారు. ఆయన లేచి, గాలినీ,
ఉవెవ్తుత్న లేచే కెరటాలనూ గదిద్ంచాడు.
అవి అణిగిపోయి అంతా నిశశ్బద్ంగా అయింది.
25 అపుప్డు ఆయన, “మీ విశావ్సం ఎకక్డ?”
అనాన్డు. వారు భయపడి, “ఈయన గాలికీ నీళల్కూ
ఆజాఞ్పిసేత్ అవి లోబడుతునాన్యి. ఈయన
ఎవరో” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కుంటూ
ఆశచ్రయ్పోయారు.

గదరగదర పర్దేశంలోపర్దేశంలో దయయ్ందయయ్ం పటిట్నవాణిణ్పటిట్నవాణిణ్
బాగుబాగు చేయడంచేయడం (మతత్యిమతత్యి 8:28-34. మారుక్మారుక్

5:1-17)
26 వారు గలిలయకి ఎదురుగా ఉండే గెరాసేను

పార్ంతానికి వచాచ్రు. 27 ఆయన ఒడుడ్న
దిగగానే ఆ ఊరి వాడు ఒకడు ఆయనను
ఎదురోక్డానికి వచాచ్డు. వాడికి దయాయ్లు
పటిట్ చాలా కాలం నుండి బటట్లు
కటుట్కోకుండా తిరుగుతునాన్డు. సమాధులే
వాడి నివాసం. ఇంటోల్ ఉండేవాడు కాదు.

28 వాడు యేసును చూసి, కేకలు వేశాడు. వచిచ్
ఆయన ముందు సాషాట్ంగ నమసాక్రం చేశాడు.
అతడు “సరోవ్నన్త దేవుని కుమారా, యేసూ, నా
జోలి నీకెందుకు? ననున్ బాధించకు. నినున్
బతిమాలుకుంటునాన్ను” అంటూ కేకలు
పెటాట్డు. 29 ఎందుకంటే ఆయన, “ఈ
వయ్కిత్ని వదిలి బయటకు రా” అని ఆ
అపవితార్తమ్కు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. అది
చాలాసారుల్ వాణిణ్ పటిట్ పీడిసుత్ంది.
వాణిణ్ గొలుసులతోనూ, కాలి సంకెళళ్తోనూ
బంధించి వాడికి కాపలా పెటాట్రు గానీ వాడు ఆ
బంధకాలనిన్టినీ తెంచుకునేవాడు. దయాయ్లు
వాణిణ్ చవిటి భూములోల్కి తీసుకుపోయేవి.

30 యేసు, “నీ పేరు ఏమిటి?” అని వాడిని
అడిగాడు. చాలా దయాయ్లు వాడిలో చొరబడి
ఉనాన్యి. కాబటిట్ వాడు, “నా పేరు సైనయ్ం”
అనాన్డు. 31 పాతాళంలోకి వెళళ్మని తనకు
ఆజఞ్ ఇవవ్వదద్ని అవి ఆయనను ఎంతో
బతిమాలాయి. 32 అకక్డ పెదద్ పందుల మంద
ఒకటి కొండ మీద మేసూత్ ఉంది. వాటిలో

చొరబడడానికి అనుమతి నిమమ్ని ఆయనను
బతిమాలినపుప్డు ఆయన వాటికి
అనుమతినిచాచ్డు. 33 అపుప్డు దయాయ్లు ఆ
వయ్కిత్ని విడిచి పెటిట్ వెళిళ్ పందులోల్
చొరబడాడ్యి. అపుప్డు ఆ మంద ఎతెత్ౖన
కొండపై నుండి పరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్
సరసుస్లో పడి ఊపిరాడక చచాచ్యి.

34 ఆ పందులిన్ మేపుతునన్ వారు ఇదంతా చూసి
పారిపోయారు. వారు పటట్ణంలోనూ
చుటుట్పకక్ల గార్మాలోల్నూ జరిగిందంతా
చెపాప్రు.

35 ఆ ఊరి పర్జలు అదంతా చూడడానికి
వెళాళ్రు. వారంతా యేసు దగగ్రికి వచాచ్రు.
అకక్డ దయాయ్లు వదిలిన వాడు బటట్లు
కటుట్కుని సిథ్మితంగా యేసు పాదాల దగగ్ర
కూరుచ్ని ఉండడం చూసి భయపడాడ్రు. 36 జరిగిన
దానిన్ దగగ్రగా చూసిన వారు వాడు ఎలా
బాగయాయ్డో పర్జలకు చెపాప్రు. 37

గెరాసేను పార్ంతాలోల్ ఉనన్వారంతా ఎంతో
భయపడాడ్రు. తమను విడిచి వెళళ్మని ఆయనను
బతిమాలుకునాన్రు.

38 ఆయన తిరిగి పడవ ఎకిక్ వెళళ్బోతుంటే
దయాయ్లు వదిలిన వయ్కిత్ తనను కూడా
ఆయనతో ఉండనిమమ్ని బతిమాలాడు. 39 కానీ
ఆయన, “నువువ్ నీ ఇంటికి వెళిళ్ దేవుడు నీకు
చేసిన గొపప్ విషయాలను చెపుప్” అని వాణిణ్
పంపివేశాడు. వాడు వెళిళ్ యేసు తనకు చేసిన
గొపప్ కారాయ్నిన్ గురించి ఆ పటట్ణమంతా
పర్కటించాడు.

రకత్సార్వరకత్సార్వ రోగంరోగం ఉనన్ఉనన్ సీత్ర్సీత్ర్ సవ్సథ్తసవ్సథ్త,
యాయీరుయాయీరు కూతురుకికూతురుకి పార్ణదానంపార్ణదానం (మతత్యిమతత్యి

9:18-26. మారుక్మారుక్ 5:22-43)
40 ఇవతలి ఒడుడ్న జనమంతా ఆయన కోసం ఎదురు

చూసూత్ ఉనాన్రు. కాబటిట్ యేసు తిరిగి
రాగానే వారు ఆయనను సంతోషంగా
సీవ్కరించారు. 41 అపుప్డు యాయీరు అనే ఒక
సమాజ మందిర అధికారి వచిచ్ ఆయన పాదాలపై
పడాడ్డు. 42 సుమారు పనెన్ండేళళ్ వయసునన్
అతని ఏకైక కుమారెత్ జబుబ్పడి చావడానికి
సిదధ్ంగా ఉంది కాబటిట్ ఆయనను తన ఇంటికి
రమమ్ని బతిమాలుకునాన్డు. ఆయన వెళుత్ంటే
కికిక్రిసిన జన సమూహం ఆయన మీద
పడుతునాన్రు.

43 అపుప్డు పనెన్ండేళళ్ నుండి రకత్
సార్వ రోగంతో బాధ పడుతునన్ ఒక సీత్ర్
అకక్డ ఉంది. ఆమె తనకునన్దంతా వైదుయ్లకు
ఖరుచ్ చేసింది. కానీ ఎకక్డా నయం కాలేదు. 44

ఆమె ఆయనకి వెనకగా వచిచ్ ఆయన పైవసత్ర్ం
అంచును తాకింది. వెంటనే ఆమె రకత్సార్వం
ఆగిపోయింది.

45 యేసు, “ననున్ తాకిందెవరు?” అని అడిగాడు.
చుటూట్ ఉనన్వారు, “మాకు తెలియదే”
అనాన్రు. అపుప్డు పేతురు, “పర్భూ, జనమంతా
తోసుకుంటూ నీ చుటూట్ మూగి మీద
పడుతునాన్రు” అనాన్డు. 46 అయితే యేసు,
“ఎవరో ననున్ తాకారు. నాలో నుండి పర్భావం
బయటకు వెళిళ్ందని నాకు తెలిసింది”
అనాన్డు. 47 ఇక తాను దాగి ఉండలేనని ఆ
సీత్ర్కి అరథ్మైంది. ఆమె వణకుతూ ముందుకు
వచిచ్ ఆయన ఎదుట సాషాట్ంగ నమసాక్రం
చేసి తాను ఎందుకు ఆయన వసాత్ర్నిన్
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ముటుట్కునన్దో, వెంటనే ఎలా బాగుపడిందో
అంతా పర్జలందరి ఎదుటా వివరించి చెపిప్ంది.
48 అందుకు ఆయన, “అమామ్యీ, నీ విశావ్సం
నినున్ బాగు చేసింది. పర్శాంతంగా వెళుళ్”
అనాన్డు.

49 ఆయన ఇంకా మాటాల్డుతూ ఉండగానే
సమాజ మందిరం అధికారి ఇంటి నుండి ఒక
వయ్కిత్ వచిచ్, “మీ అమామ్యి
చనిపోయింది. బోధకుడిని ఇక బాధ
పెటట్వదుద్” అని చెపాప్డు. 50 యేసు ఆ
మాట విని, “భయపడకు, నముమ్. ఆమె
బాగవుతుంది” అని చెపాప్డు. 51 అతని ఇంటికి
వచిచ్నపుప్డు పేతురు, యోహాను,
యాకోబులనూ ఆ అమామ్యి తలిల్దండుర్లనూ
తపప్ మరెవరీన్ లోపలికి రానివవ్లేదు.

52 అందరూ ఆమె కోసం ఏడుసూత్, విలపిసూత్
ఉనాన్రు. ఆయన వారితో, “ఏడవ వదుద్, ఆమె
నిదిర్సుత్నన్దే గానీ చనిపోలేదు” అనాన్డు.
53 ఆమె చనిపోయిందని వారికి తెలుసు
కాబటిట్ వారు ఆయనను ఎగతాళి చేశారు. 54

అయితే ఆయన ఆమె చెయియ్ పటుట్కొని,
“అమామ్యీ, లే” అని చెపప్గానే 55 ఆమెకు
పార్ణం తిరిగి వచిచ్ంది. ఆమె వెంటనే
లేచింది. అపుప్డు ఆయన, “ఆమెకు భోజనం
పెటట్ండి” అని ఆదేశించాడు. 56 ఆమె
తలిల్దండుర్లు ఆనందాశచ్రాయ్లోల్
మునిగిపోయారు. అపుప్డు ఆయన, “జరిగింది
ఎవరికీ చెపప్వదుద్” అని వారికి
ఆజాఞ్పించాడు.

యేసుయేసు పనెన్ండుపనెన్ండు మందినిమందిని రాజయ్రాజయ్ పర్కటనకుపర్కటనకు
పంపించడంపంపించడం (మతత్యిమతత్యి 10:1-42. మారుక్మారుక్ 6:7-13)

ఆయన తన పనెన్ండుగురు శిషుయ్లిన్
పిలిచి వారికి దయాయ్లనిన్టి మీద
శకిత్నీ అధికారానీన్, రోగాలు నయం

చేసే శకిత్నీ ఇచాచ్డు. 2 దేవుని
రాజాయ్నిన్ పర్కటించడానికీ రోగులిన్ బాగు
చేయడానికీ వారిని పంపాడు.

3 అపుప్డు ఆయన, “మీరు పర్యాణం కోసం
చేతికరర్ను గానీ సంచిని గానీ రొటెట్ను గానీ
వెండిని గానీ ఇంకా దేనినైనా తీసుకు
వెళళ్వదుద్. రెండు అంగీలు దగగ్ర
ఉంచుకోవదుద్. 4 మీరు ఏ ఇంటోల్
పర్వేశిసాత్రో ఆ ఇంటోల్నే బస చేయండి.
అకక్డ నుండే బయలుదేరండి. 5 మిమమ్లిన్
ఎవరైనా చేరుచ్కోకపోతే ఆ ఊరిలో నుండి
బయలుదేరేటపుప్డు వారిమీద సాకష్య్ంగా
ఉండడానికి మీ కాలి దుముమ్ను దులిపివేయండి”
అనాన్డు.

6 వారు బయలుదేరి అనిన్ సథ్లాలోల్
సువారత్ పర్కటిసూత్, రోగులను బాగు చేసూత్
గార్మాలోల్ పరయ్టించారు. 7

జరుగుతునన్వనీన్ రాషట్ర్పాలకుడు హేరోదు
విని కలవరపడాడ్డు. ఎందుకంటే కొందరు
‘యోహాను చనిపోయి లేచాడు’ అనీ, 8 మరి
కొందరు ‘ఏలీయా కనిపించాడు’ అనీ, ఇంకొంతమంది
‘పూరవ్కాలంలో నివసించిన పర్వకత్ ఒకరు
లేచాడు’ అనీ చెపుప్కుంటూ ఉనాన్రు. 9

అపుప్డు హేరోదు ‘నేను యోహాను తల
తీయించాను కదా. మరి ఎవరిని గురించి ఈ
సంగతులు అంటునాన్రో’ అనుకుని ఆయనను
చూడాలనుకునాన్డు.

అపొసత్లులఅపొసత్లుల అనుభవాలుఅనుభవాలు, ఐదువేలఐదువేల మందిమంది ఆకలిఆకలి
తీరచ్డంతీరచ్డం (మతత్యిమతత్యి 14:13-21. మారుక్మారుక్ 6:30-44.

యోహానుయోహాను 6:1-14)
10 అపొసత్లులు తిరిగి వచిచ్, తాము

చేసినవనీన్ ఆయనకు తెలియజేశారు. అపుప్డు
ఆయన వారిని వెంట బెటుట్కుని బేతస్యిదా
అనే ఊరికి ఏకాంతంగా వెళాళ్డు. 11 జన
సమూహాలు అది తెలుసుకుని ఆయనను
అనుసరించారు. ఆయన వారిని రానిచిచ్, దేవుని
రాజయ్ం గురించి వారికి బోధిసూత్ రోగులను
బాగుచేశాడు.

12 పొదుద్ గుంకుతూ ఉనన్పుప్డు
పనెన్ండుమంది శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి
వచిచ్, “మనం అరణయ్ పార్ంతంలో ఉనాన్ం.
వీరంతా చుటుట్పకక్ల గార్మాలకూ,
పలెల్లకూ వెళిళ్ రాతిర్ బస చూసుకుని,
ఆహారం సంపాదించుకోడానికి వీరిని
పంపించెయియ్” అనాన్రు. 13 ఆయన, “మీరే
వీళళ్కి భోజనం పెటట్ండి” అనాన్డు.
అపుప్డు వారు మన దగగ్ర ఐదు రొటెట్లూ
రెండు చేపలూ తపిప్ంచి ఇంకేమీ లేవు.
వీళళ్ందరికీ పెటాట్లంటే భోజనం కొని
తేవాలిస్ందే” అనాన్రు.

14 అకక్డ సుమారు పురుషులే ఐదు వేలమంది
ఉనాన్రు. ఆయన, “వారిని యాభై మంది
చొపుప్న బారులు తీరిచ్ కూరోచ్బెటట్ండి”
అని శిషుయ్లతో చెపాప్డు. 15 వారు అలానే
చేసి అందరీన్ కూరోచ్బెటాట్రు. 16

అపుప్డు ఆయన ఆ ఐదు రొటెట్లనూ రెండు
చేపలనూ తీసుకు, ఆకాశం వైపు చూసి, వాటిని
దీవించి, విరిచి, జనసమూహానికి వడిడ్ంచమని
శిషుయ్లకిచాచ్డు. 17 వారంతా తృపిత్గా
తినన్ తరువాత మిగిలిన ముకక్లను పనెన్ండు
గంపలోల్ ఎతాత్రు.

కీర్సుత్నుకీర్సుత్ను గురించిగురించి పేతురుపేతురు ఒపుప్కోలుఒపుప్కోలు
(మతత్యిమతత్యి 16:13-20. మారుక్మారుక్ 8:27-30)

18 ఒకసారి ఆయన ఒంటరిగా పార్రథ్న
చేసుకుంటునన్పుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయన
దగగ్ర ఉనాన్రు. “నేను ఎవరని పర్జలు
చెపుప్కుంటునాన్రు?” అని ఆయన వారిని
అడిగాడు. 19 వారు, “బాపిత్సమిచేచ్
యోహాననీ, కొందరు ఏలీయా అనీ, కొందరేమో
పూరవ్కాలంలో నివసించిన పర్వకత్ లేచాడనీ
చెపుప్కుంటునాన్రు” అని ఆయనకు
జవాబిచాచ్రు. 20 అపుప్డు ఆయన, “మరి నేను
ఎవరని మీరు భావిసుత్నాన్రు?” అని వారిని
అడిగాడు. అందుకు పేతురు, “నువువ్ దేవుని
అభిషికుత్డివి” అనాన్డు. 21 ఆయన ఈ విషయం
ఎవరికీ చెపప్వదద్ని వారికి కచిచ్తంగా
ఆజాఞ్పించాడు.

యేసుయేసు తనతన మరణమరణ, ఉతాథ్నాలనుఉతాథ్నాలను ముందుగాముందుగా
చెపప్డంచెపప్డం (మతత్యిమతత్యి 16-21. మారుక్మారుక్ 8:31)

22 “మనుషయ్ కుమారుడు ఎనోన్ హింసల
పాలవుతాడు. యూదు పెదద్లూ, పర్ధాన
యాజకులూ, ధరమ్ శాసత్ర్ పండితులూ ఆయనను
తిరసక్రిసాత్రు. ఆయనను చంపుతారు. ఆయన
మూడవ రోజున తిరిగి లేసాత్డు. ఇదంతా
తపప్నిసరిగా జరుగుతుంది.” అని చెపాప్డు.
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శిషయ్తవ్ంశిషయ్తవ్ం (మతత్యిమతత్యి 16:22-28. మారుక్మారుక్
8:32,38)

23 ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఎవరైనా ననున్
అనుసరించాలంటే తనను తాను
నిరాకరించుకోవాలి. పర్తిదినం తన సిలువను
మోసుకుని నా వెనకే రావాలి, 24 తన
పార్ణానిన్ కాపాడుకోవాలి అనుకునేవాడు
దానిన్ పోగొటుట్కొంటాడు. నాకోసం తన
పార్ణానిన్ పోగొటుట్కొనే వాడు దానిన్
కాపాడుకుంటాడు. 25 ఒకడు లోకానన్ంతా
సంపాదించుకొని తనను తాను పోగొటుట్కొంటే
వాడికేం లాభం? 26 ననున్ గూరీచ్ నా మాటలను
గూరీచ్ ఇకక్డ ఎవడు సిగుగ్పడతాడో వాణిణ్
గురించి మనుషయ్ కుమారుడు తన తేజసుస్తోనూ,
తన తండిర్ తేజసుస్తోనూ ఆయన దూతల
తేజసుస్తోనూ వచిచ్నపుప్డు సిగుగ్పడతాడు.
27 అయితే ఇకక్డ ఉనన్వారిలో కొందరు దేవుని
రాజాయ్నిన్ చూసే వరకూ మరణించరని మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

రూపాంతరంరూపాంతరం (మతత్యిమతత్యి 17:1-8. మారుక్మారుక్ 9:2-8)
28 ఈ మాటలు పలికిన తరువాత సుమారు ఎనిమిది

రోజులయాయ్క ఆయన పేతురు, యోహాను,
యాకోబులను తీసుకుని పార్రథ్న చేయడానికి
ఒక కొండ ఎకాక్డు.

29 ఆయన పార్రిథ్సూత్ ఉండగా ఆయన
ముఖరూపం మారిపోయింది. ఆయన ధరించిన
వసాత్ర్లు తెలల్గా ధగధగా మెరిసాయి. 30

ఇదద్రు వయ్కుత్లు ఆయనతో
మాటాల్డుతునాన్రు. వారు మోషే ఏలీయాలు.
31 వారు తమ మహిమతో కనపడి ఆయన
యెరూషలేములో పొందబోయే మరణానిన్
గురించి మాటాల్డుతూ ఉనాన్రు. 32 పేతురూ
ఇంకా అతనితో ఉనన్వారూ నిదర్ మతుత్లో
ఉనాన్రు. వారికి మెలకువ రాగానే ఆయన
తేజసుస్నూ ఆయనతో ఉనన్ ఇదద్రు
వయ్కుత్లనూ చూశారు.

33 ఆ ఇదద్రు వయ్కుత్లూ ఆయన దగగ్ర
నుండి వెళిళ్పోతుండగా పేతురు, “పర్భూ, మనం
ఇకక్డ ఉండడం బాగుంటుంది. నీకు ఒకటీ, మోషేకు
ఒకటీ, ఏలీయాకు ఒకటీ మూడు పరణ్శాలలు మేము
కడతాం” అంటూ తానేమి మాటాల్డుతునాన్డో
తనకే తెలియకుండా మాటాల్డాడు. 34 అతడు
ఈవిధంగా మాటాల్డుతూ ఉండగా ఒక మేఘం
వచిచ్ వారిని ఆవరించింది. ఆ మేఘం వారిని
కముమ్కోగా శిషుయ్లు చాలా భయపడాడ్రు. 35

తరువాత, “ఈయన నేను ఏరాప్టు చేసుకునన్ నా
కుమారుడు. ఈయన మాట వినండి” అని ఒక శబద్ం
ఆ మేఘంలో నుంచి వచిచ్ంది. 36 ఆ శబద్ం
వచిచ్న తరువాత వారికి యేసు మాతర్మే
కనిపించాడు. ఆ రోజులోల్ వీరు తాము చూసిన
వాటిలో దేనినీ ఎవరికీ చెపప్లేదు.

దయయ్ందయయ్ం వదిలించేవదిలించే శకిత్శకిత్ లేనిలేని శిషుయ్లుశిషుయ్లు
(మతత్యిమతత్యి 17:14-21. మారుక్మారుక్ 9:14-29)

37 మరునాడు వారు ఆ కొండ దిగి వచిచ్నపుప్డు
పెదద్ జనసమూహం ఆయనకు ఎదురుగా వచిచ్ంది.
38 ఆ జనసమూహంలో ఒకడు, “బోధకుడా, నా
కుమారుణిణ్ కనికరించమని నినున్
బతిమాలుకుంటునాన్ను. వీడు నాకొకక్డే

కుమారుడు. 39 చూడు, ఒక దయయ్ం వాణిణ్
పడుతుంది. అది వాణిణ్ పటిట్నపుప్డు వాడు
అకసామ్తుత్గా పెడబొబబ్లు పెడతాడు. అది
వాణిణ్ విలవిలలాడిసుత్ంది. అపుప్డు వాడి
నోటి నుండి నురుగు కారుతుంది. అది అతి కషట్ం
మీద వాణిణ్ వదిలిపెడుతుంది గానీ వాణిణ్
చాలా గాయాల పాలు చేసుత్ంది. 40 దానిన్
వెళళ్గొటట్మని నీ శిషుయ్లను బతిమాలాను
గానీ అది వారి వలల్ కాలేదు” అని దీనంగా
చెపాప్డు.

41 యేసు, “విశావ్సం లేని అకర్మ తరమా!
నేనెంత కాలం మీతో ఉండి మిమమ్లిన్
సహించాలి?” అని, “నీ కుమారుణిణ్ ఇకక్డికి
తీసుకుని రా” అని ఆ తండిర్తో చెపాప్డు. 42

వాడు వసుత్ండగానే ఆ దయయ్ం వాణిణ్ కింద
పడదోసి అలాల్డించింది. యేసు ఆ
దయాయ్నిన్ గదిద్ంచి ఆ అబాబ్యిని
బాగుచేసి అతని తండిర్కి అపప్గించాడు. 43

అకక్డ అందరూ దేవుని పర్భావానిన్ చూసి
ఆశచ్రయ్పోయారు.

యేసుయేసు మరోసారిమరోసారి తనతన మరణంమరణం గురించిగురించి చెపాప్డుచెపాప్డు
(మతత్యిమతత్యి 17:22,23. మారుక్మారుక్ 9:30-32)

44 ఆయన చేసిన కారాయ్లను చూసి అందరూ
ఆశచ్రయ్పోతూ ఉండగా ఆయన తన శిషుయ్లతో
ఇలా అనాన్డు, “ఈ మాటలు మీ చెవులోల్
నాటుకోనివవ్ండి. మనుషయ్ కుమారుణిణ్
మనుషుల సావ్ధీనం చేయబోతూ ఉనాన్రు” 45

అయితే వారు ఆ మాటను అరథ్ం చేసుకోలేదు.
అది వారికి రహసయ్ంగానే ఉండిపోయింది.
కాబటిట్ వారు దానిన్ తెలుసుకోలేక
పోయారు. అదీగాక ఆ మాట పర్భువును
అడిగేందుకు వారు భయంతో సంశయించారు.

పిలల్లపిలల్ల గురించిగురించి ఉపదేశంఉపదేశం (మతత్యిమతత్యి 18:1-5.
మారుక్మారుక్ 9:33-37)

46 తమలో ఎవరు గొపప్వాడు అనే వాదం
వారిలో పుటిట్ంది. 47 యేసు వారి
హృదయాలోల్ని ఆలోచనలను తెలుసుకుని ఒక
చినన్ బిడడ్ను తన దగగ్ర నిలబెటుట్కుని 48

ఇలాంటి చినన్ బిడడ్ను నా పేర ఎవరైనా
సీవ్కరిసేత్ అతడు ననున్
సీవ్కరిసుత్నాన్డు. ననున్ సీవ్కరించేవాడు
ననున్ పంపిన దేవుణిణ్ సీవ్కరిసుత్నాన్డు.
మీలో ఎవరు అందరి కంటే చినన్వాడిగా
ఉంటాడో వాడే గొపప్వాడు.

ముఠాతతత్వ్ంముఠాతతత్వ్ం తగదుతగదు (మారుక్మారుక్ 9:38-40)
49 అపుప్డు యోహాను, “పర్భూ, ఎవరో ఒక

వయ్కిత్ నీ పేర దయాయ్లను
వెళళ్గొడుతునాన్డు. వాడు మనలిన్
అనుసరించేవాడు కాదు కాబటిట్ వాణిణ్
అడుడ్కునాన్ం” అని యేసుతో చెపాప్డు. 50

అందుకు యేసు, “మీరు వాణిణ్ అడుడ్కోవదుద్.
మీకు విరోధి కాని వాడు మీ వైపు ఉనన్వాడే”
అని చెపాప్డు.

గలిలయగలిలయ నుండినుండి నిషక్ర్మణంనిషక్ర్మణం (యోహానుయోహాను 7:2-10)
51 యేసు తాను పరలోకానికి ఎకిక్పోవలసిన

సమయం దగగ్ర పడింది అని గర్హించి 52 ఆయన
యెరూషలేముకు వెళళ్డానికి మనసులో

లూకా సువారత్ 9:52
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నిశచ్యం చేసుకునాన్డు. ఆయన తనకంటే
ముందుగా దూతలను పంపాడు. వారు వెళిళ్ ఆయనకు
అంతా సిదధ్ం చేయడానికి ఒక సమరయ
గార్మంలో పర్వేశించారు. 53 ఆయన
యెరూషలేముకు వెళళ్డానికి నిశచ్యం
చేసుకునాన్డని తెలిసి వారు ఆయనను
సీవ్కరించలేదు. 54 శిషుయ్లైన యాకోబు
యోహానులు అది చూసి, “పర్భూ, ఆకాశం నుండి
అగిన్ దిగి వీరిని నాశనం చేయాలని మేము
వీరిని శపించడం నీకిషట్మేనా?” అని అడిగారు.
55 ఆయన వారి వైపు తిరిగి వారిని మందలించాడు.
56 అపుప్డు వారు మరో గార్మానికి వెళాళ్రు.

శిషయ్తావ్నికిశిషయ్తావ్నికి పరీకష్పరీకష్ (మతత్యిమతత్యి 8:18,22)
57 వారు దారిన వెళుత్ండగా ఒకడు వచిచ్,

“నువెవ్కక్డికి వెళిళ్నా నీ వెనకే వసాత్ను”
అని ఆయనతో అనాన్డు. 58 అందుకు యేసు,
“నకక్లకు గుంటలు ఉనాన్యి. ఆకాశంలో ఎగిరే
పకుష్లకు గూళుళ్నాన్యి, కానీ మనుషయ్
కుమారుడికి తల వాలుచ్కోడానికైనా చోటు
లేదు” అని అతనికి చెపాప్డు.

59 ఆయన మరో వయ్కిత్ని చూసి, “నా వెంట
రా” అనాన్డు. ఆ వయ్కిత్, “ముందు నేను
వెళిళ్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ రావడానికి
నాకు అనుమతి ఇయియ్” అనాన్డు. 60

అందుకాయన, “చనిపోయినవారు తమ చనిపోయిన
వారిని పాతి పెటుట్కోనియియ్. నువువ్
వెళిళ్ దేవుని రాజాయ్నిన్ పర్కటించు” అని
అతనితో చెపాప్డు.

61 మరొకడు, “పర్భూ, నీ వెనకే వసాత్ను గానీ
మా ఇంటోల్ని వారి దగగ్ర అనుమతి తీసుకుని
వసాత్ను. నాకు సెలవియియ్” అనాన్డు. 62

దానికి యేసు, “నాగలిపై చెయియ్ పెటిట్
వెనకిక్ చూసేవాడు ఎవడూ దేవుని రాజాయ్నికి
తగడు” అని వాడితో చెపాప్డు.

యేసుయేసు తనకుతనకు ముందుగాముందుగా డెబెభ్ౖడెబెభ్ౖ మందినిమందిని పంపడంపంపడం
(మతత్యిమతత్యి 10:1-42)

ఆ తరువాత పర్భువు డెబెభ్ౖ మంది
ఇతర శిషుయ్లను కూడా నియమించి
తాను వెళళ్బోయే పర్తి ఊరికీ,

పర్తి చోటికీ ఇదద్రిదద్రిని తనకంటే
ముందుగా పంపించాడు.

2 వారిని పంపిసూత్ ఆయన వారితో ఇలా
అనాన్డు, “కోత ఎకుక్వగా ఉంది. పనివారు
తకుక్వగా ఉనాన్రు. కాబటిట్ పనివారిని
పంపమని కోత యజమానిని వేడుకోండి. 3 మీరు
వెళళ్ండి. ఇదిగో వినండి, తోడేళళ్ మధయ్కు
గొరెర్ పిలల్లిన్ పంపినటుట్ నేను
మిమమ్లిన్ పంపుతునాన్ను. 4 మీరు
డబుబ్గానీ సంచిగానీ చెపుప్లుగానీ
తీసుకువెళళ్వదుద్. దారిలో ఎవరినీ
పలకరించవదుద్. 5 మీరు ఏ ఇంటోల్నైనా
పర్వేశిసేత్, ముందుగా ‘ఈ ఇంటికి శాంతి కలుగు
గాక,’ అని చెపప్ండి. 6 శాంతికి అరుహ్డు ఆ
ఇంటోల్ ఉంటే మీ శాంతి అతని మీద ఉంటుంది.
లేకపోతే అది మీకు తిరిగి వసుత్ంది. 7 వారు
మీకు పెటేట్ పదారాథ్లను తింటూ తాగుతూ ఆ
ఇంటోల్నే ఉండండి. ఎందుకంటే పనివాడు
జీతానికి పాతుర్డు.
ఇంటింటికీ తిరగవదుద్. 8 మీరు ఏదైనా

ఊరిలో పర్వేశించినపుప్డు అకక్డి వారు

మిమమ్లిన్ సీవ్కరిసేత్ వారు మీ ఎదుట
పెటిట్నవి తినండి. 9 ఆ ఊరిలో ఉనన్
రోగులిన్ బాగు చేయండి. ‘దేవుని రాజయ్ం మీ
దగగ్రికి వచిచ్ంది’ అని వారికి పర్కటించండి.
10 ఒకవేళ ఏ ఊరి వారైనా మిమమ్లిన్
సీవ్కరించక పోతే 11 మీరు ఆ ఊరి వీధులోల్కి
వెళిళ్, ‘మా కాళళ్కు అంటిన మీ పటట్ణం
దుముమ్ను మీ ముందే దులిపి వేసుత్నాన్ం.
అయినా దేవుని రాజయ్ం సమీపించిందని
తెలుసుకోండి’ అని చెపప్ండి. 12 తీరుప్ రోజున
ఆ ఊరికి పటేట్ గతి కంటే సొదొమ
పటట్ణానికి పటిట్న గతే ఓరుచ్కోదగినది
అవుతుందని మీతో చెబుతునాన్ను.

యూదయయూదయ పటట్ణాలపైపటట్ణాలపై తీరుప్తీరుప్ (మతత్యిమతత్యి
11:20-24)

13 “అయోయ్ కొరాజీనూ, నీకు యాతన.
అయోయ్ బేతస్యిదా, నీకు యాతన. మీ
మధయ్ చేసిన అదుభ్తాలు తూరు సీదోను
పటట్ణాలోల్ చేసేత్ ఆ పటట్ణాలోల్ని
వారు ముందే గోనె పటట్ కటుట్కొని
బూడిదెలో కూరుచ్ని మనసు మారుచ్కుని
ఉండేవారు. 14 అయినా తీరుప్ రోజున మీ గతి
కంటే తూరు, సీదోను పటట్ణాల గతి
ఓరుచ్కోదగినదిగా ఉంటుంది. 15 కపెరన్హూమా,
ఆకాశం వరకూ హెచిచ్ంచుకునాన్ నువువ్
పాతాళం వరకూ దిగిపోతావు. 16 మీ మాట వినే
వాడు నా మాటా వింటాడు. మిమమ్లిన్
నిరాకరించే వాడు ననూన్ నిరాకరిసాత్డు.
ననున్ నిరాకరించేవాడు ననున్ పంపిన వాణిణ్
నిరాకరిసాత్డు.”

17 ఆ డెబెభ్ౖ మంది శిషుయ్లు సంతోషంతో
తిరిగి వచిచ్, “పర్భూ, దయాయ్లు కూడా నీ
పేరు చెబితే మాకు లోబడుతునాన్యి” అని
చెపాప్రు. 18 అపుప్డు ఆయన, “సాతాను
మెరుపులా ఆకాశం నుండి పడడం చూశాను. 19

ఇదిగో వినండి, పాములనూ, తేళల్నూ
తొకక్డానికి శతుర్వు బలమంతటి మీదా మీకు
అధికారం ఇచాచ్ను. మీకు ఏదీ ఏ మాతర్మూ హాని
చేయదు. 20 అయినా దయాయ్లు
లోబడుతునాన్యని కాదు, మీ పేరుల్
పరలోకంలో రాసి ఉనాన్యని సంతోషించండి”
అని వారికి చెపాప్డు.

21 ఆ సమయంలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్లో
ఎంతో ఆనందించాడు. “తండీర్, ఆకాశానికీ
భూమికీ పర్భూ, నువువ్ ఈ సంగతులను
జాఞ్నులకూ, తెలివైన వారికీ దాచిపెటిట్
పసివారికి వెలల్డి పరిచావని నినున్
కీరిత్సుత్నాన్ను. అవును తండీర్, అలా
చేయడం నీకు అనుకూలం ఆయింది.”

22 “నా తండిర్ నాకు అనిన్టినీ
అపప్గించాడు. కుమారుణిణ్ తండిర్ తపప్
మరెవరూ ఎరగరు. అలాగే తండిర్ ఎవరో
కుమారుడూ, ఆ కుమారుడు ఎవరికి ఆయనను
వెలల్డి చేయడానికి ఇషట్పడతాడో అతడూ
తపప్ ఇంకెవరూ ఎరగరు.” 23 అపుప్డు ఆయన తన
శిషుయ్ల వైపు తిరిగి ఏకాంతంగా వారితో,
“మీరు చూసుత్నన్ వాటిని చూసే కళుళ్
ధనయ్మైనాయి. 24 అనేకమంది పర్వకత్లూ,
రాజులూ మీరు చూసుత్నన్ వాటిని చూడాలని
కోరుకునాన్ చూడలేకపోయారు, వినాలని
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కోరుకునాన్ వినలేక పోయారని మీతో
చెబుతునాన్ను” అని అనాన్డు.

మంచిమంచి సమరయుడుసమరయుడు (మతత్యిమతత్యి 22:34-40. మారుక్మారుక్
12:28-34)

25 ఒకసారి ఒక ధరమ్శాసత్ర్ ఉపదేశకుడు
లేచి ఆయనను పరీకిష్సూత్, “బోధకుడా, నితయ్
జీవానికి వారసుణిణ్ కావాలంటే నేను ఏమి
చేయాలి?” అని అడిగాడు. 26 అందుకాయన,
“ధరమ్శాసత్ర్ంలో ఏమని రాసి ఉంది? నువువ్
దానినెలా అరధ్ం చేసుకునాన్వు?” అని
అడిగాడు. 27 అతడు, “నీ దేవుడైన పర్భువును నీ
పూరణ్ హృదయంతోనూ, నీ పూరణ్ ఆతమ్తోనూ,
నీ పూరణ్ శకిత్తోనూ, నీ పూరణ్ మనసుతోనూ
పేర్మించాలి. నినున్ నీవు
పేర్మించుకునన్టేట్ నీ పొరుగువాణీణ్
పేర్మించాలి” అనాన్డు. 28 దానికి ఆయన,
“సరిగాగ్ చెపాప్వు. నువూవ్ అలా చెయియ్,
జీవిసాత్వు” అనాన్డు.

29 అయితే తనను నీతిమంతుడిగా
చూపించుకోడానికి అతడు, “అది సరే గానీ, నా
పొరుగువాడు ఎవడు?” అని యేసును అడిగాడు. 30

అందుకు యేసు, “ఒక వయ్కిత్ యెరూషలేము
నుండి యెరికో పటట్ణానికి పర్యాణమై
పోతూ దోపిడీ దొంగల చేతికి చికాక్డు. వారు
అతని బటట్లు దోచుకుని అతణిణ్ కొటిట్,
కొన పార్ణంతో విడిచి పెటాట్రు.

31 అపుప్డొక యాజకుడు ఆ దారినే వెళూత్
అతణిణ్ చూసి పకక్గా వెళిళ్పోయాడు. 32

ఆలాగే ఒక లేవీయుడు అటుగా వచిచ్ అతణిణ్
చూసి పకక్గా వెళాళ్డు. 33 అయితే ఒక
సమరయుడు పర్యాణమై వెళూత్, అతడు పడి
ఉనన్ చోటికి వచాచ్డు. అతణిణ్ చూసి జాలి
పడాడ్డు. 34 అతనిపై నూనే, దార్కాష్రసం
పోసి, గాయాలకు కటుల్ కటిట్ తన గాడిదపై
ఎకిక్ంచుకుని ఒక సతార్నికి తీసుకువెళిళ్ అతని
బాగోగులు చూశాడు.

35 మరుసటి రోజు అతడు రెండు వెండి నాణాలు
తీసి ఆ సతర్ం యజమానికిచిచ్, ‘ఇతణిణ్
జాగర్తత్గా చూసుకో. ఇతనికి నువువ్
ఇంకేమైనా ఖరుచ్ చేసేత్ ఈసారి నేను మళీళ్
వచిచ్నపుప్డు అది నీకు తీరేచ్సాత్ను’
అనిచెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. 36 అయితే
ఇపుప్డు ఆ ముగుగ్రిలో దొంగల చేతిలో
చికిక్న వాడికి పొరుగువాడు ఎవరని నీకు
అనిపిసుత్ంది?” అని అతనిని అడిగాడు. 37 దానికి
అతడు, “అతని మీద జాలి చూపిన వాడే” అనాన్డు.
యేసు, “నువువ్ కూడా వెళిళ్ అలాగే
చెయియ్” అని అతనితో చెపాప్డు.

మారత్మారత్, మరియమరియ
38 వారు పర్యాణమై వెళూత్ ఉనన్పుప్డు

ఆయన ఒక గార్మంలో పర్వేశించాడు. అకక్డ
మారత్ అనే ఒక సీత్ర్ ఆయనను తన ఇంటోల్కి
ఆహావ్నించింది. 39 ఆమెకు మరియ అనే సోదరి
ఉంది. ఈమె యేసు పాదాల దగగ్ర కూరుచ్ని
ఆయన ఉపదేశం వింటూ ఉంది. 40 మారత్ ఎనోన్
పనులు పెటుట్కొని తొందరపడుతూ ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్, “పర్భూ, నా సోదరి ననున్
విడిచి ఇకక్డ కూరుచ్ంది, ఒకక్దానేన్
పనులనీన్ చేసుకోవలసి వసుత్నన్ది. నీకేం

పటట్దా? వచిచ్ నాకు సాయం చేయమని ఆమెకు
చెపుప్” అంది.

41 అందుకు పర్భువు, “మారాత్, మారాత్,
నువువ్ బోలెడనిన్ పనులను గురించి తొందర
పడుతునాన్వు. కానీ అవసరమైంది ఒకక్టే. 42

మరియ ఉతత్మమైన దానిన్ ఎంచుకుంది.
దానిన్ ఆమె దగగ్రనుంచి తీసివేయడం జరగదు”
అని ఆమెతో చెపాప్డు.

పార్రథ్నపార్రథ్న నమూనానమూనా

ఆయన ఒకసారి ఒక చోట పార్రథ్న
చేసూత్ ఉనాన్డు. పార్రథ్న
ముగించిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లోల్

ఒకడు, “పర్భూ, యోహాను తన శిషుయ్లకు
నేరిప్నటుట్గా మాకు కూడా పార్రథ్న
చేయడం నేరిప్ంచు” అని ఆయనను అడిగాడు. 2

అందుకు ఆయన, “మీరు పార్రథ్న చేసేటపుప్డు,
‘పరలోకంలో ఉనన్ మా తండీర్, నీ నామం
పవితర్ంగా ఎంచబడు గాక, నీ రాజయ్ం
వచుచ్గాక, 3 మాకు కావలసిన అనుదిన ఆహారం
పర్తిరోజూ మాకు దయచెయియ్, 4 మాకు
వయ్తిరేకంగా ఎవరైనా చేసిన అపరాధాలు
మేము కష్మిసూత్ ఉనాన్ం గనక మా పాపాలనూ
కష్మించు. మమమ్లిన్ పరీకష్లోకి తీసుకు
వెళళ్కు’ అని పలకండి” అని చెపాప్డు.

వదలకుండావదలకుండా అడిగినఅడిగిన మితుర్డుమితుర్డు
5 తరువాత ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు.

“మీలో ఎవరికైనా ఒక సేన్హితుడు
ఉనాన్డనుకోండి. అరథ్రాతిర్ వేళ ఆ
సేన్హితుడి దగగ్రికి వెళిళ్, ‘మితర్మా, నాకు
మూడు రొటెట్లు బదులివువ్. 6 నా
సేన్హితుడు పర్యాణం చేసూత్ దారిలో నా
దగగ్రికి వచాచ్డు. అతనికి పెటట్డానికి నా
దగగ్ర ఏమీ లేదు’ అని చెపాప్రనుకోండి. 7

అతడు లోపలే ఉండి, ‘ననున్ తొందర
పెటట్వదుద్. తలుపు వేసేశాను. చినన్
పిలల్లు నిదర్ పోతునాన్రు. నేను లేచి
ఇవవ్లేను’ అని చెబుతాడా?

8 మీరు తన సేన్హితుడని కాకపోయినా సిగుగ్
విడిచి అదేపనిగా అడగడం వలల్నైనా లేచి
కావలసినవనీన్ ఇసాత్డని మీకు చెబుతునాన్ను.
9 అలాగే మీరు కూడా దేవుణిణ్ అడగండి, ఆయన
ఇసాత్డు. వెదకండి, మీకు దొరుకుతుంది. తలుపు
తటట్ండి. మీకు తెరుచుకుంటుంది. 10 అడిగే
పర్తి వయ్కిత్కీ లభిసుత్ంది. వెదికే వాడికి
దొరుకుతుంది. తటేట్వాడికి తలుపు
తెరుచుకుంటుందని మీకు చెబుతునాన్ను.

తండిర్తండిర్ నైజంనైజం
11 “మీలో ఎవరైనా ఒక తండిర్ తన కొడుకు

చేపకోసం అడిగితే చేపకు బదులుగా పామును
ఇసాత్డా? 12 గుడుడ్ అడిగితే తేలునిసాత్డా?
13 కాబటిట్ మీరు చెడడ్వారై ఉండి కూడా మీ
పిలల్లకు మంచి విషయాలనే ఇవావ్లని
అనుకుంటుంటే పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండిర్
తనను అడిగే వారికి పరిశుదాధ్తమ్ను
కచిచ్తంగా అనుగర్హిసాత్డు కదా” అని
చెపాప్డు.
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దయాయ్లదయాయ్ల రాజురాజు సాయంతోసాయంతో యేసుయేసు దయాయ్లుదయాయ్లు
వెళళ్గొడుతునాన్డనివెళళ్గొడుతునాన్డని నీలాపనిందనీలాపనింద (మతత్యిమతత్యి

12:22-37)
14 ఒకసారి ఆయన ఒక మూగ దయాయ్నిన్

వెళళ్గొడుతూ ఉనాన్డు. ఆ దయయ్ం
వదలిపోయిన తరవాత ఆ మూగవాడు
మాటాల్డాడు. అపుప్డు అకక్డ ఉనన్
పర్జలంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 15 అయితే
వారిలో కొందరు, “వీడు దయాయ్లకు
నాయకుడైన బయెలెజ్బూలు సహాయంతో
దయాయ్లను వెళళ్గొడుతునాన్డు” అని
చెపుప్కునాన్రు.

16 మరి కొందరు ఆయనను పరీకిష్సూత్
పరలోకం నుండి ఒక సూచన చూపించమని ఆయనను
అడిగారు. 17 ఆయనకు వారి ఆలోచనలనీన్
తెలుసు. ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “తనకు
తానే వయ్తిరేకంగా వేరైపోయిన ఏ
రాజయ్మైనా నశించి పోతుంది. తనకు తానే
విరోధమైన ఇలుల్ కూలిపోతుంది. 18 సాతాను
కూడా తనకు తానే వయ్తిరేకంగా వేరైపోతే
వాడి రాజయ్ం ఎలా నిలుసుత్ంది? 19 నేను
బయెలెజ్బూలు సహాయంతో దయాయ్లను
వెళళ్గొడుతునాన్నని మీరు అంటునాన్రే, మరి
మీ అనుచరులు వాటిని ఎవరి సహాయంతో
వెళళ్గొడుతునాన్రు? దీని వలన మీ సంతానమే
మీకు తీరుప్ తీరుసాత్రు. 20 అయితే నేను
దేవుని వేలితో దయాయ్లను
వెళళ్గొడుతుంటే దాని అరథ్ం, దేవుని
రాజయ్ం కచిచ్తంగా మీ దగగ్రికి వచిచ్ందనే.
21 బలవంతుడు ఆయుధాలు ధరించుకొని, తన
ఆవరణలో కాపలా కాసేత్ అతని సొతుత్
భదర్ంగా ఉంటుంది. 22 అయితే అతని కంటే
బలవంతుడైన వాడు అతణిణ్ ఎదిరించి
ఓడించినపుప్డు అతడు నముమ్కునన్
ఆయుధాలనిన్టినీ బలవంతంగా తీసుకుని అతని
ఆసిత్నంతా దోచుకుంటాడు. 23 నా వైపు ఉండని
వాడు నాకు విరోధి. నాతో కలసి పోగుచెయయ్ని
వాడు చెదరగొటేట్ వాడే.

తననుతనను తానుతాను సంసక్రించుకునేసంసక్రించుకునే పర్యతన్ంపర్యతన్ం
(మతత్యిమతత్యి 12:43,45)

24 “అపవితార్తమ్ ఒక వయ్కిత్ని
వదిలిపోయిన తరవాత విశార్ంతి కోసం
వెతుకుతూ నీరు లేని చోటల్ తిరుగుతూ
ఉంటుంది. దానికెకక్డా విశార్ంతి దొరకదు.
అందుకని అది ‘నా పాత ఇంటికే మళీళ్ వెళతాను’
అనుకుంటుంది. 25 అది వచిచ్, ఆ ఇలుల్ ఊడిచ్,
అమరిచ్ ఉండడం చూసి 26 తిరిగి వెళిళ్, తన
కంటే చెడడ్వైన మరో ఏడు అపవితార్తమ్లను
వెంటబెటుట్కువసుత్ంది. అవి ఆ ఇంటోల్
చొరబడి ఇక అకక్డే నివాసముంటాయి.
కాబటిట్ ఆ వయ్కిత్ చివరి దశ మొదటి దశ
కంటే అధావ్నన్ంగా ఉంటుంది” అని చెపాప్డు.

27 ఆయన ఈ మాటలు చెబుతూ ఉండగా ఆ జన
సమూహంలో ఉనన్ ఒక సీత్ర్ ఆయనను చూసి
బిగగ్రగా, “నినున్ మోసిన గరభ్ం, నువువ్ పాలు
తాగిన సత్నాలూ ధనయ్ం” అని కేకలు వేసి
చెపిప్ంది. 28 దానికి ఆయన, “అది నిజమే కానీ
దేవుని మాట విని దాని పర్కారం జీవించేవారు
ఇంకా ధనుయ్లు” అని చెపాప్డు.

యోనాయోనా సూచనసూచన (మతత్యిమతత్యి 12:39-42)
29 పర్జలంతా గుంపులుగా ఉనన్పుప్డు ఆయన

వారికి ఇలా చెపాప్డు, “ఈ తరం చెడడ్ది. వీరు
సూచన అడుగుతునాన్రు. అయితే యోనా సూచన
తపిప్ంచి మరి ఏ సూచనా వీరికి చూపడం జరగదు.
30 యోనా నీనెవె పటట్ణ వాసులకు ఎలా
సూచనగా ఉనాన్డో ఆలాగే మనుషయ్ కుమారుడూ
ఈ తరానికి సూచనగా ఉంటాడు.

31 దకిష్ణ దేశం రాణి తీరుప్ రోజున ఈ తరం
వారితో నిలబడి వీరి మీద నేరం మోపుతుంది.
ఆమె సొలొమోను జాఞ్న వాకుక్లు వినడానికి
సుదూర దేశం నుండి వచిచ్ంది. సొలొమోను
కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు.

32 నీనెవె పర్జలు తీరుప్ రోజున ఈ తరం
వారితో నిలబడి వారి మీద నేరం మోపుతారు.
ఎందుకంటే వారు యోనా బోధ విని
మారుమనసుస్ పొందారు. యోనా కంటే ఘనుడు
ఇకక్డ ఉనాన్డు.

వెలిగించినవెలిగించిన దీపందీపం ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 5:15, 16.
మారుక్మారుక్ 4:21,22. లూకాలూకా 8:16)

33 “ఎవరూ దీపానిన్ వెలిగించి చాటుగానో
బుటట్ కిందనో పెటట్రు, లోపలికి
వచేచ్వారికి వెలుగు కనబడాలని దీపసత్ంభం
పైనే పెడతారు. 34 నీ దేహానికి దీపం నీ కనేన్.
నీ కనున్ మంచిదైతే నీ శరీరమంతా వెలుగు
ఉంటుంది. నీ కనున్ చెడిపోతే నీ దేహం చీకటి
మయమై ఉంటుంది.

35 కాబటిట్ నీలో ఉనన్ వెలుగు చీకటి
కాకుండా చూసుకో. 36 నీ దేహంలో ఏ భాగమూ
చీకటిలో లేకుండా నీ దేహం అంతా వెలుగే
ఉనన్టట్యితే, దీపం కాంతి నీపై
పర్సరించినపుప్డు ఎలా ఉంటుందో అలాగే
దేహం అంతా వెలుగుమయమై ఉంటుంది.”

37 ఆయన మాటాల్డుతూ ఉండగా ఒక
పరిసయుయ్డు తనతో కలసి భోజనం చేయమని
ఆయనను ఆహావ్నించాడు. ఆయన అతనితో
లోపలికి వెళిళ్ భోజనం వరసలో
కూరుచ్నాన్డు. 38 ఆయన భోజనానికి ముందు
కాళుళ్, చేతులు కడుకోక్కపోవడం చూసి ఆ
పరిసయుయ్డు ఆశచ్రయ్పోయాడు.

యేసుయేసు పరిసయుయ్లనుపరిసయుయ్లను తీవర్ంగాతీవర్ంగా విమరిశ్ంచడంవిమరిశ్ంచడం
(మతత్యిమతత్యి 23:13-35)

39 అది చూసి పర్భువిలా అనాన్డు,
“పరిసయుయ్లైన మీరు పాతర్నూ పళేళ్నీన్
బయట శుభర్ం చేసాత్రు గానీ మీ అంతరంగం
మాతర్ం దోపిడీతో, చెడుతనంతో నిండి ఉంది.

40 అవివేకులారా, బయటి భాగానిన్
చేసినవాడే లోపలి భాగానిన్ కూడా చేశాడు
కదా! 41 మీకు ఉనన్వాటిని పేదలకు ధరమ్ం
చేయండి. అపుప్డు మీకు అనీన్ శుభర్ంగా
ఉంటాయి.

42 అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీకు యాతన.
మీరు పుదీనా, సదాప మొదలైన పర్తి ఆకు
కూరలోనూ పదోభాగం దేవునికి చెలిల్సాత్రు
గానీ దేవుని పేర్మనూ, నాయ్యానీన్
వదిలేసుత్నాన్రు. మిగిలిన వాటిని చేసూత్నే
నాయ్యంగా నడుచుకోవాలి, దేవుణిణ్
పేర్మించాలి.
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43 అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీకు యాతన,
మీరు సమాజ మందిరాలోల్ అగర్ సాథ్నాలూ,
వాయ్పార వీధులోల్ పర్జల నుండి వందనాలూ
కోరుకుంటారు. 44 అయోయ్, మీరు కనిపించని
సమాధులాల్ ఉనాన్రు. అవి సమాధులని
తెలియని మనుషులు వాటి మీదే నడుసాత్రు.”

యేసుయేసు ధరమ్శాసుత్ర్లనుధరమ్శాసుత్ర్లను తీవర్ంగాతీవర్ంగా
విమరిశ్ంచడంవిమరిశ్ంచడం

45 అపుప్డు ఒక ధరమ్శాసత్ర్ ఉపదేశకుడు,
“బోధకుడా. ఇలా చెపిప్ మమమ్లిన్ కూడా
నిందిసుత్నాన్వు” అని ఆయనతో అనాన్డు.

46 అందుకు యేసు, “అయోయ్, ధరమ్శాసత్ర్
ఉపదేశకులారా, మీకు యాతన. మీరు మనుషులపై
మోయలేని బరువులు మోపుతారు. మీరు మాతర్ం
ఒక వేలితో కూడా ఆ బరువులను తాకరు.

47 అయోయ్, మీకు యాతన, మీ పూరీవ్కులు
పర్వకత్లను చంపారు. మీరు చనిపోయిన
పర్వకత్ల సమాధులను కటిట్సుత్నాన్రు. 48

దీనిన్బటిట్ మీరు సాకుష్లై మీ పూరీవ్కులు
చేసిన పనులకు సమమ్తి తెలుపుతునాన్రు. వారు
పర్వకత్లను చంపారు. మీరు సమాధులు
కడుతునాన్రు. ఈ కారణం చేత దేవుని జాఞ్నం
చెపేప్దేమిటంటే, ‘నేను వారి దగగ్రికి
పర్వకత్లనూ, అపొసత్లులనూ పంపుతాను. 49

వారు కొంత మందిని చంపుతారు. కొంతమందిని
హింసిసాత్రు.’ 50 కాబటిట్ లోకారంభం నుండీ
అంటే హేబెలు రకత్ం నుండి బలిపీఠానికీ
దేవాలయానికీ మధయ్ హతమైన జెకరాయ్
రకత్ం వరకూ చిందిన పర్వకత్లందరి రకత్ం
కోసం ఈ తరం వారిపై విచారణ జరుగుతుందని
మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

52 అయోయ్, ధరమ్శాసాత్ర్నిన్
ఉపదేశించే మీరు జాఞ్నం తాళం చెవిని తీసుకు
పోయారు. మీరు లోపల పర్వేశించరు.
పర్వేశించే వారిని అడుడ్కుంటారు” అని
చెపాప్డు.

53 ఆయన అకక్డ నుండి వెళిళ్ పోయిన
తరువాత ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ
పరిసయుయ్లూ ఆయన మీద పగ పటిట్ ఆయన మీద
నేరం మోపడానికై ఆయన మాటలోల్ తపుప్
పటుట్కోడానికి చూసూత్ ఆయనతో వాదిసూత్
వచాచ్రు.

పరిసయుయ్లపరిసయుయ్ల పొంగజేసేపొంగజేసే పదారథ్ంపదారథ్ం గురించిగురించి
హెచచ్రికహెచచ్రిక (మారుక్మారుక్ 8:14-21)

అంతలో వేలకొదీద్ పర్జలు పోగయి
ఒకరినొకరు తొకుక్కుంటూ ఉనాన్రు.
అపుప్డు ఆయన మొదట తన

శిషుయ్లతో ఇలా చెపప్నారంభించాడు.
“పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండిని గురించి అంటే

వారి వేషధారణ విషయం జాగర్తత్ పడండి. 2

కపిప్ పెటిట్ంది ఏదీ బటట్బయలు కాకపోదు.
రహసయ్మైనదేదీ తెలియకుండా ఉండదు. 3

అందుకని మీరు చీకటిలో మాటాల్డేవి
వెలుగులో వినబడతాయి. గదులోల్
చెపుప్కునేవి ఇంటి కపుప్ల పైన చాటిసాత్రు.

4 నా సేన్హితులైన మీకు నేను
చెపేప్దేమిటంటే దేహానిన్ చంపడం మినహా
మరేమీ చేయలేని వాడికి భయపడవదుద్. 5

ఎవరికి మీరు భయపడాలో చెబుతాను. చంపిన
తరువాత నరకంలో పడవేసే శకిత్ గల వాడికి

భయపడండి. ఆయనకే భయపడమని మీకు
చెబుతునాన్ను.

6 ఐదు పిచుచ్కలను రెండు కాసులకు
అముమ్తారు కదా. అయినా వాటిలో
ఒకక్దానిన్ కూడా దేవుడు మరిచ్పోడు. 7 మీ
తలవెంటుర్కలనిన్టికీ లెకక్ ఉంది.
భయపడకండి. మీరు ఎనోన్ పిచుచ్కల కంటే
విలువైన వారు కదా.

8 ఇంకా మీతో చెపేప్దేమిటంటే, ననున్
మనుషుల ముందు ఎవరు అంగీకరిసాత్డో వాణిణ్
మనుషయ్ కుమారుడు దేవుని దూతల ముందు
అంగీకరిసాత్డు. 9 మనుషుల ముందు నేనెవరో
తెలియదు అనే వారి గురించి నేను కూడా దేవుని
దూతల ముందు వారెవరో నాకు తెలియదు అని
చెబుతాను. 10 మనుషయ్ కుమారుడికి
వయ్తిరేకంగా ఏదనాన్ మాట అనే వాడికి
పాపకష్మాపణ కలుగుతుంది గానీ
పరిశుదాధ్తమ్ను దూషిసేత్ వాడికి కష్మాపణ
లేదు.

11 వారు సమాజమందిరాలోల్ పెదద్ల
దగగ్రకూ అధిపతుల దగగ్రకూ అధికారుల
దగగ్రకూ మిమమ్లిన్ తీసుకు వెళేళ్టపుప్డు
అకక్డ ఎలా జవాబివావ్లా, ఏం మాటాల్డాలా
అని చింత పడవదుద్. 12 మీరు ఏం చెపాప్లో ఆ
సమయంలోనే పరిశుదాధ్తమ్ మీకు
నేరిప్సాత్డు.”

13 ఆ జనసమూహంలో ఒకడు, “ఉపదేశకా,
వారసతవ్ంగా వచిచ్న ఆసిత్లో నాకు భాగం
పంచమని మా అనన్యయ్తో చెపప్ండి”
అనాన్డు. 14 అందుకు ఆయన, “ఏమయాయ్, మీ
మీద పెదద్మనిషిగా మధయ్వరిత్గానో
ననెన్వరు నియమించారు?” అనాన్డు. 15 ఆయన
ఇంకా వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు అతాయ్శకు
చోటివవ్కండి. జీవం అంటే సంపదలు
విసత్రించడం కాదు.”

తెలివిలేనితెలివిలేని ధనికునిధనికుని ఉపమానంఉపమానం
16 తరువాత ఆయన వారికి ఈ ఉపమానం

చెపాప్డు. “ఒక ధనవంతుడి భూమి బాగా దిగుబడి
ఇచిచ్ంది. 17 అపుప్డు అతడు ఇలా
ఆలోచించాడు, ‘నా పంట సమకూరుచ్కోడానికి
నాకు సథ్లం చాలదు. కాబటిట్ నేనేం చేయాలి?
ఇలా చేసాత్ను. 18 నా గిడడ్ంగులు పడగొటిట్
ఇంకా పెదద్వి కటిట్సాత్ను. వాటిలో నా
ధానయ్మంతటినీ, నా ఆసిత్ అంతటినీ నిలవ్
చేసాత్ను. 19 అపుప్డు నా పార్ణంతో
‘పార్ణమా, ఎనోన్ సంవతస్రాలకు సరిపడే
తరగని ఆసిత్ నీ కోసం సమకూరాచ్ను. సుఖపడు,
తిను, తాగు, సంతోషంగా ఉండు’ అని చెబుతాను’
అనుకునాన్డు. 20 అయితే దేవుడు అతడితో,
‘మూరుఖ్డా! ఈ రాతిర్ నీ పార్ణం
అడుగుతునాన్ను. నువువ్ కూడబెటిట్నవి ఎవరివి
అవుతాయి?’ అని అతనితో అనాన్డు.

21 దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు కాకుండా తన
కోసమే సమకూరుచ్కునే వాడు అలాగే ఉంటాడు”
అనాన్డు.

22 తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇలా
చెపాప్డు, “అందుచేత ఏం తింటామని మీ
పార్ణం కోసమో, ఏం కటుట్కుంటామని మీ
శరీరం కోసమో మధన పడవదుద్. 23 ఆహారం
కంటే పార్ణం, వసత్ర్ం కంటే దేహం
గొపప్వి కావా? 24 కాకుల గురించి ఆలోచించండి.
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అవి వితత్నాలు చలల్వు, కోయవు, వాటికి
గిడడ్ంగులూ, కొటూల్ లేవు. అయినా వాటిని
దేవుడు పోషిసుత్నాన్డు. మీరు పకుష్లకంటే
ఎంతో ఉనన్తమైన వారు. 25 పైగా మీలో ఎవడు
చింత పడడం వలల్ తన ఎతుత్ను ఒక మూరెడు
ఎకుక్వ చేసుకోగలడు? 26 కాబటిట్ చినన్
చినన్ విషయాలే మీరు చేయలేకపోతే
పెదద్వాటిని గురించి ఆలోచించడం ఎందుకు?
పువువ్లు ఎలా పూసుత్నాన్యో చూడండి. 27

అవి కషట్పడవు, బటట్లు నేయవు. అయినా తన
వైభవమంతటితో సహా సొలొమోనుకునన్
అలంకరణ ఈ పూలలో ఏ ఒకక్దాని అలంకరణకీ సరి
తూగదని మీకు చెబుతునాన్ను.

28 అలప్ విశావ్సులారా, ఈ వేళ పొలంలో
ఉండి, రేపు పొయియ్లో వేసే అడవి గడిడ్నే
దేవుడిలా అలంకరిసేత్ మీకు మరి ఎంతో
ఖాయంగా బటట్లిసాత్డు గదా. 29 ఏం తింటాం,
ఏం తాగుతాం అని దిగులు పెటుట్కోకండి.
చింతించకండి. 30 లోకులు వీటిని వెతుకుతారు.
ఇవి మీకు కావాలని మీ తండిర్కి తెలుసు. 31 మీరు
మాతర్ం ఆయన రాజాయ్నిన్ వెదకండి.
దానితోపాటుగా ఇవి కూడా మీకు లభిసాత్యి.

32 చినన్ మందా, భయపడకండి. మీకు
రాజాయ్నిన్వవ్డం మీ తండిర్కి ఇషట్ం. 33

మీకు ఉనన్వాటిని అమిమ్ దాన ధరామ్లు
చేయండి. పరలోకంలో పాతగిలిపోని డబుబ్
సంచులనూ, నాశనం కాని ధనానీన్
సంపాదించుకోండి. అకక్డికి దొంగ రాడు, పురుగు
పటట్దు. 34 మీ డబుబ్ ఎకక్డ ఉంటుందో మీ
హృదయం అకక్డే ఉంటుంది.

రెండవరెండవ రాకకురాకకు సంబంధించినసంబంధించిన ఉపమానాలుఉపమానాలు,
హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు (మతత్యిమతత్యి 24:37–25:30)

35 “మీ నడుము బిగించుకుని ఉండండి. మీ దీపాలు
వెలుగుతూ ఉండనివవ్ండి. 36 యజమాని ఎపుప్డు
వసాత్డో అని అతని కోసం ఎదురు చూసూత్
అతడు పెండిల్ విందు నుండి వచిచ్ తలుపు
కొటట్గానే తలుపు తీసే సేవకులాల్ ఉండండి.

37 యజమాని వచిచ్ ఏ సేవకులు మెలకువగా
ఉండడం చూసాత్డో ఆ దాసులు ధనుయ్లు.
అపుప్డు అతడు తన నడుం కటుట్కొని వారిని
భోజనానికి కూరోచ్బెటిట్, వారికి తానే
పరిచరయ్ చేసాత్డని మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 38 అతడు రాతిర్ రెండవ
జాములో వచిచ్నా, మూడవ జాములో వచిచ్నా ఏ
సేవకులు మెలకువగా ఉండడం చూసాత్డో ఆ
సేవకులు ధనుయ్లు. 39 దొంగ ఏ సమయంలో
వసాత్డో ఇంటి యజమానికి తెలిసేత్ అతడు
మెలకువగా ఉండి తన ఇంటికి కనన్ం
వేయనివవ్డని తెలుసుకోండి. 40 మీరు
ఊహించని సమయంలో మనుషయ్ కుమారుడు
వసాత్డు కాబటిట్ మీరు కూడా సిదధ్ంగా
ఉండండి” అని వారికి చెపాప్డు. 41 అపుప్డు
పేతురు, “పర్భూ ఈ ఉపమానం మా కోసమే
చెబుతునాన్వా లేక అందరి కోసం
చెబుతునాన్వా?” అని ఆయనను అడిగాడు.

గృహగృహ నిరావ్హకుడునిరావ్హకుడు, సేవకులుసేవకులు
42 దానికి పర్భువు ఇలా అనాన్డు, “సరైన

సమయంలో అందరికీ ఆహారం పెటట్డానికి
యజమానుడు తన ఇంటిపై నియమించే
నమమ్కమైన, బుదిధ్గల నిరావ్హకుడెవడు? 43

యజమాని వచిచ్ ఏ పనివాడు ఆ విధంగా చేయడం
చూసాత్డో ఆ పనివాడు ధనుయ్డు. 44 అపుప్డు
ఆ యజమాని తన ఆసిత్ అంతటి మీదా అతణిణ్
ఉంచుతాడని మీకు చెబుతునాన్ను.

45 అయితే ఆ పనివాడు నా యజమాని ఆలసయ్ం
చేసుత్నాన్డని మనసులో అనుకుని తోటి
దాసదాసీలను కొటట్డం, తిని తాగి మతెత్కిక్
ఉండడం చేసేత్ 46 వాడు ఎదురు చూడని రోజున
తెలియని సమయంలో యజమాని వసాత్డు.
వాణిణ్ కఠినంగా శికిష్ంచి నమమ్దగని వారి
గతే వాడికి పటేట్లా చేసాత్డు. 47 తన
యజమాని ఇషట్ం తెలిసి కూడా సిదధ్పడకుండా,
ఆయన ఇషట్ పర్కారం చేయకుండా ఉండే
సేవకుడికి చాలా దెబబ్లు తగులుతాయి. 48

దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినా తెలియక చేసిన
వాడికి తకుక్వ దెబబ్లే తగులుతాయి. ఎవరికి
ఎకుక్వగా ఇచాచ్రో అతని దగగ్ర ఎకుక్వగా
తీసుకుంటారు. మనుషులు ఎవరికి ఎకుక్వ
అపప్గిసాత్రో వారి దగగ్రే ఎకుక్వగా
అడుగుతారు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ విభేదాలువిభేదాలు కలిగించేవాడుకలిగించేవాడు
49 “నేను భూమి మీద అగిన్ వేయడానికి

వచాచ్ను. అది ఇపప్టికే రగులుకుని మండాలని
ఎంతగానో కోరుతునాన్ను. 50 అయితే నేను
పొందాలిస్న బాపిత్సం ఉంది. అది జరిగే వరకూ
నేను చాలా ఇబబ్ంది పడుతునాన్ను. 51 నేను
భూమి మీద శాంతిని సాథ్పించడానికి వచాచ్నని
మీరు అనుకుంటునాన్రా? కానే కాదు. నేను
చీలికలు కలగజేయడానికే వచాచ్నని మీకు
చెబుతునాన్ను.

52 ఇక నుండి ఒక ఇంటోల్ ఉండే ఐదుగురు
వేరుపడి ఇదద్రికి విరోధంగా ముగుగ్రూ,
ముగుగ్రికి విరోధంగా ఇదద్రూ ఉంటారు. 53

తండిర్ కొడుకీక్, కొడుకు తండిర్కీ, తలిల్
కూతురుకీ, కూతురు తలిల్కీ, అతత్ కోడలికీ,
కోడలు అతత్కూ విరోధులుగా ఉంటారు” అని
చెపాప్డు.

54 తరవాత ఆయన జనసమూహాలతో ఇలా
అనాన్డు, “మీరు పడమర నుండి మబుబ్ పైకి
రావడం చూసేటపుప్డు వాన వసుత్ందని వెంటనే
చెపేప్సాత్రు. అలాగే జరుగుతుంది. 55

దకిష్ణపు గాలి వీయడం చూసేటపుప్డు వడగాలి
కొడుతుందని చెబుతారు. అలాగే జరుగుతుంది. 56

కపట భకుత్లారా, మీరు భూమి, ఆకాశాల
ధోరణులను గురిత్సాత్రు గానీ ఇపప్టి కాలం
తీరు గురిత్ంచలేక పోతునాన్రు.

57 ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరే ఎందుకు
ఆలోచించరు? 58 మీపై నేరారోపణ చేసే
వాడితో కలసి నాయ్యాధికారి దగగ్రికి
వెళుత్నన్పుప్డు దారిలోనే అతనితో
రాజీపడే పర్యతన్ం చెయియ్. లేకుంటే
అతడు నినున్ నాయ్యాధిపతి దగగ్రికి
లాకుక్పోతాడు. ఆ నాయ్యాధిపతి నినున్
భటుడికి అపప్గిసాత్డు. ఆ భటుడు నినున్
జైలోల్ పెడతాడు. 59 చివరి పైసా
చెలిల్ంచేంత వరకూ నువువ్ బయటకు రానే
రావని నీకు చెబుతునాన్ను.” అనాన్డు.

లూకా సువారత్ 12:25
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ఇతరులనుఇతరులను వేలెతిత్వేలెతిత్ చూపకూడదుచూపకూడదు

కొందరు గలిలయ పర్జలు ఆలయంలో
బలులరిప్సుత్ంటే పిలాతు తన
సైనికులను పంపి వారిని కూర్రంగా

చంపించాడు. కొదిద్ కాలం కిర్తమే జరిగిన ఈ
సంగతిని కొందరు యేసుకు తెలియజేశారు. 2

అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఈ
గలిలయులు ఇలా దారుణంగా చనిపోయారు
కాబటిట్ వీళుళ్ మిగిలిన గలిలయుల కంటే
పాపులని మీరు అనుకుంటునాన్రా? 3 కారని మీతో
చెబుతునాన్ను. మీరు మారుమనసుస్
పొందకపోతే మీరు కూడా అలాగే నశిసాత్రు.

4 అలాగే సిలోయంలో గోపురం కింద పడి
చనిపోయిన పదెద్నిమిది మంది సంగతేంటి?
వారు యెరూషలేములో నివాసమునన్ వారందరి
కంటే అపరాధులని అనుకుంటునాన్రా? 5 కానే
కాదని మీతో చెబుతునాన్. మీరు మారుమనసుస్
పొందకపోతే మీరు కూడా అలాగే నశిసాత్రు.”

పండుల్పండుల్ లేనిలేని అంజూరుఅంజూరు చెటుట్చెటుట్ (యెషయాయెషయా 5:1-7.
మతత్యిమతత్యి 21:18-20)

6 తరవాత ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం
చెపాప్డు, “ఒక మనిషి తన దార్కష్తోటలో ఒక
అంజూరు చెటుట్ నాటాడు. అతడు దాని పండుల్
వెదకడానికి వచిచ్ చూసేత్ అతనికి పండేల్మీ
కనిపించలేదు. 7 దాంతో అతడు తోటమాలిని
పిలిచి అతనితో, ‘మూడేళళ్ నుండి నేను ఈ
అంజూరు చెటుట్ పండల్ కోసం వసుత్నాన్ను
గానీ నాకేమీ దొరకడం లేదు. దీనిన్
నరికెయియ్. దీని వలల్ భూమి కూడా ఎందుకు
వృధా కావాలి’ అనాన్డు. 8 అయితే ఆ
తోటమాలి, ‘అయాయ్, నేను దాని చుటూట్
తవివ్, ఎరువు వేసాత్ను. అందుకని ఈ
సంవతస్రం కూడా దీనిన్ ఉండనియియ్, 9 అది
ఫలిసేత్ సరే, లేకపోతే నరికించి వెయియ్’
అనాన్డు.”

ఒకఒక సీత్ర్కిసీత్ర్కి సవ్సథ్తసవ్సథ్త
10 ఒక విశార్ంతి దినం ఆయన ఒక సమాజ

మందిరంలో బోధిసుత్నాన్డు. 11 బలహీనపరచే
దయయ్ం పటిట్న ఒక సీత్ర్ పదెద్నిమిది
ఏళుళ్గా అకక్డ ఉంది. ఆమె నడుం వంగిపోయి
ఎంత మాతర్మూ సరిగాగ్ నిలబడలేక పోతూ
ఉంది. 12 యేసు ఆమెను చూసి, తన దగగ్రికి
రమమ్ని పిలిచి, “అమామ్, నీ బలహీనత నుండి
విడుదల పొందావు” అని ఆమెతో చెపిప్ 13

ఆమె మీద చేతులుంచాడు. వెంటనే ఆమె చకక్గా
నిలబడి దేవుణిణ్ మహిమ పరిచింది.

14 యేసు విశార్ంతి దినాన సవ్సథ్పరచాడని
ఆ సమాజ మందిరం అధికారి మండిపడాడ్డు.
అతడు జనసమూహానిన్ చూసి, “పని చేయడానికి
ఆరు రోజులునాన్యి కదా, ఆ రోజులోల్నే
వచిచ్ సవ్సథ్త పొందండి. విశార్ంతి దినం
మాతర్ం రావదుద్” అని చెపాప్డు. 15 అందుకు
పర్భువు, “కపటులారా, మీలో పర్తివాడూ
విశార్ంతిదినాన తన ఎదుద్నైనా గాడిద నైనా
గాడి దగగ్రనుంచి విపిప్, తోలుకుపోయి నీళుళ్
పెడతాడా లేదా. 16 ఇదిగో, పదెద్నిమిది
ఏళళ్ నుండి సాతాను బంధించిన అబార్హాము

కుమారెత్ అయిన ఈమెను విశార్ంతి దినాన ఈ
బంధకాల నుండి విడిపించకూడదా?” అనాన్డు.

17 ఆయన ఈ మాటలు అనన్పుప్డు ఆయనను
ఎదిరించిన వారంతా సిగుగ్పడాడ్రు. అయితే
జనసమూహమంతా ఆయన చేసిన గొపప్
కారాయ్లను చూసి సంతోషించారు.

ఆవగింజఆవగింజ ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 13:31,32. మారుక్మారుక్
4:30-32)

18 ఆయన ఇలా అనాన్డు, “దేవుని రాజయ్ం
ఎలా ఉంటుంది? దానిన్ దేనితో పోలచ్గలం? 19

అది ఒక వయ్కిత్ తన తోటలో వేసిన ఆవగింజ
లాగా ఉంది. అది పెరిగి పెదద్ చెటుట్
అయింది. ఆకాశంలోని పకుష్లు దాని
కొమమ్లపై నివసించాయి.”

పొంగజేసేపొంగజేసే పదారథ్ంపదారథ్ం ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి
13:33)

20 మళీళ్ ఆయన, “దేవుని రాజాయ్నిన్
దేనితో పోలచ్గలం? 21 ఒక సీత్ర్ మూడు
కుంచాల పిండి పొంగడానికి, దానిలో వేసే
పులల్ని పిండిలాగా ఉంది” అనాన్డు.

యెరూషలేముయెరూషలేము మారగ్ంలోమారగ్ంలో బోధనలుబోధనలు
22 ఆయన యెరూషలేముకు పర్యాణమై

దారిలోని పటట్ణాలోల్ గార్మాలోల్
సంచరించి పర్జలకు బోధించాడు. 23 ఒకడు,
“పర్భూ, రకష్ణ పొందేది కొదిద్ మందేనా?”
అని ఆయనను అడిగాడు. 24 దానికి పర్భువు ఇలా
జవాబిచాచ్డు, “ఇరుకు దావ్రం గుండా
పర్వేశించడానికి తీవర్ పర్యతన్ం
చెయయ్ండి. చాలా మంది పర్వేశించడానికి
పర్యతిన్సాత్రుగానీ వారి వలల్ కాదని
చెబుతునాన్ను. 25 ఇంటి యజమాని తలుపు
వేసుకునన్ తరువాత మీరు బయట నిలబడి తలుపు
కొడుతూ, ‘అయాయ్, దయచేసి తలుపు తెరవండి’
అని పార్రిథ్సేత్ 26 ఆయన, ‘మీరు ఎవరో,
ఎకక్డి వారో నాకు తెలియదు’ అని మీతో
అంటాడు. అపుప్డు మీరు, ‘నీ ఎదుటనే మేము
తినాన్ం, తాగాం, మా వీధులోల్ నువువ్
పర్చారం చేశావు కదా’ అంటారు. 27 అపుప్డు
ఆయన, ‘మళీళ్ చెబుతునాన్, మీరు ఎకక్డి వారో
నాకు తెలియదు. మీరంతా అకర్మాలు చేసేవారు.
నా దగగ్రనుంచి పొండి’ అంటాడు.

28 అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు,
పర్వకత్లందరూ దేవుని రాజయ్ంలో ఉండటం,
మిమమ్లిన్ బయటకు తోసివేయడం చూసి మీరు
ఏడుసూత్ పండుల్ కొరుకుతారు. 29 ఇంకా పర్జలు
తూరుప్ నుండీ పడమర నుండీ ఉతత్రం నుండీ
దకిష్ణం నుండీ వచిచ్, దేవుని రాజయ్ంలో
భోజనానికి కూరుచ్ంటారు. 30 ఇదిగో వినండి,
చివరి వారు మొదటి వారవుతారు, అలాగే
మొదటివారు చివరి వారవుతారు.”

31 అదే రోజున కొందరు పరిసయుయ్లు వచిచ్,
“నువువ్ ఇకక్డినుంచి వెంటనే వెళిళ్పో.
ఎందుకంటే హేరోదు నినున్ చంపాలని
చూసుత్నాన్డు” అని ఆయనతో చెపాప్రు. 32

ఆయన వారిని చూసి, “మీరు వెళిళ్, ఆ గుంట
నకక్తో ఇలా చెపప్ండి, ఇదిగో ఈ రోజూ, రేపూ
నేను దయాయ్లను వెళళ్గొడతాను. రోగులను
సవ్సథ్ పరుసాత్ను. మూడవ రోజున నా గమయ్ం

లూకా సువారత్ 13:32
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నేను చేరుకుంటాను. 33 అయితే ఈ రోజూ రేపూ
ఆ తరువాత కూడా నేను యెరూషలేముకు నా
పర్యాణం కొనసాగించాలిస్ందే. ఎందుకంటే
యెరూషలేముకు బయట పర్వకత్ హతం కావడం
జరగదు.

యెరూషలేముయెరూషలేము కోసంకోసం యేసుయేసు విలాపంవిలాపం (మతత్యిమతత్యి
23:37-39. లూకాలూకా 19:41-44)

34 “యెరూషలేమా, ఓ యెరూషలేమా,
పర్వకత్లను చంపుతూ నీ దగగ్రికి పంపిన వారిని
రాళళ్తో కొడుతూ ఉండే పటట్ణమా, కోడి తన
పిలల్లను రెకక్ల కింద ఎలా చేరుచ్కుంటుందో
ఆలాగే నేను నీ పిలల్లిన్ చేరుచ్కోవాలని
ఎనోన్సారుల్ ఇషట్పడాడ్ను. కాని నువువ్
కలిసి రాలేదు. 35 ఇదిగో విను! నీ ఇలుల్ నీకు
పాడుగా విడిచి పెడుతునాన్ను. ‘పర్భువు పేరిట
వచేచ్ వాడు ధనుయ్డు’ అని నువువ్
చెపేప్ంతవరకూ ననున్ మళీళ్ చూడవని నీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను,” అనాన్డు.

విశార్ంతివిశార్ంతి దినానదినాన యేసుయేసు సవ్సథ్పరిచాడుసవ్సథ్పరిచాడు

ఒక విశార్ంతి దినం ఆయన ఒక
పరిసయుయ్ల అధికారి ఇంటోల్
భోజనానికి వెళాళ్డు. అకక్డ ఆయనను

అందరూ గమనిసుత్నాన్రు. 2 అకక్డ వాపు రోగం
ఉనన్ ఒకడు ఆయనకు ఎదురుగా ఉనాన్డు. 3

అపుప్డు యేసు, “విశార్ంతి దినాన
సవ్సథ్పరచడం నాయ్యమా కాదా?” అని
ధరమ్శాసత్ర్ బోధకులనూ పరిసయుయ్లనూ
అడిగాడు. 4 వారు మాటాల్డలేదు. అపుప్డు
ఆయన అతణిణ్ దగగ్రికి తీసుకుని అతని రోగం
బాగు చేసి పంపించేశాడు. 5 “మీలో ఎవరి
గాడిదైనా ఎదెద్ౖనా విశార్ంతి దినాన
గుంటలో పడిపోతే దానిన్ బయటకు తీయకుండా
ఉంటారా?” అని వారిని అడిగాడు. 6 ఈ పర్శన్కు
వారు ఆయనకు జవాబేమీ ఇవవ్లేకపోయారు.

తనతన గురించిగురించి ఎకుక్వగాఎకుక్వగా ఊహించుకునేఊహించుకునే అతిథిఅతిథి
7 ఆ విందుకు ఆహావ్నం అందినవారు

భోజనపంకిత్లో అగర్ సాథ్నాలను
ఎనున్కోవడం చూసి ఆయన ఇలా అనాన్డు, 8

“నినున్ ఎవరైనా పెళిళ్ విందుకు పిలిసేత్
అకక్డ అగర్ సాథ్నంలో కూరోచ్వదుద్.
ఒకవేళ నీకంటే గొపప్వాణిణ్ అతడు పిలిచి
ఉండవచుచ్. 9 మిమమ్లిన్దద్రీన్
పిలిచినవాడు వచిచ్, ‘ఈయనిన్ ఇకక్డ
కూరోచ్నివువ్’ అనవచుచ్. అపుప్డు నువువ్
సిగుగ్ పడి చివరి సాథ్నంలో కూరోచ్డానికి
వెళాత్వు. 10 కాబటిట్ నీకు ఆహావ్నం
అందినపుప్డు వెళిళ్ చివరి సాథ్నంలో
కూరోచ్. అపుప్డు నినున్ ఆహావ్నించిన వాడు
వచిచ్ నీతో ‘మితర్మా, పై సాథ్నానికి
వెళుళ్.’ అనవచుచ్. అపుప్డు నీకు అందరి ముందూ
గౌరవం కలుగుతుంది. 11 తనను తాను గొపప్
చేసుకునేవాడు తగగ్డం, తగిగ్ంచుకునేవాడు
హెచచ్డం జరుగుతుంది.”

12 తరువాత ఆయన తనను పిలిచిన వయ్కిత్తో
ఇలా అనాన్డు, “నువువ్ పగలైనా రాతిర్ అయినా
విందు చేసినపుప్డు నీ సేన్హితులనూ నీ
సోదరులనూ నీ బంధువులనూ ధనికులైన నీ
పొరుగువారినీ పిలవకు. ఎందుకంటే నువువ్ వారిని

పిలిచావు కాబటిట్ వారు నినున్ తిరిగి
పిలవవచుచ్. కాబటిట్ ఆ విధంగా వారు నీ రుణం
తీరుచ్కుంటారు. 13 అందుకని నువువ్ విందు
చేసినపుప్డు పేదలనూ వికలాంగులనూ
కుంటివారినీ గుడిడ్వారినీ పిలువు. 14 నీకు
తిరిగి ఉపకారం చేయడానికి వారి దగగ్రేమీ
ఉండదు. కాబటిట్ నువువ్ దీవెన పొంది
ధనుయ్డివి అవుతావు. చనిపోయిన నీతిమంతులు
సజీవంగా లేచినపుప్డు నీకు పర్తిఫలం
దొరుకుతుంది” అని చెపాప్డు. 15 ఆయనతో
భోజనానికి కూరుచ్నన్ వారిలో ఒకడు ఈ
మాటలు విని, “దేవుని రాజయ్ంలో భోజనం
చేసేవాడు ధనుయ్డు” అని ఆయనతో అనాన్డు.

గొపప్గొపప్ విందువిందు ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 22:1-14)
16 అపుప్డు ఆయన అతనితో ఇలా చెపాప్డు,

“ఒక మనిషి పెదద్ విందు చేయించి చాలా
మందిని పిలిచాడు. 17 విందుకు వేళయినపుప్డు
అతడు ‘ఇపుప్డు విందు సిదధ్ంగా ఉంది, రండి’ అని
తాను పిలిచిన వారితో చెపప్డానికి తన
సేవకుణిణ్ పంపాడు.

18 అయితే వారంతా ఒకక్పెటుట్న సాకులు
చెపప్డం మొదలు పెటాట్రు. మొదటివాడు
‘నేనొక పొలం కొనాన్ను. వెంటనే వెళిళ్
దానిన్ చూసుకోవాలి. ననున్ కష్మించాలని
వేడుకుంటునాన్ను’ అనాన్డు. 19 మరొకడు ‘నేను
ఐదు జతల ఎదుద్లు కొనాన్ను. ఇపుప్డు నేను
వాటిని పరీకిష్ంచడానికి వెళుత్నాన్ను.
ననున్ కష్మించాలని వేడుకుంటునాన్ను’
అనాన్డు. 20 మరొకడు ‘నేను పెళిళ్
చేసుకునాన్ను. కాబటిట్ రాలేను’ అనాన్డు. 21

అపుప్డాపనివాడు తిరిగి వచిచ్ ఈ మాటలు తన
యజమానికి చెపాప్డు.
దాంతో ఆ యజమాని కోపగించుకుని ఆ

సేవకుడితో ‘నువువ్ తవ్రగా ఊరి వీధులోల్కీ,
సందులోల్కీ వెళిళ్ అకక్డ ఉనన్ పేదలనూ
వికలాంగులనూ గుడిడ్వారినీ కుంటివారినీ
తీసుకుని రా’ అనాన్డు. 22 తరువాత ఆ పనివాడు
వచిచ్ ‘పర్భూ, నువువ్ చెపిప్నటేట్ చేశాను.
కానీ ఇంకా చోటు ఉంది’ అనాన్డు. 23 అపుప్డు ఆ
యజమాని తన సేవకుడితో ‘నా ఇలుల్
నిండిపోవాలి. కాబటిట్ నువువ్ రాజ
మారాగ్లోల్కీ, కంచెలోల్కీ వెళిల్ అకక్డి
వారిని బలవంతంగా తీసుకురా. 24 నేను నీకు
చెబుతునాన్ను. నేను మొదట పిలిచిన వారిలో
ఒకక్డు కూడా నా విందు రుచి చూడడు’ ” అనాన్డు.

శిషయ్రికానికిశిషయ్రికానికి పరీకష్పరీకష్ (మతత్యిమతత్యి 10:37-39)
25 గొపప్ జన సమూహాలు ఆయనతో వసూత్

ఉనాన్రు. ఆయన వారి వైపు తిరిగి ఇలా
అనాన్డు, 26 “నా దగగ్రికి వచేచ్ వాడెవడైనా
సరే, తన తండిర్నీ తలిల్నీ భారయ్నీ
పిలల్లనూ అనన్దముమ్లనూ
అకక్చెలెల్ళళ్నూ చివరకూ తన పార్ణానిన్
కూడా దేవ్షించకపోతే వాడు నా శిషుయ్డు
కాలేడు. 27 అలాగే తన సిలువను మోసుకుంటూ నా
వెనుక రానివాడు నా శిషుయ్డు కాలేడు.

గోపురంగోపురం
28 “మీలో ఎవరైనా ఒక గోపురం కటాట్లని

అనుకుంటే దానిన్ మొదలుపెటిట్
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కొనసాగించడానికి కావలసింది తన దగగ్ర ఉందో
లేదో లెకక్ చూసుకోడా? 29 అలా
చూసుకోకుండా మొదలు పెటేట్సి ఆ తరువాత
గోపురం పూరిత్ చేయలేకపోతే 30 చూసుత్నన్
వారంతా ‘ఈ మనిషి కటట్డం మొదలు
పెటాట్డు గానీ ముగించ లేకపోయాడు’ అంటూ
వేళాకోళం చేసాత్రు.

యుదధ్ంయుదధ్ం
31 “అలాగే ఒక రాజు మరో రాజుపై

యుదాధ్నికి బయలుదేరినపుప్డు, ఇరవై వేల
మంది సైనయ్ంతో తన మీదికి
వసుత్నన్వాణిణ్ ఎదురోక్డానికి తన వదద్
ఉనన్ పదివేల మంది సైనయ్ం సరిపోతుందో
లేదో ఆలోచించుకోడా? 32 తన శకిత్
చాలదనుకుంటే ఆ రాజు దూరంగా ఉనన్పుప్డే
రాయబారం పంపి సంధి చేసుకోడానికి
పర్యతిన్సాత్డు కదా! 33 అదే విధంగా మీలో
తనకు ఉనన్దంతా వదులుకోని వాడు నాకు
శిషుయ్డు కాలేడు.

చపప్బడిచపప్బడి పోయినపోయిన ఉపుప్ఉపుప్ (మతత్యిమతత్యి 5:13.
మారుక్మారుక్ 9:50)

34 “ఉపుప్ మంచిదే. అయితే ఉపుప్ తన
సారానిన్ కోలోప్తే దానికి తిరిగి సారం
దేనివలల్ కలుగుతుంది? 35 అది భూమికి గానీ,
ఎరువులా వాడడానికి గానీ పనికిరాదు. కాబటిట్
దానిన్ బయట పారవేసాత్రు. వినడానికి
చెవులునన్ వాడు విను గాక.”

సణుకుక్నన్సణుకుక్నన్ పరిసయుయ్లుపరిసయుయ్లు

తరువాత ఒకసారి పనున్లు వసూలు
చేసేవారూ, పాపులూ అనేకమంది ఆయన
ఉపదేశం వినడానికి ఆయన దగగ్రికి

వచాచ్రు. 2 పరిసయుయ్లూ, ధరమ్శాసత్ర్
పండితులూ అది చూసి, “ఈ మనిషి పాపులను
దగగ్రికి రానిసూత్ వారితో కలసి భోజనం
చేసుత్నాన్డు” అని సణుకుక్నాన్రు. 3

అందుకాయన వారికి ఈ ఉపమానం చెపాప్డు,

కనిపించకుండాకనిపించకుండా పోయినపోయిన గొరెర్గొరెర్ ఉపమానంఉపమానం
(మతత్యిమతత్యి 18:12-24)

4 “మీలో ఏ మనిషికైనా వంద గొరెర్లు ఉండి
వాటిలో ఒకటి తపిప్పోతే అతడు మిగిలిన
తొంభై తొమిమ్ది గొరెర్లను అడవిలో వదిలి,
వెళిళ్ ఆ తపిప్పోయిన గొరెర్ దొరికేంత
వరకూ వెదకడా?” 5 అది దొరికినపుప్డు
సంతోషంతో దానిన్ తన భుజాల మీద వేసుకుని
ఇంటికి వచిచ్ తన సేన్హితులనూ, ఇరుగుపొరుగు
వారినీ పిలిచి 6 ‘మీరు నాతో కలిసి
సంతోషించండి. ఎందుకంటే తపిప్పోయిన నా
గొరెర్ దొరికింది’ అని వారితో చెబుతాడు
కదా. 7 అలాగే పశాచ్తాత్పం అకక్రలేని
తొంభై తొమిమ్ది మంది నీతిమంతుల
విషయంలో కలిగే సంతోషం కంటే
పశాచ్తాత్పం పొందే ఒకక్ పాపి విషయమై
పరలోకంలో ఎకుక్వ సంతోషం కలుగుతుంది.

పోయినపోయిన నాణెంనాణెం
8 “ఒకామెకు పది వెండి నాణాలు ఉండి వాటిలో

ఒకటి పోతే ఆమె దాని కోసం దీపం వెలిగించి

ఇలల్ంతా ఊడిచ్ పోయిన నాణెం దొరికే వరకూ
జాగర్తత్గా వెదకదా? 9 అది దొరికినపుప్డు
తన సేన్హితురాళళ్నూ ఇరుగుపొరుగు వారినీ
పిలిచి, ‘నేను పోగొటుట్కునన్ నాణెం
దొరికింది కాబటిట్ నాతో కలసి
సంతోషించండి’ అంటుంది కదా. 10 అలాగే
పశాచ్తాత్పం పొందే పాపిని గురించి దేవుని
దూతల సముఖంలో సంతోషం కలుగుతుందని మీకు
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

ఇలుల్ఇలుల్ విడిచివిడిచి వెళిళ్పోయినవెళిళ్పోయిన కొడుకుకొడుకు
11 ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఒక మనిషికి

ఇదద్రు కొడుకులు ఉనాన్రు. 12 వారిలో
చినన్వాడు ‘నానాన్, ఆసిత్లో నా వాటా నాకు
పంచి ఇవువ్’ అనాన్డు. తండిర్ తన ఆసిత్ని
వారికి పంచి ఇచాచ్డు. 13 కొదిద్ రోజుల
తరువాత చినన్ కొడుకు తనకునన్దంతా
కూడగటుట్కుని దూర దేశానికి పర్యాణమై
వెళాళ్డు. అకక్డ తన డబబ్ంతా
దురవ్య్సనాలపై విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్
చేశాడు. 14 అంతా ఖరచ్యిపోయాక ఆ దేశంలో
తీవర్మైన కరువు వచిచ్ంది. అతనికి ఇబబ్ందులు
మొదలైనాయి. 15 దాంతో అతడు వెళిళ్ ఆ
దేశంలో ఒక వయ్కిత్ దగగ్ర పనికి కుదిరాడు. ఆ
వయ్కిత్ అతనిని తన పందులు మేపడానికి తన
పొలాలోల్కి పంపించాడు. 16 అతడు ఆ పందులు
తినే పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకోవాలని ఆశ
పడాడ్డు. కానీ అతనికి ఎవరూ ఏమీ ఇవవ్లేదు.

17 అతనికి బుదిధ్ వచిచ్ంది. అతడిలా
అనుకునాన్డు, ‘నా తండిర్ దగగ్ర ఎంతోమంది
కూలి వాళళ్కు ఆహారం పుషక్లంగా ఉంది.
నేనేమో ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోతునాన్ను. 18

నేను లేచి నా తండిర్ దగగ్రికి
వెళిళ్పోతాను. నానాన్, నేను పరలోకానికి
విరోధంగానూ నీ దృషిట్లోనూ పాపం చేశాను. 19

ఇక నుండి నీ కొడుకు అనిపించుకోవడానికి నాకు ఏ
అరహ్తా లేదు. ననున్ నీ కూలీలోల్ ఒకడిగా
పెటుట్కో అని చెబుతాను.’ ఇలా అనుకుని అతడు
లేచి తన తండిర్ దగగ్రికి వచాచ్డు.

20 అతడింకా దూరంగా ఉండగానే తండిర్
అతణిణ్ చూసి కనికరపడి, పరుగెతుత్కుంటూ
వెళిళ్ కౌగలించుకుని ముదుద్
పెటుట్కునాన్డు. 21 అపుప్డు ఆ కొడుకు
తండిర్తో, ‘నానాన్, నేను పరలోకానికి
విరోధంగానూ నీ దృషిట్లోనూ పాపం చేశాను. ఇక
నుండి నీ కొడుకునని చెపుప్కోడానికి నాకు ఏ
యోగయ్తా లేదు’ అనాన్డు.

22 “అయితే తండిర్ తన సేవకులతో,
“శేర్షఠ్మైన బటట్లు తెచిచ్ ఇతనికి
తొడగండి. ఇతని చేతికి ఉంగరం పెటిట్,
కాళళ్కు చెపుప్లు తొడగండి. 23 కొవివ్న
దూడను తెచిచ్ వధించండి. మనం తిని సంబరాలు
చేసుకుందాం. 24 నా ఈ కొడుకు చనిపోయి మళీళ్
బతికాడు. తపిప్పోయి దొరికాడు’ అని
చెపాప్డు. అపుప్డు వారంతా సంబరాలు
చేసుకోవడం మొదలు పెటాట్రు.

పరిసయుయ్లపరిసయుయ్ల మనసత్తవ్ంమనసత్తవ్ం
25 “ఆ సమయంలో అతని పెదద్ కొడుకు

పొలంలో ఉనాన్డు. అతడు ఇంటిని
సమీపిసుత్ండగా సంగీతం, నాటయ్ధవ్ని
అతనికి వినిపించాయి. 26 ఒక సేవకుణిణ్ పిలిచి,
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‘ఏం జరుగుతోంది?’ అని అడిగాడు. 27 ఆ పనివాడు
అతనితో, ‘నీ తముమ్డు వచాచ్డు. అతడు తన
దగగ్రికి కేష్మంగా తిరిగి వచిచ్నందుకు నీ
తండిర్ కొవివ్న దూడను వధించాడు’ అని
చెపాప్డు.

28 దాంతో పెదద్ కొడుకిక్ కోపం వచిచ్
ఇంటోల్కి వెళళ్లేదు. అతని తండిర్ బయటకు
వచిచ్ అతణిణ్ లోపలికి రమమ్ని బతిమాలాడు.
29 కాని అతడు, ‘ఇదిగో విను, ఇనేన్ళళ్ నుండి
నీకు సేవలు చేసుత్నాన్ను. ఏనాడూ నీ మాట
జవదాటలేదు. అయినా నా సేన్హితులతో కలసి
సంబరం చేసుకోడానికి నువువ్ నాకు ఒకక్
మేకపిలల్ను కూడా ఇవవ్లేదు. 30 కానీ నీ
ఆసిత్ని వేశయ్లకు ఖరుచ్ చేసిన నీ చినన్
కొడుకు రాగానే వాడి కోసం కొవివ్న దూడను
వధించావు’ అంటూ నిషూట్రంగా మాటాల్డాడు.
31 అందుకతని తండిర్, ‘నాయనా, నువెవ్పుప్డూ
నా దగగ్రే ఉనాన్వు. నావనీన్ నీవే. 32 మనం
సంతోషంగా పండగ చేసుకోవాలిస్ందే.
ఎందుకంటే నీ తముమ్డు చనిపోయి బతికాడు,
తపిప్పోయి దొరికాడు’ అని చెపాప్డు.”

నాయ్యంనాయ్యం తపిప్నతపిప్న మేనేజర్మేనేజర్ ఉపమానంఉపమానం

ఆయన తన శిషుయ్లకు ఇలా చెపాప్డు,
“ఒక ధనవంతుడి దగగ్ర ఒక అధికారి
ఉనాన్డు. అతడు ఆ ధనవంతుని ఇంటి

ఆరిధ్క వయ్వహారాలు చూసేవాడు. అతడు తన
ఆసిత్ని పాడు చేసుత్నాన్డనే ఫిరాయ్దు
ధనవంతుడికి వచిచ్ంది.

2 అతడు ఆ అధికారిని పిలిపించి, ‘నీ గురించి
నేను వింటునన్దేమిటి? నీ పనికి సంబంధించిన
లెకక్ అంతా అపప్గించు. ఇక పైన నువువ్
నిరవ్హణాధికారిగా ఉండడానికి వీలేల్దు’
అనాన్డు. 3 అపుప్డతడు ‘యజమాని ననున్
నిరవ్హణ పనిలో నుండి తీసివేసుత్నాన్డు.
ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి? తవవ్కం పని నాకు
చేతకాదు. భికష్మెతాత్లంటే అవమానం. 4

ననున్ ఈ నిరావ్హకతవ్పు పని నుండి
తొలగించిన తరువాత నలుగురూ తమ ఇళళ్లోకి
ననున్ ఆహావ్నించాలంటే ఎలా చేయాలో నాకు
తెలుసులే’ అనుకునాన్డు.

5 ఆ తరువాత అతడు తన యజమానికి బాకీ ఉనన్
వారందరినీ పిలిపించాడు. ఒకడితో, ‘నా
యజమానికి నువువ్ ఎంత బాకీ ఉనాన్వు?’ అని
అడిగాడు. 6 ‘మూడు వేల లీటరల్ నూనె’ అని అతడు
జవాబిచాచ్డు. ఈ అధికారి ఆ వయ్కిత్తో, ‘నీ
పతర్ంలో పదిహేను వందల లీటరల్ని రాసుకో’
అనాన్డు. 7 ‘నువువ్ ఎంత బాకీ ఉనాన్వు?’ అని
మరొకణిణ్ అడిగితే అతడు, ‘వంద మానికల
గోదుమలు’ అని చెపాప్డు. నిరవ్హణాధికారి
అతనితో, ‘నీ పతర్ంలో ఎనభై మానికలని
రాసుకో’ అనాన్డు. 8 నాయ్యం తపిప్
వయ్వహరించిన ఆ అధికారి తెలివైన పని
చేశాడని యజమాని అతణిణ్ మెచుచ్కునాన్డు.
ఈ లోక సంబంధులు తమ వారి విషయంలో ఎంతో
తెలివిగా వయ్వహరిసాత్రు. ఈ విషయంలో
వారు దేవుని పర్జల కంటే తెలివైన వారు.

9 అనాయ్యమైన ధనంతో సేన్హితులను
సంపాదించుకోండి. ఎందుకంటే ఆ ధనం
మిమమ్లిన్ వదిలి పోయినపుప్డు వారు తమ
శాశవ్తమైన నివాసాలోల్ మిమమ్లిన్
చేరుచ్కుంటారని మీతో చెబుతునాన్ను. 10

చినన్ చినన్ విషయాలోల్ నమమ్కంగా
ఉండేవాడు పెదద్ విషయాలోల్ కూడా
నమమ్కంగా ఉంటాడు. చినన్ విషయాలోల్
అనాయ్యంగా ఉండేవాడు పెదద్ విషయాలోల్
కూడా అనాయ్యంగానే ఉంటాడు. 11 కాబటిట్
మీరు అనాయ్యమైన ధనం విషయంలోనే
నమమ్కంగా లేకపోతే, ఇక నిజమైన ధనం
మీకెవరిసాత్రు? 12 మీరు ఇతరుల ధనం
విషయంలో నమమ్కంగా లేకపోతే మీ
సొంతమైనది మీకు ఎవరిసాత్రు?

13 ఏ సేవకుడూ ఇదద్రు యజమానులకు సేవ
చేయలేడు. అతడు ఒకరిని దేవ్షించి రెండవ
యజమానిని పేర్మిసాత్డు. లేదా ఒకరికి
కటుట్బడి ఉండి మరొకరిన్ చినన్ చూపు
చూసాత్డు. మీరు దేవుణీణ్ సిరినీ
సేవించలేరు.”

పరిసయుయ్లకుపరిసయుయ్లకు యేసుయేసు జవాబుజవాబు
14 డబుబ్ను పేర్మించే పరిసయుయ్లు ఈ

మాటలనీన్ విని ఆయనను ఎగతాళి చేశారు. 15

ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు. “మీరు మనుషుల
దృషిట్లో నీతిమంతులని అనిపించుకునేవారే
గానీ దేవునికి మీ హృదయాలు తెలుసు. మనుషులు
ఘనంగా ఎంచేది దేవునికి అసహయ్ం.

16 బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను
వచేచ్ంతవరకూ ధరమ్శాసత్ర్మూ పర్వకత్ల
బోధలూ ఉనాన్యి. అపప్టి నుండి దేవుని
రాజయ్ సువారత్ పర్కటన జరుగుతూనే ఉంది.
పర్తి ఒకక్రూ ఆ రాజయ్ంలో బలవంతంగా
చొరబడుతూ ఉనాన్రు. 17 ధరమ్శాసత్ర్ంలో
ఒక పొలల్యినా తపిప్పోవడం కంటే ఆకాశం,
భూమీ నశించి పోవడమే తేలిక.

విడాకులువిడాకులు (మతత్యిమతత్యి 5:31,32. 19:3-11. మారుక్మారుక్
10:2-12. 1కొరింతికొరింతి 7:10-15)

18 “భారయ్కు విడాకులు ఇచిచ్ మరో
సీత్ర్ని పెళిళ్ చేసుకొనేవాడు వయ్భిచారం
చేసుత్నాన్డు. అలాగే విడాకులు తీసుకునన్
సీత్ర్ని పెళిళ్ చేసుకొనేవాడు వయ్భిచారం
చేసుత్నాన్డు.

ధనికుడుధనికుడు, లాజరులాజరు
19 “ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు. అతడు ఊదారంగు

వసాత్ర్లూ, ఖరీదైన బటట్లూ ధరించేవాడు.
పర్తి రోజూ విలాసంగా జీవించేవాడు. 20 లాజరు
అనే నిరుపేద కూడా ఉండేవాడు. ఇతనికి
ఒంటినిండా కురుపులుండేవి. ఇతడు ధనవంతుని
ఇంటి గుమమ్ం ముందు పడి ఉండేవాడు. 21

ధనవంతుని భోజన బలల్ పైనుంచి కింద పడే
రొటెట్ ముకక్లతో తన ఆకలి తీరుచ్కోడానికి
పర్యతన్ం చేసేవాడు. అంతేకాకుండా వీధి
కుకక్లు వచిచ్ అతని కురుపులు నాకేవి. 22 ఆ
నిరుపేద చనిపోయాడు. దేవదూతలు వచిచ్
అతణిణ్ అబార్హాముకు సనిన్హితంగా
ఉండడానికి తీసుకు వెళాళ్రు. తరువాత
ధనవంతుడు కూడా చనిపోయాడు. అతణిణ్
పాతిపెటాట్రు.

23 “అతడు పాతాళంలో యాతనపడుతూ పైకి తేరి
చూసి దూరంగా ఉనన్ అబార్హామునూ అతనికి
సనిన్హితంగా ఉనన్ లాజరునూ చూసి 24 ‘తండీర్
అబార్హామూ, ననున్ కరుణించు. నేను ఈ

లూకా సువారత్ 15:27
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మంటలోల్ అలాల్డిపోతూ ఉనాన్ను. లాజరు తన
వేలి కొనను నీళళ్లో ముంచి నా నాలుకపై
చలల్డానికి అతణిణ్ పంపు’ అని కేకలు
పెటాట్డు.

25 దానికి జవాబుగా అబార్హాము, ‘నాయనా,
గురుత్ందా? నువువ్ జీవించి ఉనన్పుప్డు
నీకిషట్మైన వాటిని నువువ్ అనుభవించావు.
అపుప్డు లాజరు ఎనోన్ కషాట్లు పడాడ్డు.
ఇపుప్డు ఇకక్డ అతడు సేద దీరుతునాన్డు.
నువువ్ యాతన పడుతునాన్వు. 26 అదీగాక ఇకక్డ
నుండి మీ దగగ్రికి రావాలనుకునే వారు
రాలేకుండా అకక్డి వారు మా దగగ్రికి రాకుండా
మీకూ మాకూ మధయ్ పెదద్ అగాధం ఉంది,’
అనాన్డు.

27 అపుప్డతడు, ‘అలాగైతే తండీర్, నాకు
ఐదుగురు సోదరులునాన్రు. వారు కూడా ఈ
వేదనకరమైన సథ్లానికి రాకుండా సాకష్య్ం
ఇవవ్డానికి లాజరును మా ఇంటికి పంపించమని
నినున్ వేడుకుంటునాన్ను’ అనాన్డు. 29 అందుకు
అబార్హాము, ‘వారి దగగ్ర మోషే, పర్వకత్లూ
ఉనాన్రు. నీ సోదరులు వారి మాటలు వినాలి’
అనాన్డు. 30 అతడు, ‘తండీర్, అబార్హామూ
అలా అనకు, చనిపోయిన వారిలో నుండి ఎవరైనా
వెళేత్ వారు తపప్క పశాచ్తాత్పపడతారు’
అనాన్డు. 31 అందుకు అబార్హాము అతనితో,
‘మోషే, పర్వకత్లూ చెపిప్న మాటలు వారు
వినకపోతే చనిపోయిన వారిలో నుండి ఎవరైనా
సజీవంగా లేచి వెళిళ్నా నమమ్రు’ ” అనాన్డు.

కష్మాపణకష్మాపణ గురించినగురించిన ఉపదేశంఉపదేశం (మతత్యిమతత్యి
18:7,15)

ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు,
“ఆటంకాలు రాకుండా ఉండడం
అసాధయ్ం. కానీ అవి ఎవరి వలల్

వసాత్యో అతని సిథ్తి ఎంత భయానకమో! 2

అలాంటి వయ్కిత్ ఈ చినన్ బిడడ్లోల్
ఎవరికైనా ఆటంకం కలగజేయడం కంటే అతడి
మెడకు తిరగలి రాయి కటిట్ సముదర్ంలో
పడవేయడం అతనికి మేలు.

3 మీ వరకూ మీరు జాగర్తత్గా ఉండండి.
అయితే మీ సోదరుడు అపరాధం చేసేత్
అతణిణ్ మందలించండి. తన అపరాధం విషయమై
అతడు పశాచ్తాత్ప పడితే అతణిణ్
కష్మించండి.

4 అతడు ఒకే రోజు మీకు వయ్తిరేకంగా ఏడు
సారుల్ అపరాధం చేసి అదే రోజు ఏడు సారుల్
మీ దగగ్రికి వచిచ్, ‘పశాచ్తాత్ప
పడుతునాన్ను’ అంటే మీరు అతణిణ్
కష్మించాలి.” 5 అపుప్డు అపొసత్లులు,
“పర్భూ, మా విశావ్సానిన్ వృదిధ్ చెయియ్”
అనాన్రు. 6 పర్భువు, “మీరు ఆవగింజంత
విశావ్సం గలవారైతే ఈ మారేడు చెటుట్ను
చూసి, ‘నీవు వేళల్తో సహా పెళల్గించుకుని
పోయి సముదర్ంలో నాటుకు పో’ అంటే అది
మీరు చెపిప్నటుట్ చేసుత్ంది.

ఉపచారంఉపచారం గురించినగురించిన ఉపమానంఉపమానం
7 “మీలో ఎవరి సేవకుడైనా పొలంలో భూమి

దునున్తూనో, మందను మేపుతూనో ఉండి ఇంటికి
వసేత్ యజమాని ‘నువువ్ వెంటనే వచిచ్
భోజనానికి కూరోచ్’ అంటాడా? అనడు. 8 పైగా
‘నాకు భోజనం సిదధ్ం చెయియ్. తువావ్లు

కటుట్కుని నేను భోజనం చేసి ముగించే వరకూ
నాకు సేవ చెయియ్. ఆ తరువాత నువువ్
తినవచుచ్’ అంటాడు.

9 తాను ఆజాఞ్పించిన పనులనీన్ ఆ పనివాడు
చకక్గా చేశాడని యజమాని ‘నాపై దయ
చూపించావు’ అని వాణిణ్ మెచుచ్కుంటాడా? 10

అలాగే మీరు కూడా మీకు ఆజాఞ్పించిన
పనులనీన్ చేసిన తరువాత ‘మేము ఏ యోగయ్తా
లేని సేవకులం. మేము చేయాలిస్ందే చేశాం’
అని చెపాప్లి.”

పదిమందిపదిమంది కుషట్రోగులకుషట్రోగుల సవ్సథ్తసవ్సథ్త
11 ఆయన యెరూషలేముకు పర్యాణమై

దారిలో సమరయ, గలిలయ పార్ంతాల గుండా
వెళూత్ 12 ఒక గార్మంలో పర్వేశించాడు.
అకక్డ కుషుట్ రోగులు పదిమంది ఆయనకు ఎదురై
దూరంగా నిలిచారు. 13 “యేసూ, పర్భూ, మాపై
జాలి చూపు” అని గటిట్గా కేకలు వేశారు. 14

ఆయన వారిని చూసి, “మీరు వెళిళ్, యాజకులకు
కనపడండి” అని చెపాప్డు. వారు వెళుత్ండగా
కుషుట్ రోగం నయమై శుదుధ్లయాయ్రు.

15 వారిలో ఒకడు తన రోగం నయం కావడం చూసి
16 బిగగ్రగా దేవుణిణ్ కీరిత్సూత్, తిరిగి
వచిచ్ ఆయన పాదాల ముందు సాషాట్ంగపడి
ఆయనకు కృతజఞ్తలు చెపాప్డు. వాడు సమరయ
పార్ంతం వాడు. 17 అందుకు యేసు, “పది మంది
శుదుధ్లయాయ్రు కదా, తకిక్న తొమిమ్ది
మంది ఏరీ? 18 దేవుణిణ్ కీరిత్ంచడానికి ఈ
విదేశీయుడు తపప్ ఇంకెవవ్రూ కనబడక పోవడం
ఏమిటి?” అనాన్డు. 19 “నువువ్ లేచి వెళుళ్, నీ
విశావ్సం నినున్ బాగు చేసింది” అని వాడితో
చెపాప్డు.

రాజయ్ంరాజయ్ం గురించినగురించిన ఆధాయ్తిమ్కఆధాయ్తిమ్క అంతరారథ్ంఅంతరారథ్ం
(లూకాలూకా 19:11, 12)

20 ఒకసారి పరిసయుయ్లు, “దేవుని రాజయ్ం
ఎపుప్డు వసుత్ంది” అని ఆయనను అడిగారు.
దానికి ఆయన, “దేవుని రాజయ్ం అందరికీ
కనిపించేలా రాదు. 21 ఎందుకంటే దేవుని
రాజయ్ం మీ మధయ్నే ఉంది. కాబటిట్ దేవుని
రాజయ్ం ఇదిగో ఇకక్డ ఉంది, అదిగో అకక్డ
ఉంది అని చెపప్డానికి కుదరదు” అని వారికి
జవాబిచాచ్డు.

యేసుయేసు తనతన రెండవరెండవ రాకరాక విషయంవిషయం వెలల్డించడంవెలల్డించడం
22 ఇంకా ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు,

“మనుషయ్ కుమారుడి రోజులోల్ ఒక రోజును
చూడాలని మీరు ఎంతగానో కోరుకునే సమయం
వసుత్ంది. కానీ మీరు ఆ రోజును చూడరు. 23 వారు,
‘ఇదిగో ఇకక్డుంది, అదిగో అకక్డుంది’ అంటారు.
మీరు వెళళ్వదుద్. అసలు వారిని
అనుసరించవదుద్. 24 ఆకాశంలో ఒక దికుక్న
తళుకుక్న మెరుపు మెరిసి ఆ వెలుగు మరో
దికుక్ వరకూ ఎలా పర్కాశిసుత్ందో అలాగే ఆ
రోజున మనుషయ్ కుమారుడు కూడా ఉంటాడు. 25

అయితే దీనికి ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు
పొందాలి. ఈ తరం వారు ఆయనను పూరిత్గా
నిరాకరించాలి.

26 “నోవహు రోజులోల్ జరిగినటుట్ గానే
మనుషయ్ కుమారుడి రోజులోల్ కూడా
జరుగుతుంది. 27 నోవహు ఓడలోకి వెళిళ్న రోజు

లూకా సువారత్ 17:27
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వరకూ పర్జలు తినడం తాగడం పెళిళ్ళళ్కు
ఇవవ్డం పుచుచ్కోవడం చేసూత్ ఉనాన్రు.
అపుప్డు జలపర్ళయం వచిచ్ అందరీన్ నాశనం
చేసింది.

28 లోతు రోజులోల్ జరిగినటుట్గా కూడా
జరుగుతుంది. అపుప్డైతే పర్జలు తింటూ
తాగుతూ కొంటూ అముమ్తూ నాటుల్ వేసూత్
ఇళుళ్ కటుట్కుంటూ ఉనాన్రు. 29 అయితే
లోతు సొదొమ విడిచి వెళిళ్న రోజునే ఆకాశం
నుండి అగిన్ గంధకాలు కురిసి అందరూ నాశనం
అయాయ్రు.

30 “అలాగే మనుషయ్ కుమారుడు
పర్తయ్కష్మయేయ్ రోజున కూడా
జరుగుతుంది. 31 ఆ రోజున మేడ మీద ఉండేవాడు
ఇంటోల్ సామాను తీసుకుపోవడం కోసం కిందకు
దిగకూడదు. అలాగే పొలంలో పని చేసుత్నన్
వాడు ఇంటికి తిరిగి రాకూడదు. 32 లోతు
భారయ్ను జాఞ్పకం చేసుకోండి. 33 తన
పార్ణానిన్ రకిష్ంచుకోవాలనుకునేవాడు
దానిన్ పోగొటుట్కుంటాడు. కానీ తన
పార్ణానిన్ పోగొటుట్కునేవాడు దానిన్
రకిష్ంచుకుంటాడు.

34 నేను చెపేప్దేమిటంటే ఆ రాతిర్ ఒక
మంచం మీద ఇదద్రు ఉంటే వారిలో ఒకరిని
తీసుకుపోవడం . మరొకరిని విడిచి పెటట్డం
జరుగుతుంది. 35 ఇదద్రు సీత్ర్లు తిరగలి
విసరుతూ ఉంటారు. వారిలో ఒకామె
వెళిళ్పోవడం, మరొకామె ఉండిపోవడం
జరుగుతుంది. ఇదద్రు పొలంలో పని చేసూత్
ఉంటారు. వారిలో ఒకడు వెళిళ్పోతాడు.
మరొకడు ఉండిపోతాడు.”

36 అపుప్డు శిషుయ్లు, “పర్భూ, ఇదంతా
ఎకక్డ జరుగుతుంది” అని అడిగారు. 37 దానికి
జవాబుగా ఆయన, “శవం ఎకక్డ ఉంటే రాబందులు
అకక్డ పోగవుతాయి” అనాన్డు.

నాయ్యంనాయ్యం లేనిలేని నాయ్యాధికారినాయ్యాధికారి ఉపమానంఉపమానం

తన శిషుయ్లు నిరుతాస్హపడకుండా
ఎలల్ వేళలా పార్రథ్న చేసూత్
ఉండాలనడానికి ఆయన వారికి ఈ

ఉపమానం చెపాప్డు.
2 “ఒక పటట్ణంలో ఒక నాయ్యాధిపతి

ఉనాన్డు. అతనికి దేవుడంటే భయం లేదు,
మనుషులంటే లెకక్లేదు. 3 ఆ పటట్ణంలో ఒక
విధవరాలు కూడా ఉంది. ఆమె అతని దగగ్రికి
తరచుగా వచిచ్ ‘నా పర్తివాదితో వివాదం
విషయంలో నాకు నాయ్యం చెయియ్’ అని
అడుగుతూ ఉండేది. 4 అతడు ఆమెకు నాయ్యం
చేయడానికి చాలాకాలం వరకూ ఇషట్పడలేదు.
కాని ఆ తరువాత ఇలా అనుకునాన్డు, ‘నేను
దేవుడికి భయపడను, మనుషులనూ
లెకక్చెయయ్ను. 5 కానీ ఈ విధవరాలు ననున్
ఒకటే విసిగిసూత్ ఉంది. కాబటిట్ ఆమె
మాటిమాటికీ వచిచ్ ననున్ సతాయించకుండా
ఆమెకి నాయ్యం జరిగిసాత్ను’ అనుకునాన్డు.”

6 ఇంకా పర్భువు ఇలా అనాన్డు,
“అనాయ్యసుత్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి
చెపిప్న మాట వినాన్రు కదా! 7 తాను
ఏరప్రచుకునన్ వారు రాతిర్ంబగళుళ్ తనకు
విజాఞ్పనలు చేసూత్ ఉంటే దేవుడు వారికి
నాయ్యం తీరచ్డా? వారి విషయమై ఆయన
ఆలసయ్ం చేసాత్డా? 8 ఆయన వారికి

తవ్రగానే నాయ్యం జరిగిసాత్డు. అయినా
మనుషయ్ కుమారుడు వచిచ్నపుప్డు భూమి మీద
విశావ్సం అనేది ఆయనకు కనిపిసుత్ందా?”

పరిసయుయ్డుపరిసయుయ్డు, పనున్పనున్ వసూలుదారుడువసూలుదారుడు
9 తామే నీతిమంతులని, తమపైనే నమమ్కం

పెటుట్కుని ఇతరులను చినన్ చూపు చూసే
వారితో ఆయన ఒక ఉపమానం చెపాప్డు. 10

“ఇదద్రు వయ్కుత్లు పార్రథ్న చేయడానికి
దేవాలయానికి వెళాళ్రు. వారిలో ఒకడు
పరిసయుయ్డు. ఇంకొకడు పనున్లు వసూలు చేసే
వాడు. 11 పరిసయుయ్డు నిలబడి, ‘దేవా, నేను
దొంగలూ, అనాయ్యం చేసేవారూ,
వయ్భిచారులూ అయిన ఇతరులాల్ కాకుండా,
ఇంకా ఈ పనున్లు వసూలు చేసే వాడిలా కాకుండా
ఉనన్ందుకు నీకు కృతజఞ్తలు
చెపుప్కుంటునాన్ను. 12 వారానికి
రెండుసారుల్ ఉపవాసం ఉంటునాన్ను. నా
సంపాదన అంతటిలో పదవ వంతు నీకిసుత్నాన్ను’
అంటూ తనలో తాను పార్రథ్న చేసూత్
ఉనాన్డు 13 అయితే పనున్లు వసూలు చేసేవాడు
దూరంగా నిలబడాడ్డు. కళుళ్ పైకెతిత్
చూడడానికి కూడా వాడికి ధైరయ్ం చాలలేదు.
వాడు గుండెలు బాదుకుంటూ, ‘దేవా, నేను పాపిని.
ననున్ కరుణించు’ అనాన్డు.

14 పరిసయుయ్డి కంటే పనున్లు వసూలు చేసే
వాణేణ్ దేవుడు నీతిమంతుడిగా ఎంచాడు. ఇతడు
నిరోద్షిగా ఇంటికి తిరిగి వెళాళ్డని మీతో
చెబుతునాన్ను. తనను తాను హెచిచ్ంచుకొనే
వాణిణ్ తగిగ్ంచడం, తగిగ్ంచుకొనే వాణిణ్
గొపప్చేయడం జరుగుతుంది.

యేసుయేసు చినన్పిలల్లనుచినన్పిలల్లను దీవించడందీవించడం (మతత్యిమతత్యి
19:13-15. మారుక్మారుక్ 10:13-16)

15 తమ పసి పాపల మీద యేసు తన
చేతులుంచాలని కొందరు వారిని ఆయన దగగ్రికి
తీసుకువచాచ్రు. ఆయన శిషుయ్లు అది చూసి ఆ
తీసుకువచిచ్న వారిని అదిలించారు. 16 అయితే
యేసు వారిని తన దగగ్రికి పిలిపించాడు.
“పిలల్లిన్ నా దగగ్రికి రానివవ్ండి. వారిని
ఆటంకపెటట్వదుద్. ఎందుకంటే దేవుని
రాజయ్ం ఇలాటి వారిదే. 17 చినన్
పిలల్లాల్గా దేవుని రాజాయ్నిన్
సీవ్కరించని వాడు దానిలో ఎంత మాతర్మూ
పర్వేశించడని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

ధనికుడైనధనికుడైన యువయువ అధికారిఅధికారి (మతత్యిమతత్యి 19:16-30.
మారుక్మారుక్ 10:17-31)

18 ఒక అధికారి ఆయనను చూసి, “మంచి ఉపదేశకా,
నితయ్ జీవానికి వారసుణిణ్ కావాలంటే
నేనేం చేయాలి?” అని అడిగాడు. 19 అందుకు
యేసు, “ననున్ మంచివాడని ఎందుకంటునాన్వు?
దేవుడు తపిప్ంచి ఇంకెవరూ మంచి వారు కారు. 20

వయ్భిచారం చేయవదుద్, హతయ్ చేయవదుద్,
దొంగతనం చేయవదుద్, అబదధ్ సాకష్య్ం
చెపప్వదుద్, నీ తండిర్నీ, తలిల్నీ గౌరవించు
అనే ఆజఞ్లు నీకు తెలుసు కదా” అని అతనితో
అనాన్డు.

21 దానికి జవాబుగా అతడు, “వీటిని
చినన్పప్టి నుండి పాటిసూత్నే ఉనాన్ను”

లూకా సువారత్ 17:28
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అనాన్డు. 22 యేసు అతని మాట విని ఇలా
అనాన్డు, “నీకు ఇంకా ఒకక్టి కొదువగా ఉంది. నీ
ఆసుత్లనీన్ అమిమ్ నిరుపేదలకివువ్.
అపుప్డు పరలోకంలో నీకు సంపదలు కలుగుతాయి.
ఆపైన నువువ్ వచిచ్ ననున్ అనుసరించు”
అనాన్డు. 23 అయితే అతడు ఎంతో ధనవంతుడు
కాబటిట్ ఈ మాటలు విని చాలా
విచారపడాడ్డు. 24 యేసు అతనిన్ చూసి,
“ఆసిత్పాసుత్లునన్ వారు దేవుని రాజయ్ంలో
పర్వేశించడం ఎంతో కషట్ం. 25 ధనవంతుడు
దేవుని రాజయ్ంలో పర్వేశించడం కంటే ఒక
ఒంటె సూది రంధర్ం గుండా వెళళ్డం తేలిక”
అనాన్డు.

26 ఇది వినన్ వారు, “అలాగైతే ఎవరు రకష్ణ
పొందగలరు?” అని అడిగారు 27 అందుకు ఆయన,
“మనుషుయ్లకు అసాధయ్మైనవి దేవునికి
సాధయ్మే” అని చెపాప్డు. 28 అపుప్డు
పేతురు ఇలా అనాన్డు, “చూడు, మేము అనీన్
వదులుకుని నినున్ అనుసరించాం.” 29 అందుకు
ఆయన, “దేవుని రాజయ్ం కోసం ఎవరైనా తన
ఇంటినైనా, భారయ్ నైనా,
అనన్దముమ్లనైనా, తలిల్దండుర్లనైనా,
పిలల్లనైనా వదులుకుంటే అతనికి 30 ఈ
లోకంలో ఎనోన్ రెటుల్, రాబోయే లోకంలో
నితయ్ జీవం కలుగుతాయని మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

యేసుయేసు తనతన మరణమరణ ఉతాథ్నాలఉతాథ్నాల గురించిగురించి చెపప్డంచెపప్డం
(మతత్యిమతత్యి 20:17-19. మారుక్మారుక్ 10:32-34)

31 ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లను ఓ
పకక్కు పిలిచి, “వినండి, మనం యెరూషలేము
వెళుత్నాన్ం. పర్వకత్లు మనుషయ్
కుమారుణిణ్ గురించి రాసిన మాటలనీన్
జరుగుతాయి. 32 ఆయనను యూదేతరులకు
పటిట్సాత్రు. వారేమో ఆయనను ఎగతాళి
చేసాత్రు, అవమానిసాత్రు, ఆయన మీద ఉమిమ్
వేసాత్రు. 33 ఆయనను కొరడాలతో కొడతారు,
చంపివేసాత్రు. కానీ మూడవ రోజున ఆయన తిరిగి
లేసాత్డు” అని చెపాప్డు. 34 వారికి ఈ
మాటలోల్ ఒకక్టి కూడా అరథ్ం కాలేదు. ఈ
సంగతి వారికి మరమ్ంగా ఉంది. కాబటిట్ ఆయన
చెపిప్న సంగతులు వారికి అంతు బటట్లేదు.

యెరికోయెరికో దగగ్రదగగ్ర గుడిడ్వాడికిగుడిడ్వాడికి చూపునివవ్డంచూపునివవ్డం
(మతత్యిమతత్యి 20:29-34. మారుక్మారుక్ 10:46-52)

35 ఆయన యెరికో పటట్ణం సమీపానికి
వచిచ్నపుప్డు దారి పకక్నే ఒక గుడిడ్వాడు
కూరుచ్ని అడుకుక్ంటూ ఉనాన్డు. 36 పెదద్
సంఖయ్లో జనం వెళుత్నన్టుట్ అతడు
పసిగటిట్, “ఏం జరుగుతోంది?” అని అడిగాడు. 37

నజరేతు వాడైన యేసు వెళుత్నాన్డని వారు
అతనికి చెపాప్రు. 38 అపుప్డు వాడు, “యేసూ,
దావీదు కుమారా, ననున్ కరుణించు” అని కేకలు
వేయడం మొదలు పెటాట్డు. 39 ముందు
నడుసుత్నన్వారు, “నోరు మూసుకో” అని
గదిద్ంచారు. కానీ వాడు, “యేసూ, దావీదు
కుమారా, ననున్ కరుణించు” అని మరింత బిగగ్రగా
కేకలు వేశాడు.

40 అపుప్డు యేసు నిలబడి, వాణిణ్ తన
దగగ్రికి తీసుకురమమ్నాన్డు. 41 వాడు
దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఆయన, “నీ కోసం
నేనేంచేయాలని కోరుతునాన్వు?” అని అడిగాడు.

దానికి వాడు, “పర్భూ, నాకు చూపు కావాలి”
అనాన్డు. 42 దానికి యేసు, “చూపు పొందు, నీ
విశావ్సం నినున్ బాగు చేసింది” అని వాడితో
చెపాప్డు. 43 వెంటనే వాడు చూపు పొందాడు.
దేవుణిణ్ కీరిత్సూత్ యేసు వెనకాలే
వెళాళ్డు. పర్జలంతా ఇది చూసి దేవుణిణ్
సుత్తించారు.

జకక్యజకక్య మారుప్మారుప్

ఆయన పర్యాణం చేసూత్
సంచరిసూత్ యెరికో పటట్ణంలో
పర్వేశించి 2 దానిగుండా

వెళుత్నాన్డు. అకక్డ జకక్యయ్ అనే
వయ్కిత్ ఉనాన్డు. ఇతడు ముఖయ్పనున్
వసూలుదారు, ధనవంతుడు. 3 ఇతడు యేసు ఎవరో
చూడాలని ఆశించాడు. కాని జనసమూహం
గుమిగూడడం వలనా ఇతడు పొటిట్వాడు కావడం
వలనా చూడలేకపోయాడు. 4 అపుప్డు యేసు ఆ
దారిలోనే వసుత్నాన్డు, కాబటిట్ అతడు
ముందుగా పరిగెతిత్ వెళిళ్ ఒక మేడి చెటుట్
ఎకాక్డు.

5 యేసు ఆ చోటికి వచిచ్నపుప్డు, తలెతిత్
చూసి, “జకక్యాయ్, తవ్రగా దిగిరా. ఈ రోజు
నేను నీ ఇంటోల్ ఉండాలి” అనాన్డు. 6 అతడు
తవ్రగా దిగి సంతోషంతో ఆయనను తన ఇంటికి
తీసుకువెళాళ్డు. 7 అది చూసి అందరూ, “ఈయన
ఒక పాపాతుమ్డి ఇంటికి అతిథిగా వెళాళ్డు”
అని గొణగడం మొదలుపెటాట్రు.

8 జకక్యయ్ నిలబడి, “ఇదిగో పర్భూ, నా
ఆసిత్లో సగం పేదలకిసుత్నాన్ను.
నేనెవరినైనా మోసం చేసి ఏదనాన్ తీసుకుంటే
అతనికి నాలుగంతలు మళీళ్ చెలిల్సాత్ను”
అనాన్డు. 9 అందుకు యేసు, “ఈ ఇంటికి ఈ రోజు
రకష్ణ వచిచ్ంది. ఇతడు కూడా అబార్హాము
కుమారుడే. 10 నశించిన దానిన్ వెతికి
రకిష్ంచడానికి మనుషయ్ కుమారుడు వచాచ్డు”
అని చెపాప్డు.

పదిపది బంగారుబంగారు నాణేలనాణేల ఉపమానంఉపమానం
11 వారు ఈ మాటలు వింటునన్పుప్డు ఆయన

వారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు. ఎందుకంటే
ఆయన యెరూషలేముకు దగగ్రలో ఉండడం వలల్
దేవుని రాజయ్ం వెంటనే వచేచ్సుత్ందని
వారు అనుకుంటునాన్రు.

12 “గొపప్ వంశానికి చెందిన ఒక వయ్కిత్ తన
కోసం రాజయ్ం సంపాదించుకుని రావాలని
దూరదేశానికి పర్యాణం అయాయ్డు. 13

దానికి ముందు తన సేవకులు పది మందిని పిలిచి
వారికి పది బంగారు నాణాలు ఇచాచ్డు. “నేను
తిరిగి వచేచ్ వరకూ మీరు వీటితో వాయ్పారం
చేయండి” అని చెపాప్డు. 14 అయితే అతని
పటట్ణంలోని పౌరులు అతణిణ్ దేవ్షించారు.
‘ఇతడు మమమ్లిన్ పరిపాలించడం మాకు ఇషట్ం
లేదు’ అంటూ అతని వెనుకే రాయబారం పంపారు.
15 అయినా అతడు ఆ రాజాయ్నిన్
సంపాదించుకొని తిరిగి వచాచ్డు. తన దాసులు
వాయ్పారం చేసి ఎంత సంపాదించారో
తెలుసుకోవాలని వారిని పిలిపించాడు.

16 “మొదటి వాడు వచిచ్, ‘అయాయ్,
మీరిచిచ్న నాణెం మరో పది నాణేలను
సంపాదించింది” అనాన్డు. 17 దానికి ఆ
యజమాని, ‘భలే, మంచి సేవకా! నువువ్ ఈ చినన్

లూకా సువారత్ 19:17

789



20

విషయంలో నమమ్కంగా ఉనాన్వు కాబటిట్ పది
పటట్ణాల మీద అధికారిగా ఉండు’ అనాన్డు. 18

ఇక రెండవ పనివాడు వచాచ్డు. ‘అయాయ్,
మీరిచిచ్న నాణెంతో మరో ఐదు నాణాలు
సంపాదించాను’ అనాన్డు. 19 యజమాని వాడితో,
‘నువువ్ ఐదు పటట్ణాల మీద అధికారిగా ఉండు’
అనాన్డు.

20 అపుప్డు మరో పనివాడు వచాచ్డు. వాడిలా
అనాన్డు, ‘అయాయ్, ఇదిగో నువువ్ ఇచిచ్న
నాణెం. 21 దీనిన్ జాగర్తత్గా గుడడ్లో
కటిట్ దాచిపెటాట్ను. నువువ్ కఠినుడివని
నాకు తెలుసు. నువువ్ పెటట్ని చోట
తీసుకుంటావు, నాటని చోట పంట కోసాత్వు,’
అనాన్డు. 22 అందుకా యజమాని, ‘చెడడ్ సేవకా,
నీ నోటి మాట పైనే నీకు తీరుప్ తీరుసాత్ను.
నేను పెటట్ని చోట తీసుకుంటాను, నాటని
చోట పంట కోసాత్ను, కఠినుడినని నీకు తెలుసు
కదా, 23 అలాంటపుప్డు నా డబుబ్ని వడీడ్
వాయ్పారుల దగగ్ర ఎందుకు పెటట్లేదు? అలా
చేసేత్ నేను వచిచ్ వడీడ్తో సహా తీసుకునే
వాణిణ్ కదా’ అని వాడితో చెపిప్, 24 తన
దగగ్ర ఉనన్ వారితో, “వీడి దగగ్ర ఉనన్
నాణెం తీసేసుకుని పది నాణాలు ఉనన్
వాడికివవ్ండి’ అనాన్డు. 25 దానికి వారు,
‘అయాయ్ అతని దగగ్ర పది నాణాలు ఉనాన్యి
కదా’ అనాన్రు. 26 అందుకు అతడు, ‘ఉనన్ పర్తి
వాడికీ ఇవవ్డం, లేని వాడి దగగ్ర నుండి వాడికి
ఉనన్ది కూడా తీసివేయడం జరుగుతుందని మీకు
చెబుతునాన్ను.’ 27 మరోమాట, ‘నేను తమని
పరిపాలించడం ఇషట్ం లేని నా శతుర్వులను
ఇకక్డికి తీసుకుని వచిచ్ నా కళెళ్దుట వారిని
వధించండి’ అనాన్డు.”

యెరూషలేముయెరూషలేము జయపర్వేశంజయపర్వేశం (మతత్యిమతత్యి 21:1-9.
మారుక్మారుక్ 11:1-10. యోహానుయోహాను 12:12-19)

28 యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ యెరూషలేముకు
పర్యాణమై సాగిపోయాడు. 29 ఆయన ఆలీవ్
కొండ దగగ్ర ఉనన్ బేతప్గే, బేతనీ అనే
గార్మాల సమీపానికి వచిచ్నపుడు తన
శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పిలిచాడు. 30 “మీరు
ఎదురుగా ఉనన్ గార్మంలోకి వెళళ్ండి.
దానిలో మీరు పర్వేశించగానే కటిట్ ఉనన్ ఒక
గాడిద పిలల్ మీకు కనిపిసుత్ంది. దాని మీద
ఇంతవరకూ ఎవవ్రూ కూరోచ్లేదు. దానిన్
విపిప్ తోలుకు రండి. 31 ఎవరైనా ‘దీనిన్ ఎందుకు
విపుప్తునాన్రు’ అని మిమమ్లిన్ అడిగితే
‘ఇది పర్భువుకు కావాలి’ అని చెపప్ండి” అని
చెపిప్ వారిని పంపించాడు.

32 ఆయన పంపిన వారు వెళిళ్ ఆయన తమతో
చెపిప్నటేట్ దానిన్ చూశారు. 33 ఆ గాడిద
పిలల్ను విపుప్తుంటే దాని యజమానులు, “మీరు,
గాడిద పిలల్ను ఎందుకు విపుప్తునాన్రు?” అని
వారినడిగారు. 34 దానికి వారు, “ఇది పర్భువుకు
కావాలి” అనాన్రు. 35 తరువాత యేసు దగగ్రికి
దానిన్ తోలుకు వచాచ్రు. దానిపై తమ
బటట్లు వేసి ఆయనను దానిపై
కూరోచ్బెటాట్రు. 36 ఆయన వెళుత్ంటే
దారి పొడుగునా తమ బటట్లు పరిచారు. 37

ఆలీవ్ కొండ నుండి దిగే చోటికి ఆయన
వచిచ్నపుప్డు శిషుయ్ల గుంపంతా తాము చూసిన
అదుభ్తాలను గురించి సంతోషంతో గొంతెతిత్
దేవుణిణ్ సుత్తించడం మొదలుపెటాట్రు. 38

“పర్భువు పేరిట వచేచ్ రాజును అందరూ
సుత్తిసాత్రు గాక! పరలోకంలో శాంతీ, ఉనన్త
సథ్లంలో మహిమ!” అనాన్రు.

39 ఆ జనసమూహంలో ఉనన్ కొందరు
పరిసయుయ్లు, “బోధకా, నీ శిషుయ్లను
గదిద్ంచు” అని ఆయనతో అనాన్రు. 40 ఆయన,
“వీరు ఊరుకుంటే ఈ రాళుళ్ కేకలు వేసాత్యని
మీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

యేసుయేసు యెరూషలేముయెరూషలేము గురించిగురించి విలపించడంవిలపించడం (లూకాలూకా
13:34,35)

41 ఆయన యెరూషలేము పటట్ణానికి
దగగ్రగా వచిచ్నపుప్డు దానిన్ చూసూత్ దాని
విషయం విలపించాడు. 42 “నువువ్ కూడా కనీసం ఈ
రోజైనా శాంతి కోసం కావలసిన విషయాలను
తెలుసుకుంటే నీకు ఎంత మేలు! కాని ఇపుప్డు అవి
నీ కళళ్కు కనిపించడం లేదు. 43 పర్భువు నినున్
సందరిశ్ంచిన కాలం నువువ్ తెలుసుకోలేదు.
కాబటిట్ నీ శతుర్వులు నీ చుటూట్
మటిట్దిబబ్ కటిట్ నినున్ ముటట్డించి
అనిన్ వైపుల నుండి నినున్ అణచివేసాత్రు.
నినూన్ నీలో ఉనన్ నీ పిలల్లనూ మంటిపాలు
చేసాత్రు. 44 నీలో ఒక రాయిపై మరొక రాయి
ఉండకుండాా కూలిచ్వేసే రోజు వసుత్ంది”
అనాన్డు.

ఆలయఆలయ శుదిధ్శుదిధ్ రెండవరెండవ సారిసారి (మతత్యిమతత్యి 21:12-16.
మారుక్మారుక్ 11:15-18. యోహానుయోహాను 2:13-17)

45 అపుప్డు ఆయన దేవాలయంలో పర్వేశించి
అకక్డ అమమ్కాలు చేసేవారితో, “ ‘నా మందిరం
పార్రథ్న మందిరం’ అని రాసి ఉంది. కాని మీరు
దానిన్ దొంగల గుహగా చేశారు” అంటూ వారిని
అకక్డ నుండి వెళళ్గొటట్డం
పార్రంభించాడు. 47 ఆయన పర్తి రోజూ
దేవాలయంలో ఉపదేశిసూత్ ఉనన్పుప్డు
పర్ధాన యాజకులూ, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ,
పర్జలోల్ ముఖుయ్లు ఆయనను అంతం
చేయాలని చూసూత్ వచాచ్రు. 48 కాని ఏం
చేయాలో వారికి అరథ్ం కాలేదు. ఎందుకంటే
పర్జలంతా ఆయనను విడిచి పెటట్కుండా ఆయన
మాటలు వింటూ ఉనాన్రు.

యేసుకుయేసుకు అధికారంఅధికారం ఎకక్డిదిఎకక్డిది? (మతత్యిమతత్యి
21:23-27. మారుక్మారుక్ 11:27-33)

ఆ రోజులోల్ ఒకసారి ఆయన
దేవాలయంలో పర్జలకు బోధిసూత్
సువారత్ పర్కటిసుత్నాన్డు.

అపుప్డు పర్ధాన యాజకులూ, ధరమ్శాసత్ర్
పండితులూ పెదద్లతో కూడా ఆయనకు
వయ్తిరేకంగా వచిచ్, 2 “నువువ్ ఏ అధికారంతో
ఈ పనులనీన్ చేసుత్నాన్వు? ఈ అధికారం
నీకెవరు ఇచాచ్రు? మాకు చెపుప్” అని ఆయనను
అడిగారు.

3 దానికి ఆయన, “నేను కూడా మిమమ్లిన్ ఒక
పర్శన్ అడుగుతాను. నాకు జవాబివవ్ండి. 4

యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సం పరలోకం నుండి
కలిగిందా, మనుషులోల్ నుండి కలిగిందా?” అని
వారినడిగాడు. 5 వారు ఇలా ఆలోచించారు, “మనం
‘పరలోకం నుండి కలిగింది’ అంటే, ‘అలాగైతే
మీరెందుకు నమమ్లేదు?’ అని అడుగుతాడు. 6

‘మనుషులోల్ నుండి కలిగింది’ అంటే జనం
మనలిన్ రాళళ్తో కొడతారు. ఎందుకంటే
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యోహాను ఒక పర్వకత్ అని అంతా కచిచ్తంగా
నముమ్తునాన్రు.” 7 ఇలా ఆలోచించుకుని వారు,
“అది ఎకక్డ నుండి కలిగిందో మాకు తెలీదు” అని
జవాబిచాచ్రు. 8 దానికి యేసు, “నేను కూడా ఏ
అధికారంతో ఇవనీన్ చేసుత్నాన్నో మీతో
చెపప్ను” అనాన్డు.

దార్కష్తోటదార్కష్తోట ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 21:33-46.
మారుక్మారుక్ 12:1-12. యెషయాయెషయా 5:1-7)

9 ఆయన పర్జలతో ఈ ఉపమానం చెపాప్డు,
“ఒక మనిషి దార్కష్తోట నాటించి, దానిన్
రైతులకు కౌలుకిచాచ్డు. ఆ తరువాత వేరే
దేశానికి వెళిళ్ అకక్డ చాలా కాలం ఉనాన్డు.

10 కోతల కాలం వచిచ్నపుడు అతడు ఆ దార్కష్
తోటలో తన భాగం కోసం రైతుల దగగ్రికి తన
పనివాడు ఒకణిణ్ పంపాడు. ఆ రైతులు వాణిణ్
కొటిట్ వటిట్ చేతులతో పంపి వేశారు. 11

మళీళ్ అతడు మరో పనివాణిణ్ పంపాడు. వారు
వాణిణ్ కూడా కొటిట్, అవమానపరిచి వటిట్
చేతులతో పంపివేశారు. 12 మళీళ్ అతడు మూడవ
వాణిణ్ పంపాడు. ఆ రైతులు వాణిణ్ గాయపరిచి
బయటకు తోసివేశారు.

13 అపుప్డా దార్కష్తోట యజమాని ఇలా
అనుకునాన్డు, “ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి? ఇక నా
సొంత కుమారుణిణ్ పంపుతాను. వారు ఒకవేళ
అతణిణ్ గౌరవిసాత్రేమో.” 14 అయితే ఆ
కౌలు రైతులు అతణిణ్ చూసి, “ఇతడే వారసుడు.
ఇతనిన్ చంపివేసేత్ ఈ పొలం మనదవుతుంది”
అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 15 వారు
అతణిణ్ దార్కష్ తోట బయటకు తోసి
చంపివేశారు. ఇపుప్డు ఆ దార్కష్తోట
యజమాని వారినేం చేసాత్డు? 16 అతడు వచిచ్
ఆ రైతులను నాశనం చేసి తన దార్కష్తోటను
మరొకరికి అపప్గిసాత్డు.” వారు అది విని, “అలా
ఎనన్టికీ కాకూడదు” అనాన్రు. 17 ఆయన వారిని
చూసి, “అలాగైతే,
‘ఇలుల్ కటేట్వారు పనికి రాదని తీసివేసిన
రాయే ముఖయ్మైన మూలరాయి అయింది’
అని రాసి ఉనన్ మాట సంగతి ఏమిటి? 18 ఈ
రాయి పైన పడే పర్తి వాడూ ముకక్లై
పోతాడు. కానీ ఈ రాయి ఎవరిమీద పడుతుందో
వాణిణ్ పిండి చేసేసుత్ంది.”

పనున్కటట్డంపనున్కటట్డం విషయమైవిషయమై పర్శన్పర్శన్ (మతత్యిమతత్యి
22:15-22. మారుక్మారుక్ 12:13-17)

19 ఆయన తమను ఉదేద్శించే ఈ ఉపమానం
చెపాప్డని పర్ధాన యాజకులూ
ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ గర్హించి ఆయనను ఆ
సమయంలోనే పటుట్కోవాలని చూశారు కానీ
పర్జలకు భయపడాడ్రు. 20 వారాయనిన్
కనిపెటిట్ చూసూత్ ఉనాన్రు. ఆయనను
గవరన్ర్ వశం చేసి అతని అధికారానికి
అపప్గించడం కోసం ఆయనను మాటలోల్ తపుప్
పటుట్కోవాలని, నీతిపరులుగా నటించే వేగుల
వారిని ఆయన దగగ్రికి పంపారు. 21 వారు వచిచ్
బోధకా, “నీవు నాయ్యంగా మాటలాడుతూ
ఉపదేశిసూత్ ఉనాన్వు. మొహమాటం లేకుండా
యథారథ్ంగా దేవుని మారగ్ం
బోధిసుత్నాన్వని మాకు తెలుసు. 22 మనం
సీజరుకు పనున్ కటట్డం నాయ్యమా కాదా?”
అని ఆయనను అడిగారు.

23 ఆయన వారి కుతంతార్నిన్ గురెత్రిగి, 24

“ఒక నాణెం చూపించండి. దీని మీది బొమమ్,
అకష్రాలు ఎవరివి?” అని అడిగాడు. వారు,
“సీజరువి” అనాన్రు. 25 అందుకాయన, “ఆలాగైతే
సీజరువి సీజరుకు, దేవునివి దేవునికి
చెలిల్ంచండి” అనాన్డు. 26 వారు పర్జల ఎదుట
ఈ మాటలోల్ తపుప్ పటట్డం చేతగాక ఆయన
ఇచిచ్న జవాబుకు ఆశచ్రయ్పడి ఊరుకునాన్రు.

పునరుతాథ్నంపునరుతాథ్నం గురించిగురించి సదూద్కయుయ్లకుసదూద్కయుయ్లకు
యేసుయేసు ఇచిచ్నఇచిచ్న జవాబుజవాబు (మతత్యిమతత్యి 22:23-33.

మారుక్మారుక్ 12:18-27)
27 పునరుతాథ్నం లేదని చెపేప్

సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన దగగ్రికి
వచిచ్ ఆయనను ఇలా అడిగారు.

28 “బోధకా, ఒక వయ్కిత్ సంతానం లేకుండా
చనిపోయి భారయ్ బతికే ఉంటే, అతని సోదరుడు
అతని భారయ్ను వివాహమాడి తన సోదరునికి
సంతానం కలిగించాలి అని మోషే మనకు రాసి
ఇచాచ్డు కదా, 29 ఏడుగురు అనన్దముమ్లు
ఉనాన్రు. మొదటివాడు ఒకామెను పెళాళ్డి
సంతానం లేకుండానే చనిపోయాడు. 30

రెండవవాడు, మూడవవాడు కూడా ఆమెను
పెళాళ్డారు. 31 ఆ విధంగా ఏడుగురూ ఆమెను
పెళాళ్డి పిలల్లు లేకుండానే చనిపోయారు.
32 ఆ పైన ఆ సీత్ర్ కూడా చనిపోయింది.
కాబటిట్ పునరుతాథ్నంలో ఆమె వారిలో
ఎవరికి భారయ్గా ఉంటుంది? 33 ఇకక్డ ఆ
ఏడుగురికీ ఆమె భారయ్గా ఉంది గదా” అనాన్రు.

34 అందుకు యేసు, “ఈ లోక పర్జలు పెళిళ్కి
ఇచిచ్ పుచుచ్కుంటారు గానీ 35 పరలోకంలో
నితయ్జీవానికీ, మృతుల పునరుతాథ్నానికీ
అరుహ్లు ఆ కాలంలో పెళిళ్ చేసుకోరు, ఎవరూ
వారిని పెళిళ్కి ఇయయ్రు. 36 వారు
పునరుతాథ్నంలో భాగసుత్లు. దేవదూతలతో
సమానులు, దేవుని బిడడ్లు. కాబటిట్ ఇక వారికి
చావు లేదు. 37 మండుతునన్ పొద గురించిన
భాగంలో మోషే రాసూత్ పర్భువు అబార్హాము
దేవుడనీ ఇసాస్కు దేవుడనీ యాకోబు దేవుడనీ
చెపప్డంలో చనిపోయినవారు లేసాత్రని
సూచించాడు గదా, 38 ఆయన సజీవులకే దేవుడు,
మృతులకు కాదు. ఆయన దృషిట్కి అందరూ సజీవులే”
అని వారికి జవాబిచాచ్డు.

యేసుయేసు శాసుత్ర్లనుశాసుత్ర్లను పర్శిన్ంచడంపర్శిన్ంచడం (మతత్యిమతత్యి
22:51-46. మారుక్మారుక్ 12:35-37)

39 ఆ మీదట వారాయనిన్ మరేదీ అడగడానికి
తెగించలేదు. అది చూసి శాసుత్ర్లోల్
కొందరు, “బోధకా, చాలా బాగా చెపాప్వు”
అనాన్రు. 41 ఆయన వారితో, “కీర్సుత్ దావీదు
కుమారుడని మనుషులు ఎలా చెబుతునాన్రు?

42 “నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదాల కింద
ఉంచేవరకూ,
నీవు నా కుడి వైపున కూరోచ్మని పర్భువు నా
పర్భువుతో చెపాప్డు,” అని కీరత్నల
గర్ంథంలో దావీదే చెపాప్డు.

44 దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపాప్డంటే
ఆయన అతని కుమారుడెలా అవుతాడు?” అనాన్డు.
45 పర్జలందరూ వింటుండగా ఆయన,
“శాసుత్ర్లను గురించి జాగర్తత్గా ఉండండి.
వారు నిలువుటంగీలు వేసుకొని తిరుగుతూ
ఉండాలని చూసాత్రు. 46 వాయ్పార వీధులోల్
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వందనాలను, సమాజమందిరాలోల్ పెదద్
ఆసనాలను, విందులోల్ అగర్ సాథ్నాలను
ఆశిసాత్రు. 47 వారు వితంతువుల ఇళుళ్
దిగమింగుతూ కపటంగా దీరఘ్పార్రథ్నలు
చేసుత్ంటారు. వారు మరింత కఠినమైన శికష్
పొందుతారు” అని తన శిషుయ్లతో చెపాప్డు.

వితంతువువితంతువు వేసినవేసిన కానుకకానుక. దేవునికిదేవునికి ఇవవ్డంఇవవ్డం
గురించిగురించి యేసుయేసు అభిపార్యంఅభిపార్యం (మారుక్మారుక్ 12:41,44)

హుండీలో కానుకలు వేసుత్నన్
సంపనున్లను ఆయన చూశాడు. 2 ఒక పేద
వితంతువు అతి తకుక్వ విలువగల రెండు

నాణాలు అందులో వేసుత్ంటే చూశాడు. 3

అపుప్డాయన “ఈ పేద వితంతువు అందరి కంటే
ఎకుక్వ వేసిందని మీతో నిజంగా చెబుతునాన్ను.
4 వారంతా తమ కలిమిలో నుండి కానుకలు వేశారు.
కానీ ఈమె తన లేమిలోనుంచి తన బతుకు
తెరువంతా వేసింది” అని వారితో చెపాప్డు.

ఒలీవఒలీవ కొండకొండ పర్సంగంపర్సంగం (మతత్యిమతత్యి 24, 25. మారుక్మారుక్
13)

5 దేవాలయానిన్ అందమైన రాళళ్తోనూ,
కానుకలతోనూ అలంకరించారని కొందరు
మాటాల్డుకుంటూ ఉనాన్రు. 6 అపుప్డు ఆయన,
“ఈ కటట్డాలను మీరు చూసుత్నాన్రు గదా,
వీటిలో రాయి మీద రాయి నిలవకుండా పడదోసే
రోజు వసుత్ంది” అనాన్డు. 7 అపుప్డు వారు,
“బోధకా, ఇవి ఎపుప్డు జరుగుతాయి. ఇవి జరిగే
ముందు ఏ సూచన కనిపిసుత్ంది?” అని ఆయనను
అడిగారు.

భావిభావి మానవమానవ చరితర్చరితర్ (మతత్యిమతత్యి 24:3-14)
8 ఆయన, “మీరు మోసానికి గురి కాకుండా

చూసుకోండి. చాలా మంది నా పేర వచిచ్, ‘నేనే
ఆయనను’ అంటారు. ‘ఆ కాలం దగగ్ర పడింది’
అంటారు. మీరు వారిని అనుసరించవదుద్. 9 మీరు
యుదాధ్లను గూరీచ్ విపల్వాలను గూరీచ్
వినన్పుప్డు భయపడవదుద్. ఇవి మొదట తపప్క
జరగాలి కాని అంతం అపుప్డే రాదు” అనాన్డు.
10 ఆయన వారితో ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఒక జాతి
పైకి మరో జాతీ ఒక రాజయ్ం పైకి మరో
రాజయ్మూ దాడి చేసుత్ంది. 11 కొనిన్
చోటల్ గొపప్ భూకంపాలూ కరువులూ
ఈతిబాధలూ కలుగుతాయి. ఆకాశంలో
భయంకరమైన ఉతాప్తాలూ గొపప్ సూచనలూ
కనిపిసాత్యి.

12 ఇవనీన్ జరగడానికి ముందు వారు
మిమమ్లిన్ పటుట్కుని హింసిసాత్రు. నా
నామం కోసం మిమమ్లిన్ రాజుల ఎదుటికీ
అధికారుల ఎదుటికీ తీసుకువెళిళ్, సమాజ
మందిరాలకీ చెరసాలలకూ అపప్గిసాత్రు. 13

దీని వలన సాకష్య్ం ఇవవ్డానికి మీకు అవకాశం
దొరుకుతుంది. 14 కనుక మేము ఏం జవాబులు
చెపాప్లా అని ముందే ఆలోచించుకోకూడదని మీ
మనసులో నిశచ్యం చేసుకోండి. 15 మీ
విరోధులు ఎదిరించలేని, కాదనలేని
జాఞ్నానీన్, నోటిమాటలనూ మీకిసాత్ను. 16

తలిల్దండుర్లూ, అనన్దముమ్లూ, బంధువులూ,
సేన్హితులే మిమమ్లిన్ పటిట్సాత్రు.
వారు మీలో కొంతమందిని చంపిసాత్రు. 17 నా
నామం కారణంగా అందరూ మిమమ్లిన్

దేవ్షిసాత్రు. 18 కానీ మీ తల
వెంటుర్కలోల్ ఒకక్టి కూడా రాలదు. 19 మీరు
మీ సహనం వలన మీ పార్ణాలను కాపాడుకుంటారు.

యెరూషలేముయెరూషలేము వినాశనంవినాశనం
20 యెరూషలేమును సైనాయ్లు

ముటట్డించడం మీరు చూసినపుప్డు దాని నాశనం
దగగ్ర పడిందని తెలుసుకోండి. 21 అపుప్డు
యూదయలో ఉనన్ వారు కొండలకు పారిపోవాలి.
పటట్ణంలో ఉనన్వారు బయటకు పోవాలి.
గార్మవాసులు దానిలో పర్వేశించ కూడదు. 22

ఎందుకంటే అవి పగ తీరుచ్కునే రోజులు. రాసి
ఉనన్వనీన్ నెరవేరేలా ఆ రోజులు వసాత్యి.
23 ఆ రోజులోల్ గరభ్వతులకూ బాలింతలకూ
ఎంతో యాతన కలుగుతుంది. దేశంలో చాలా
దురవసథ్ కలుగుతుంది. ఈ పర్జల పైకి ఉగర్త
దిగి వసుత్ంది. 24 వారు కతిత్పాలై
చనిపోతారు. శతుర్వులు వారిని చెరపటిట్
యూదులు కాని అనయ్జనాలోల్కి
తీసుకువెళాత్రు. యూదేతర జాతులు తమ కాలాలు
పూరిత్ అయేయ్వరకూ యెరూషలేమును కాళళ్
కింద తొకుక్తారు.

మహామహా తేజసుస్లోతేజసుస్లో పర్భువుపర్భువు రాకరాక (మతత్యిమతత్యి
24:29-31)

25 “ఇంకా సూరయ్ చందర్ నకష్తార్లోల్
సూచనలు కలుగుతాయి. సముదర్ం, దాని అలల
హోరు శబాద్నికి భూమి మీద పర్జలు
భయకంపితులై యాతన పడతారు. 26 ఆకాశంలోని
శకుత్లు కదిలిపోతాయి. కాబటిట్ లోకం పైకి
రాబోయే వాటిని గురించిన భయం పర్జలకి
కలుగుతుంది. వారు గుండెలవిసి పోయి
కూలిపోతారు. 27 అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు
బల పర్భావంతో, గొపప్ యశసుస్ కలిగి
మేఘాలపై రావడం చూసాత్రు. 28 ఇవి జరగడం
ఆరంభమైనపుప్డు ధైరయ్ం తెచుచ్కోండి.
తలలు పైకెతిత్ చూడండి. మీ విముకిత్
దగగ్రవుతూ ఉంటుంది” అనాన్డు.

అంజూరుఅంజూరు చెటుట్చెటుట్ ఉపమానంఉపమానం (మతత్యిమతత్యి 24:32,33.
మారుక్మారుక్ 13:28,29)

29 తరువాత ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం
చెపాప్డు. “అంజూర చెటుట్నూ మిగిలిన అనిన్
చెటల్నూ చూడండి. 30 అవి చిగురించినపుప్డు
వసంత రుతువు వచేచ్సిందని మీరు
తెలుసుకుంటారు కదా! 31 అదే విధంగా ఈ
సంగతులు జరుగుతునన్పుప్డు దేవుని రాజయ్ం
దగగ్రలో ఉందని తెలుసుకోండి. 32 ఇవనీన్
జరిగే వరకూ ఈ జాతి అంతం కాదని మీకు
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 33 ఆకాశమూ భూమీ
అంతం అవుతాయి కానీ నా మాటలు ఎనన్టికీ
అంతం కావు.

పర్భువుపర్భువు రాకరాక, హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు (మతత్యిమతత్యి
24:34-51. మారుక్మారుక్ 13:30-37)

34 “తినడం, తాగడం వలాల్, మతుత్గా ఉండడం
వలాల్, ఇహలోక చింతల వలాల్ మీ హృదయాలు
బరువెకిక్ ఉండగా, ఆ రోజు ఒక వలలాగా
ఆకసిమ్కంగా మీ మీదికి వచిచ్ పడకుండా
జాగర్తత్ పడండి. 35 ఆ రోజు లోకంలో ఉనన్
వారందరి పైకి అకసామ్తుత్గా వసుత్ంది. 36

లూకా సువారత్ 20:47
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కాబటిట్ జరగబోయే వీటనిన్టి నుండి
తపిప్ంచుకుని, మనుషయ్ కుమారుడి ముందు
నిలవడం కోసం శకిత్గల వారుగా ఉండడానికి
ఎపుప్డూ పార్రథ్న చేసూత్ మెలకువగా
ఉండండి” అని చెపాప్డు.

37 ఆయన పర్తి రోజూ పగలు దేవాలయంలో
బోధిసూత్ రాతిర్ ఒలీవ కొండపై గడిపేవాడు.
38 పర్జలంతా పొదుద్నేన్ దేవాలయంలో
ఆయన ఉపదేశం వినడానికి వసూత్ ఉనాన్రు.

యేసునుయేసును పటిట్వవ్డానికిపటిట్వవ్డానికి యూదాయూదా లాలూచీలాలూచీ
(మతత్యిమతత్యి 26:2,4. మారుక్మారుక్ 14:1,2,10,11)

పొంగని రొటెట్ల పండగ అని పిలిచే
పసాక్ దగగ్ర పడింది. 2 పర్ధాన
యాజకులూ ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ

యేసును ఎలా చంపించాలా అని
ఆలోచిసుత్నాన్రు. అయితే వారు పర్జలకి
భయపడుతునాన్రు.

3 అపుప్డు పనెన్ండు మంది శిషుయ్లోల్
ఒకడైన ఇసక్రియోతు యూదాలో సాతాను
పర్వేశించాడు. 4 దాంతో యూదా వెళిళ్
ఆయనను ఎలా పటిట్వావ్లనే విషయమై
పర్ధాన యాజకులతో, అధికారులతో
మాటాల్డాడు. 5 దానికి వారు సంతోషించారు.
అతనికి డబిబ్వవ్డానికి అంగీకరించారు. 6

అతడు దానికి అంగీకరించి జనసందోహం
లేనపుప్డు ఆయనను వారికి అపప్గించడానికి
అనువైన సమయం కోసం చూసుత్నాన్డు.

పసాక్పసాక్ ఏరాప్టుల్ఏరాప్టుల్ (మతత్యిమతత్యి 26:17-19.
మారుక్మారుక్ 14:12-16)

7 పొంగని రొటెట్ల పండగ సందరభ్ంగా
పసాక్ పశువును వధించాలిస్న రోజు వచిచ్ంది.
8 యేసు పేతురు యోహానులతో, “మీరు వెళిళ్
మనం భోజనం చేయడానికి పసాక్ను సిదధ్ం
చేయండి” అనాన్డు. 9 వారు, “మేము దానిన్
ఎకక్డ సిదధ్ం చేయాలి?” అని అడిగారు. 10

ఆయన, “మీరు ఊరిలో పర్వేశిసుత్నన్పుప్డు
నీళల్కుండ మోసుకుంటూ ఒక వయ్కిత్ మీకు
ఎదురు వసాత్డు. అతని వెనకే అతని ఇంటివరకూ
వెళళ్ండి. 11 మా గురువు, ‘నేను నా శిషుయ్లతో
కలసి పసాక్ భోజనం తినడానికి విశార్ంతి గది
ఎకక్డుంది?’ అని అడుగుతునాన్డని ఆ ఇంటి
యజమానితో చెపప్ండి. 12 అతడు అనిన్
సదుపాయాలూ ఉనన్ ఒక పెదద్ మేడగది మీకు
చూపిసాత్డు. అకక్డ సిదధ్ం చేయండి” అని
వారితో చెపాప్డు. 13 సరిగాగ్ ఆయన తమతో
చెపిప్నటేట్ అనీన్ వారికి జరిగాయి. దాంతో
ఆయన చెపిప్నటేట్ వారు పసాక్భోజనం
సిదధ్పరిచారు.

చివరిచివరి పసాక్పసాక్ (మతత్యిమతత్యి 26:20. మారుక్మారుక్ 14:17.
యోహానుయోహాను 13)

14 సమయం వచిచ్నపుప్డు ఆయనా ఆయనతో
కూడా అపొసత్లులూ భోజనానికి
కూరుచ్నాన్రు. 15 అపుప్డాయన, “నేను హింస
పొందక ముందు మీతో కలిసి ఈ పసాక్ విందు
ఆరగించాలని ఎంతో ఆశించాను. 16 ఎందుకంటే
అది దేవుని రాజయ్ంలో నెరవేరే వరకూ మళీళ్
దానిన్ తిననని మీతో చెబుతునాన్ను.” 17

తరువాత ఆయన ఒక గినెన్ తీసుకుని కృతజఞ్తలు

చెపిప్, “మీరు దీనిన్ తీసుకుని పంచుకోండి. 18

ఇక దేవుని రాజయ్ం వచేచ్ వరకూ నేను
దార్కాష్రసం తాగనని మీతో చెబుతునాన్ను”
అనాన్డు.

పర్భుపర్భు రాతిర్రాతిర్ భోజనభోజన సంసాక్రంసంసాక్రం సాథ్పనసాథ్పన
(మతత్యిమతత్యి 26:26-29. మారుక్మారుక్ 14:22-25)

19 ఆ తరవాత ఆయన ఒక రొటెట్ తీసుకుని
కృతజఞ్తలు అరిప్ంచి, దానిన్ విరిచి
వారికిచిచ్, “ఇది మీ కోసం ధారాదతత్మైన నా
శరీరం. ననున్ జాఞ్పకం చేసుకోడానికి దీనిన్
చేయండి” అని చెపాప్డు. 20 అలాగే భోజనమైన
తరువాత ఆయన ఆ పాతర్ను తీసుకుని, “ఈ పాతర్
మీ కోసం చిందే నా రకత్ం దావ్రా వచిచ్న
కొతత్ నిబంధన.

యేసుయేసు తనకుతనకు జరగనైయునన్జరగనైయునన్ దోర్హందోర్హం గురించిగురించి
వెలల్డించడంవెలల్డించడం (మతత్యిమతత్యి 26:21-25. మారుక్మారుక్

14:18-21. యోహానుయోహాను 13:18-30)
21 “వినండి, ననున్ శతుర్వులకు పటిట్ంచే

వాడు నాతో కూడా ఈ బలల్ దగగ్రే ఉనాన్డు.
22 దేవుని నిరణ్యం పర్కారం మనుషయ్
కుమారుడు వెళిళ్పోతునాన్డు. కానీ ఆయనను
పటిట్సుత్నన్ ఆ వయ్కిత్కి మాతర్ం
యాతన తపప్దు” అనాన్డు, 23 ఇది
చేయబోయేదెవరో అంటూ వారు తమలో తాము
పర్శిన్ంచుకోవడం మొదలు పెటాట్రు.

తమలోతమలో ఎవరుఎవరు గొపప్వారనిగొపప్వారని శిషుయ్లశిషుయ్ల మధయ్మధయ్
వాదంవాదం (మతత్యిమతత్యి 20:25,28. మారుక్మారుక్ 10:42-45)
24 తమలో ఎవరు గొపప్ అనే వివాదం వారిలో

తలెతిత్ంది. 25 అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా
అనాన్డు, “ఇతర పర్జల రాజులు తమ పర్జల మీద
పర్భుతవ్ం చేసాత్రు. పర్జల మీద అధికారం
చెలాయించే వారు ‘ధరమ్దాతలు’ అని
పిలిపించుకుంటారు. 26 మీరు అలా ఉండకూడదు.
మీలో పర్ముఖుడు తకుక్వవాడుగా, నాయకుడు
సేవకుడిలా ఉండాలి. 27 అసలు గొపప్వాడు అంటే
ఎవరు? భోజనానికి కూరుచ్నే వాడా లేక సేవ
చేసేవాడా? భోజనానికి కూరుచ్నే వాడే కదా!
అయినా నేను మీ మధయ్ సేవ చేసే వాడిలా
ఉనాన్ను.

రానునన్రానునన్ రాజయ్ంలోరాజయ్ంలో అపొసత్లులఅపొసత్లుల సాథ్నంసాథ్నం
(మతత్యిమతత్యి 19:28. పర్కటనపర్కటన 3:21)

28 “నాకు కలిగిన విషమ పరీకష్లోల్ మీరే
నాతో నిలిచి ఉనాన్రు. 29 నా తండిర్ నాకు
రాజాయ్నిన్ పర్సాదించాడు. నా రాజయ్ంలో
నా భోజన బలల్ దగగ్ర భోజనం చేసి 30

సింహాసనాలపై కూరుచ్ని ఇశార్యేలు
పనెన్ండు గోతార్లకూ మీరు తీరుప్
తీరచ్డానికి నేను కూడా మీకు రాజాయ్నిన్
పర్సాదిసుత్నాన్ను.

పేతురుపేతురు చెపప్నునన్చెపప్నునన్ అబదధ్ంఅబదధ్ం (మతత్యిమతత్యి
26:33-35. మారుక్మారుక్ 14:29-31)

31 “సీమోనూ, సీమోనూ, విను. సాతాను
మిమమ్లిన్ పటుట్కుని గోదుమలాల్
జలిల్ంచడానికి కోరుకునాన్డు. 32 నీ విశావ్సం
విఫలం కాకుండా నేను నీ కోసం పార్రిథ్ంచాను.
నువువ్ మళీళ్ దేవుని వైపు తిరిగిన తరువాత నీ

లూకా సువారత్ 22:32
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సోదరులను సిథ్రపరచు.” 33 కానీ పేతురు,
“పర్భూ, నీతో కూడా చెరసాలకు
వెళళ్డానికైనా, మరణించడానికైనా నేను
సిదధ్ంగా ఉనాన్ను” అని ఆయనతో అనాన్డు.
34 అపుప్డు ఆయన, “ఈ రోజు నేనెవరో
తెలియదని నువువ్ మూడుసారుల్ బొంకిన
తరువాతనే కోడి కూసుత్ందని నీకు
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

వాటిలల్బోయేవాటిలల్బోయే గడుడ్గడుడ్ పరిసిథ్తిపరిసిథ్తి గురించిగురించి
శిషుయ్లకుశిషుయ్లకు హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు

35 ఇంకా ఆయన, “నేను డబుబ్ సంచీ, చెపుప్లూ
లేకుండా మిమమ్లిన్ పంపినపుప్డు
మీకేమనాన్ తకుక్వయిందా?” అని అడిగాడు.
దానికి వారు, “ఏమీ తకుక్వ కాలేదు” అనాన్రు.
36 ఆయన, “కానీ ఇపుప్డు సంచీ జోలే ఉనన్వాడు
వాటిని తీసుకువెళాళ్లి. కతిత్ లేని వాడు తన
పైబటట్ అమిమ్ కతిత్ కొనుకోక్వాలి.

37 ‘ఆయనను అకర్మాలు చేసేవారిలో ఒకడిగా
ఎంచారు’ అని రాసి ఉనన్ లేఖనం నా విషయంలో
నెరవేరాలి. ననున్ గురించిన విషయాలనీన్
తపప్క నెరవేరతాయని మీతో చెబుతునాన్ను”
అనాన్డు. 38 శిషుయ్లు, “పర్భూ ఇకక్డ రెండు
కతుత్లునాన్యి” అనాన్రు. ఆయన, “చాలు”
అనాన్డు.

గేతెస్మనేగేతెస్మనే వనంలోవనంలో యేసుయేసు (మతత్యిమతత్యి
26:36-46. మారుక్మారుక్ 14:32,42. యోహానుయోహాను 18:1)
39 భోజనం అయాయ్క ఆయన బయలేద్రి తన

అలవాటు పర్కారం ఒలీవ కొండకు వెళాళ్డు.
ఆయన శిషుయ్లు కూడా ఆయనతో వెళాళ్రు. 40

వారు అకక్డికి చేరుకునన్ తరువాత ఆయన
వారితో, “మీరు విషమ పరీకష్లో పడకుండా
పార్రథ్న చేయండి” అనాన్డు. 41 వారి దగగ్ర
నుండి ఆయన రాతివేత దూరం వెళిళ్ అకక్డ
మోకరించి ఇలా పార్రథ్న చేశాడు. 42

“తండీర్, నీకు ఇషట్మైతే ఈ పాతర్ను నా
నుంచి తొలగించు. అయినా నా ఇషట్ం కాదు. నీ
ఇషట్మే జరగాలి.” 43 అపుప్డు పరలోకం నుండి
ఒక దూత ఆయనకు కనపడి ఆయనను బలపరిచాడు.

44 ఆయన తీవర్ంగా పార్రిథ్సూత్ మరింత
యాతన పడాడ్డు. అపుప్డు ఆయన చెమట రకత్
బిందువులాల్ నేలపై పడుతూ ఉంది. 45 ఆయన
పార్రథ్న ముగించి తన శిషుయ్ల దగగ్రికి
వచాచ్డు. వారు దుఃఖంచేత నిదర్పోవడం
చూశాడు. 46 వారితో, “మీరెందుకు నిదర్
పోతునాన్రు? విషమ పరీకష్లో పడకుండా
మేలొక్ని పార్రిథ్ంచండి” అనాన్డు.

యూదాయూదా దోర్హందోర్హం (మతత్యిమతత్యి 26:47-56. మారుక్మారుక్
14:43-50. యోహానుయోహాను 18:3-11)

47 ఆయన ఇంకా మాటాల్డుతూ ఉండగానే
పర్జలు సమూహంగా వచాచ్రు. పనెన్ండు మంది
శిషుయ్లోల్ ఒకడైన యూదా వారికి ముందుగా
నడుసూత్ యేసును ముదుద్ పెటుట్కోడానికి
దగగ్రగా వచాచ్డు. 48 అపుప్డు యేసు,
“యూదా, ముదుద్ పెటుట్కొని మనుషయ్
కుమారుణిణ్ పటిట్సుత్నాన్వా?” అనాన్డు.
49 ఆయన చుటూట్ ఉనన్వారు
జరుగుతునన్దేమిటో గర్హించి, “పర్భూ,
కతిత్తో నరకమంటావా?” అని అడిగారు. 50

ఈలోగా వారిలో ఒకడు పర్ధాన యాజకుడి
సేవకుణిణ్ కొటిట్ వాడి చెవి నరికాడు. 51

దానికి యేసు, “అంతటితో ఆగండి” అని అతని
చెవిని తాకి బాగుచేశాడు.

52 తనను పటుట్కోడానికి వచిచ్న
పెదద్లతో, పర్ధాన యాజకులతో, దేవాలయం
అధికారులతో, “ఒక బందిపోటు దొంగను
పటుట్కోడానికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతో
దుడుడ్ కరర్లతో బయలేద్రి వచాచ్రా? 53

నేను పర్తిరోజూ మీ దగగ్ర దేవాలయంలో
ఉనన్పుప్డు ననున్ పటుట్కోలేదు. అయితే
ఇది మీ సమయం, చీకటి ఆధిపతయ్ం” అనాన్డు.

యేసునుయేసును బంధించడంబంధించడం. పేతురుపేతురు అబదధ్ంఅబదధ్ం
(మతత్యిమతత్యి 26:57, 69-75. మారుక్మారుక్ 14:53,54,

66-72. యోహానుయోహాను 18:12, 15-18, 25-27)
54 వారు ఆయనను పటుట్కుని ఈడుచ్కుంటూ

పర్ధాన యాజకుడి ఇంటోల్కి తీసుకు
వెళాళ్రు. పేతురు దూరంగా వారి వెనకే
వెళాళ్డు. 55 అపుప్డు కొంతమంది ఆ ఇంటి
ఆవరణలో చలిమంట వేసుకుని దాని చుటూట్
కూరుచ్ని ఉనాన్రు. పేతురు కూడా వెళిళ్
వారితో కూరుచ్నాన్డు.

56 అపుప్డు ఒక పనిపిలల్ మంట వెలుతురులో
కూరుచ్ని ఉనన్ పేతురును పరీకష్గా చూసి, “ఈ
మనిషి కూడా అతనితో ఉనన్వాడే” అంది. 57

దానికి పేతురు, “అమామ్యీ, అతనెవరో నాకు
తెలియదు” అనాన్డు. 58 కాసేపటికి మరొకడు
పేతురును చూసి, “నువువ్ కూడా వారిలో ఒకడివే”
అనాన్డు. దానికి పేతురు, “నేను కాదయాయ్”
అనాన్డు. 59 మరో గంట గడిచాక ఇంకొకడు
పేతురును చూసి, “ఇతడు కచిచ్తంగా అతనితో
కూడా ఉనాన్డు. ఇతడు గలిలయ వాడే” అని
నొకిక్ చెపాప్డు. 60 అందుకు పేతురు, “నువువ్
అంటునన్దేమిటో నాకు తెలియడం లేదు”
అనాన్డు. అతడు ఇలా మాటాల్డుతూ ఉండగానే
కోడి కూసింది. 61 అపుప్డు పర్భువు అటు తిరిగి
పేతురు వైపు చూశాడు. “నేనెవరో తెలియదని
నువువ్ మూడుసారుల్ చెపిప్న తరువాత కోడి
కూసుత్ందని” పర్భువు తనతో చెపిప్న మాట
పేతురుకి జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 62 దాంతో
పేతురు బయటకు వెళిళ్ వెకిక్ వెకిక్
ఏడాచ్డు.

యేసునుయేసును కొటట్డంకొటట్డం (మతత్యిమతత్యి 26:67,68.
మారుక్మారుక్ 14:65. యోహానుయోహాను 18:22,23)

63 యేసును పటుట్కునన్వారు ఆయనను
ఎగతాళి చేశారు, కొటాట్రు. 64 ఆయన కళళ్కు
గంతలు కటిట్, కొటిట్ “నినున్ ఎవరు
కొటాట్రో పర్వచనం చెపుప్” అనాన్రు. 65

ఆయనను నీచంగా దూషించారు. ఆయనకు
వయ్తిరేకంగా అనేక దూషణ మాటలు పలికారు.

సన్సన్ హెడిర్న్హెడిర్న్ సభసభ ఎదుటఎదుట యేసుయేసు (మతత్యిమతత్యి
26:59-68. మారుక్మారుక్ 14:55-65. యోహానుయోహాను

18:19-24)
66 ఉదయం కాగానే పర్జల నాయకులూ, ముఖయ్

యాజకులూ, ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ
సమావేశమయాయ్రు. ఆయనను మహాసభకు
తీసుకువెళాళ్రు. 67 “నువువ్ అభిషికుత్డివైతే
అది మాకు చెపుప్” అనాన్రు. అందుకాయన, “నేను

లూకా సువారత్ 22:33

794



23

మీతో చెపిప్నా మీరు నమమ్రు. 68 అంతే
కాకుండా నేను మిమమ్లిన్ పర్శిన్సేత్
జవాబివవ్రు. 69 అయితే ఇకపై మనుషయ్
కుమారుడు బల పర్భావాలునన్ దేవుని కుడి
వైపున కూరుచ్ని ఉంటాడు” అనాన్డు. 70

“అయితే నువువ్ దేవుని కుమారుడివా?”
అనాన్రు. ఆయన వారితో, “మీరనన్టుట్
ఆయనను నేనే” అనాన్డు. 71 అందుకు వారు,
“మనకిక సాకుష్లతో పనేముంది? ఇతని నోటి
మాట మనమే వినాన్ం కదా” అనాన్రు.

పిలాతుపిలాతు ఎదుటఎదుట యేసుయేసు (మతత్యిమతత్యి 27:2, 11-14.
మారుక్మారుక్ 15:1-5. యోహానుయోహాను 18:28-38)

అపుప్డు వారంతా కలసి ఆయనను పిలాతు
దగగ్రికి తీసుకువెళాళ్రు. 2 “ఇతడు
మా పర్జలను తిరుగుబాటుకు

పోర్తస్హిసుత్నాన్డు. సీజరుకి పనున్
చెలిల్ంచ వదద్నీ తాను కీర్సుత్ అనే
రాజుననీ ఇతడు చెబుతుంటే వినాన్ము” అని
ఆయన మీద నేరారోపణ చేశారు. 3 అపుప్డు
పిలాతు, “నువువ్ యూదుల రాజువా?” అని ఆయనను
అడిగాడు. దానికి ఆయన, “నువేవ్ అంటునాన్వు
కదా” అనాన్డు.

4 పిలాతు పర్ధాన యాజకులతోనూ, జనంతోనూ,
“ఈ వయ్కిత్లో నాకు ఎలాంటి దోషమూ
కనిపించడం లేదు,” అనాన్డు. 5 అయితే వారు,
“ఇతడు గలిలయ నుండి ఇకక్డ వరకూ యూదయ
దేశమంతా పర్చారం చేసూత్ పర్జలను
రెచచ్గొడుతునాన్డు” అని మరింత తీవర్ంగా
నొకిక్ చెపాప్రు.

హేరోదుహేరోదు ఎదుటఎదుట యేసుయేసు
6 పిలాతు ఈ మాట విని, “ఇతడు గలిలయ

పార్ంతం వాడా?” అని అడిగాడు. 7 ఆయన
హేరోదు అధికారం కింద ఉనన్ పర్దేశానికి
చెందినవాడని తెలియగానే ఆయనను హేరోదు
దగగ్రికి పంపించాడు. ఆ రోజులోల్ హేరోదు
యెరూషలేములోనే ఉనాన్డు.

8 హేరోదు యేసును చూసి ఎంతో
సంతోషించాడు. ఆయనను గురించి అతడు ఎనోన్
విషయాలు విని ఉనాన్డు. ఎంతో కాలంగా ఆయనను
చూడాలని ఆశిసుత్నాన్డు. ఆయన ఏదైనా ఒక
అదుభ్తం చేసేత్ చూడాలని కూడా
ఆశిసుత్నాన్డు. 9 హేరోదు ఆయనను ఎనోన్
పర్శన్లు వేశాడు కానీ ఆయన అతనికి జవాబేమీ
ఇవవ్లేదు.

10 ముఖయ్ యాజకులూ ధరమ్శాసత్ర్
పండితులూ అకక్డే నిలబడి ఆయన మీద
తీవర్మైన ఆరోపణలు చేశారు. 11 హేరోదు తన
సైనికులతో కలిసి, ఆయనను అవమానించి,
అపహసించి, ఆయనకు పర్శసత్మైన
వసాత్ర్నిన్ తొడిగించి తిరిగి పిలాతు
దగగ్రికి పంపించాడు. 12 అంతకు ముందు
హేరోదూ, పిలాతూ శతుర్వులుగా ఉండేవారు.
కానీ ఆ రోజు వారిదద్రూ
సేన్హితులయాయ్రు.

మళీళ్మళీళ్ పిలాతుపిలాతు ఎదుటికిఎదుటికి, బరబాబ్బరబాబ్ విడుదలవిడుదల,
యేసుకుయేసుకు మరణమరణ శికష్శికష్ (మతత్యిమతత్యి 27:15-26.
మారుక్మారుక్ 15:6-15. యోహానుయోహాను 18:39,40)

13 అపుప్డు పిలాతు ముఖయ్ యాజకులనూ
అధికారులనూ పర్జలనూ పిలిపించాడు. 14

“పర్జలు తిరగబడేలా చేసుత్నాన్డంటూ మీరు
ఈ వయ్కిత్ని నా దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు
కదా. మీ ముందే నేను ఇతణిణ్ పర్శిన్ంచాను.
కానీ మీరితని మీద మోపిన నేరాలోల్ ఒకక్టి
కూడా నాకు నిజమనిపించడం లేదు. 15 హేరోదుకు
కూడా ఏ దోషమూ కనిపించలేదు. హేరోదు
ఇతణిణ్ నా దగగ్రకే తిరిగి పంపాడు కదా. మరణ
శికష్కు తగిన నేరమేదీ ఇతడు చేయలేదు. 16

అందుచేత నేనితణిణ్ శికిష్ంచి విడుదల
చేసాత్ను” అనాన్డు.

17 పండగ సమయంలో పిలాతు పర్జల కోసం ఒక
ఖైదీని విడుదల చేయడం వాడుక. 18 అయితే
వారంతా, “వీణిణ్ చంపి మాకు బరబబ్ను విడుదల
చెయయ్ండి” అని ఒకక్పెటుట్న కేకలు
వేశారు. 19 బరబబ్ పటట్ణంలో జరిగిన ఒక
తిరుగుబాటు, హతాయ్నేరాలకై చెరసాలలో
ఉనాన్డు.

20 పిలాతు యేసును విడుదల చేయాలని ఆశించి
వారితో మళీళ్ మాటాల్డాడు. 21 కాని
వారంతా, “వీణిణ్ సిలువ వేయాలి, సిలువ
వేయాలి” అని మరింతగా కేకలు వేశారు. 22

మూడవ సారి అతడు, “ఎందుకు? ఇతడేమి
దురామ్రగ్ం చేశాడు? ఇతనిలో మరణ శికష్కు
తగిన నేరమేదీ నాకు కనపడలేదు. అందుచేత
ఇతణిణ్ శికిష్ంచి వదిలేసాత్ను” అనాన్డు.

23 కాని వారంతా పటుట్బటిట్ పెదద్గా
కేకలు వేసి, “వీణిణ్ సిలువ వేయండి” అని
అరిచారు. చివరికి వారి కేకలే గెలిచాయి. 24

వారు కోరినటేట్ జరగాలని పిలాతు తీరుప్
తీరాచ్డు. 25 వారు కోరినటేట్ తిరుగుబాటు,
హతాయ్నేరాలకై చెరసాలలో ఉనన్వాణిణ్
విడుదల చేసి, యేసును వారికిషట్ం
వచిచ్నటుట్ చేయడానికి వారికి
అపప్గించాడు.

26 వారాయనిన్ తీసుకు వెళిళ్పోతూ
ఉనన్పుప్డు పలెల్టూరి నుండి వసుత్నన్
కురేనీ పార్ంతానికి చెందిన సీమోను అనే
వయ్కిత్ని పటుట్కుని, యేసు వెంటే సిలువ
మోయడానికి దానిన్ అతని మీద పెటాట్రు.

సిలువసిలువ (మతత్యిమతత్యి 27:33-38. మారుక్మారుక్ 15:22-28.
యోహానుయోహాను 19:17-19)

27 పెదద్ జనసమూహం, ఆయనను గురించి
రొముమ్ కొటుట్కుంటూ దుఃఖిసుత్నన్
చాలమంది సీత్ర్లూ ఆయనను వెంబడించారు.

28 యేసు వారివైపు తిరిగి, “యెరూషలేము
సీత్ర్లారా, నా కోసం ఏడవవదుద్. మీ కోసం,
మీ పిలల్ల కోసం ఏడవండి.

29 వినండి, ‘గొడార్ళుళ్ ధనుయ్లు, కనని
గరాభ్లూ పాలియయ్ని సత్నాలూ ధనయ్ం’ అని
చెపేప్ రోజులు వసుత్నాన్యి.

30 అపుప్డు ‘మా మీద పడండి’ అని
పరవ్తాలతో, ‘మమమ్లిన్ కపిప్వేయండి’ అని
కొండలతో పర్జలు చెపప్డం మొదలుపెడతారు.
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31 చెటుట్ పచిచ్గా ఉనన్పుప్డే వారు ఇలా
చేసేత్ ఇక ఎండిన దానికేం చేసాత్రో” అని
చెపాప్డు.

32 ఇదద్రు నేరసుత్లను ఆయనతో బాటు
చంపడానికి తీసుకు వచాచ్రు. 33 వారు కపాలం
అనే చోటికి వచిచ్నపుప్డు అకక్డ
వారాయనిన్ సిలువ వేశారు. ఆ నేరసుత్లోల్
ఒకణిణ్ ఆయనకు కుడి వైపున, మరొకణిణ్
ఎడమవైపున ఆయనతోబాటు సిలువ వేశారు.

34 అపుప్డు యేసు, “తండీర్, వీళేళ్ం
చేసుత్నాన్రో వీళళ్కి తెలియదు. కాబటిట్
వీళళ్ను కష్మించు” అని చెపాప్డు. వారు ఆయన
బటట్లు పంచుకోడానికి చీటుల్ వేసుకునాన్రు.

35 పర్జలు నిలబడి ఇదంతా చూసుత్నాన్రు.
అధికారులు, “వీడు ఇతరులను రకిష్ంచాడు. వీడు
దేవుడేరప్రచుకునన్ కీర్సుత్ అయితే తనను
తాను రకిష్ంచుకోవాలి” అంటూ ఎగతాళి చేశారు.

36 ఇక సైనికులు కూడా ఆయన దగగ్రికి వచిచ్
ఆయనకు పులిసిపోయిన దార్కాష్రసం
ఇవవ్బోతూ 37 “నువువ్ యూదుల రాజువైతే
నినున్ నువేవ్ రకిష్ంచుకో” అని ఆయనను
వెకిక్రించారు. 38 “ఇతడు యూదుల రాజు” అని ఒక
చెకక్పై రాసి ఆయనకు పైగా ఉంచారు.

పరితాపంపరితాపం చెందినచెందిన దొంగదొంగ (మతత్యిమతత్యి 27:44.
మారుక్మారుక్ 15:32)

39 వేలాడుతునన్ ఆ నేరసుథ్లోల్ ఒకడు
ఆయనను దూషిసూత్, “నువువ్ నిజంగా
కీర్సుత్వైతే నినున్ నువువ్ రకిష్ంచుకుని
మమమ్లిన్ కూడా రకిష్ంచు” అనాన్డు.

40 కాని రెండోవాడు వాణిణ్ చీవాటుల్
పెటాట్డు. “నువూవ్ అదే శికష్
అనుభవిసుత్నాన్వు కదా. దేవునికి భయపడవా?
41 మనకైతే ఇది నాయ్యమే. మనం చేసిన
వాటికి తగిన పర్తిఫలం పొందుతునాన్ం. కానీ
ఈయన ఏ తపూప్ చేయలేదు” అనాన్డు.

42 తరువాత ఆయనను చూసి, “యేసూ, నువువ్ నీ
రాజయ్ంలో పర్వేశించేటపుప్డు ననున్
జాఞ్పకం చేసుకో” అనాన్డు. 43 అందుకాయన
వాడితో, “ఈ రోజు నువువ్ నాతో కూడా
పరలోకంలో ఉంటావని నీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

44 అపుప్డు సుమారుగా మధాయ్హన్మైంది.
మూడు గంటల వరకూ ఆ దేశమంతటి మీదా చీకటి
అలముకుంది. 45 సూరుయ్డు
అంతరాథ్నమయాయ్డు. దేవాలయంలో
గరాభ్లయం తెర రెండుగా చిరిగిపోయింది.

యేసుయేసు తనతన ఆతమ్నుఆతమ్ను తండిర్కితండిర్కి అపప్గించడంఅపప్గించడం
(మతత్యిమతత్యి 27:50. మారుక్మారుక్ 15:37. యోహానుయోహాను

19:30)
46 అపుప్డు యేసు పెదద్ సవ్రంతో

కేకవేసి, “తండీర్, నీ చేతికి నా ఆతమ్ను
అపప్గిసుత్నాన్ను.” అనాన్డు. ఆయన ఈ
విధంగా చెపిప్ పార్ణం విడిచాడు.

47 శతాధిపతి జరిగిందంతా చూసి, “ఈ
వయ్కిత్ నిజంగా నీతిపరుడే” అని చెపిప్
దేవుణిణ్ కీరిత్ంచాడు. 48 ఈ దృశయ్ం
చూడడానికి సమకూడిన పర్జలు జరిగిందంతా చూసి
గుండెలు బాదుకుంటూ తిరిగి వెళాళ్రు. 49

ఆయనతో పరిచయమునన్ వారూ, గలిలయ నుండి

ఆయనను అనుసరించిన సీత్ర్లూ దూరంగా నిలబడి
చూసుత్నాన్రు.

భూసాథ్పనభూసాథ్పన (మతత్యిమతత్యి 27:57-61. మారుక్మారుక్
15:42,47. యోహానుయోహాను 19:38,42)

50 యూదుల మహాసభలో యోసేపు అనే
వయ్కిత్ ఉనాన్డు. ఇతడు అరిమతయి ఊరివాడు.
మంచివాడు, నీతిపరుడు. 51 మహాసభ చేసిన
తీరామ్నానికి ఇతడు సమమ్తించలేదు. ఇతడు
దేవుని రాజయ్ం కోసం ఎదురు చూసూత్
ఉనాన్డు. 52 అతడు పిలాతు దగగ్రికి వెళిళ్,
యేసు శరీరానిన్ తనకిమమ్ని అడిగాడు.

53 తరువాత ఆయన శరీరానిన్ సిలువపైనుండి
దించి, సనన్ నారబటట్తో చుటిట్, తొలిచిన
ఒక రాతి సమాధిలో ఉంచాడు. ఆ సమాధిలో ఎవరి
దేహానీన్ అంతకు ముందు ఎపుప్డూ ఉంచలేదు.

54 అది సిదధ్పడే రోజు. విశార్ంతి దినం
మొదలు కాబోతూ ఉంది. 55 అపుప్డు గలిలయ
నుండి ఆయనతో వచిచ్న సీత్ర్లు వెంట
వెళిళ్ ఆ సమాధినీ, ఆయన దేహానీన్ ఎలా
ఉంచారో చూసి 56 తిరిగి వెళిళ్, సుగంధ
దర్వాయ్లూ, పరిమళ తైలాలూ సిదధ్ం
చేసుకునాన్రు. తరువాత దేవుని ఆజఞ్ పర్కారం
విశార్ంతి దినం ఏ పనీ లేకుండా ఉనాన్రు.

యేసుయేసు కీర్సుత్కీర్సుత్ పునరుతాథ్నంపునరుతాథ్నం (మతత్యిమతత్యి
28:1-6. మారుక్మారుక్ 16:1-8. యోహానుయోహాను 20:1-17)

ఆదివారం తెలల్వారిన తరువాత ఆ
సీత్ర్లు తాము సిదధ్ం చేసిన సుగంధ
దర్వాయ్లను తీసుకుని సమాధి

దగగ్రికి వచాచ్రు. 2 సమాధిని మూసిన రాయి
దొరిల్ంచి ఉండడం చూసి లోపలికి వెళాళ్రు. 3

కానీ పర్భు యేసు దేహం వారికి కనబడలేదు.
దాంతో వారికేమీ తోచలేదు.

4 అయితే ధగధగలాడే బటట్లు ధరించిన
ఇదద్రు వయ్కుత్లు వారి దగగ్ర నిలబడి
ఉనాన్రు. 5 వారిని చూసి ఈ సీత్ర్లు భయపడి
ముఖాలు నేలకు వంచుకుని ఉండగా వారు,
“సజీవుడైన వయ్కిత్ని మీరు చనిపోయిన
వారిలో ఎందుకు వెదుకుతునాన్రు? 6 ఆయన
ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచాడు. ఆయన ఇంతకు ముందు
గలిలయలో ఉనన్పుప్డు 7 మనుషయ్
కుమారుణిణ్ పాపుల చేతికి పటిట్సాత్రనీ,
వారు ఆయనను సిలువ వేసి చంపుతారనీ, తిరిగి
ఆయన మూడవ రోజున సజీవుడిగా లేసాత్డనీ
మీతో చెపిప్ంది జాఞ్పకం చేసుకోండి”
అనాన్రు.

8 అపుప్డు వారు ఆయన మాటలు జాఞ్పకం
చేసుకునాన్రు. 9 వారు సమాధి దగగ్ర నుండి
తిరిగి వెళిళ్ ఈ సంగతులను పదకొండుమంది
శిషుయ్లకూ మిగిలిన వారికందరికీ చెపాప్రు.

10 ఇలా ఈ సంగతులను అపొసత్లులకు చెపిప్న
సీత్ర్లు ఎవరంటే మగద్లేనే మరియ,
యోహనన్, యాకోబు తలిల్ మరియ, వారితో
ఉనన్ యితర సీత్ర్లూ. 11 అయితే
వినన్వారికి ఈ మాటలు పిచిచ్ మాటలుగా
అనిపించాయి. కాబటిట్ వారెవరూ వీరి మాటలు
నమమ్లేదు. 12 అయితే పేతురు లేచి, సమాధి
దగగ్రికి పరుగెతుత్కుంటూ వెళాళ్డు. అకక్డ
సమాధిలోకి తొంగి చూశాడు. అకక్డ
నారబటట్లు మాతర్ం కనిపించాయి. అతడు

లూకా సువారత్ 23:31
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జరిగిన దానిన్ గురించి ఆశచ్రయ్పడుతూ
ఇంటికి వెళిళ్పోయాడు.

పునరుతాథ్నపునరుతాథ్న కీర్సుత్కీర్సుత్ పరిచరయ్పరిచరయ్
13 ఆ రోజే ఇదద్రు శిషుయ్లు

యెరూషలేముకు సుమారు పదకొండు
కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ ఎమామ్యిస్
గార్మానికి వెళుత్నాన్రు. 14 జరిగిన ఈ
విషయాలనిన్టి గురించి
మాటాల్డుకుంటునాన్రు. 15 అలా వారు
మాటాల్డుకుంటూ, చరిచ్ంచుకుంటూ ఉండగా
యేసు వారి దగగ్రికి వచిచ్ వారితో కూడా
నడుసూత్ ఉనాన్డు. 16 అయితే వారు ఆయనను
గురుత్ పటట్లేకపోయారు. ఎందుకంటే వారి
కళుళ్ మూతలు పడడ్టుట్ అయింది.

17 ఆయన, “మీరు నడుసూత్ పరసప్రం
చరిచ్ంచుకుంటునన్ విషయాలు ఏమిటి?” అని
వారిని అడిగాడు. దాంతో వారు దుఃఖంతో
నిండిపోయి నిలబడిపోయారు. 18 వారిలో
కెల్యొపా అనేవాడు, “యెరూషలేములో
కాపురముంటూ ఈ రోజులోల్ అకక్డ
జరుగుతునన్ విషయాలు తెలియని వయ్కిత్వి
నువువ్ ఒకక్డివే అనుకుంటా” అనాన్డు.

19 ఆయన, “ఏ విషయాలు?” అని అడిగాడు.
అపుప్డు వారు, “నజరేతు వాడైన యేసును
గురించిన విషయాలే. ఆయన దేవుని దృషిట్లోనూ
పర్జలందరి దృషిట్లోనూ మాటలోల్ పనులోల్
శకిత్గల పర్వకత్గా ఉనాన్డు. 20 మన ముఖయ్
యాజకులూ అధికారులూ ఆయనను మరణశికష్కు
అపప్గించి, ఎలా సిలువ వేయించారో నీకు
తెలియదా? 21 ఇశార్యేలు పర్జను విడుదల
చేసేవాడు ఈయనే అని మేము ఆశించాం. ఈ
విషయాలనీన్ మూడు రోజుల కిర్తం జరిగాయి.

22 అయితే మాలో కొందరు సీత్ర్లు
తెలల్వారగానే సమాధి దగగ్రికి వెళిళ్
అకక్డ ఆయన దేహం కనిపించక తిరిగి వచాచ్రు.
23 కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి, ‘ఆయన
బతికే ఉనాన్డు’ అని చెపాప్రు అని మాకు
తెలిపినపుప్డు మాకు చాలా ఆశచ్రయ్ం
వేసింది. 24 మా వాళుళ్ కొంతమంది సమాధి
దగగ్రికి వెళిళ్ ఆ సీత్ర్లు చెపిప్నటేట్
ఖాళీ సమాధిని చూశారు గానీ ఆయనను చూడలేదు”
అని ఆయనకు చెపాప్రు.

25 అందుకాయన, “అవివేకులారా, పర్వకత్లు
చెపిప్న మాటలననిన్టినీ నమమ్ని
మందమతులారా, 26 కీర్సుత్ ఈ విధంగా హింసలు
అనుభవించి తన మహిమలో పర్వేశించడం
తపప్నిసరి కాదా?” అని వారితో అనాన్డు. 27

ఇంకా మోషే నుండి పర్వకత్లందరి వరకూ
లేఖనాలనిన్టిలో తనను గురించి రాసిన మాటల
అరాథ్నిన్ వారికి తెలియజేశాడు.

28 ఇంతలో వారి గార్మం వచిచ్ంది. ఆయన
ఇంకా ముందుకు పర్యాణం చేసుత్నన్టుట్
కనిపించింది. 29 దాంతో వారు, “పొదుద్
వాలుతునన్ది. చీకటి పడుతుంది. ఈ రాతిర్కి
ఇకక్డే ఉండు” అంటూ ఆయనను బలవంతం చేశారు.
కాబటిట్ ఆయన వారితో కూడా ఇంటోల్కి
వెళాళ్డు.

30 ఆయన వారితో భోజనానికి
కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని
దానికోసం కృతజఞ్తలు చెపిప్, విరిచి
తినడానికి వారికిచాచ్డు. 31 అపుప్డు వారి

కళుళ్ తెరుచుకునాన్యి. వారు ఆయనను గురుత్
పటాట్రు. అయితే ఆయన వారికి కనబడకుండా
మాయమయాయ్డు. 32 అపుప్డు వారు, “దారిలో
ఆయన మనతో మాటాల్డుతూ లేఖనాలను మనకు
అరథ్ం అయేయ్లా చెబుతునన్పుప్డు మన
హృదయాలు దహించుకు పోతునన్టుట్ అనిపించ
లేదూ” అని చెపుప్కునాన్రు.

33 అపుప్డే వారు లేచి తిరిగి యెరూషలేము
వెళాళ్రు. అకక్డ పదకొండు మంది శిషుయ్లూ,
వారితో ఉనన్వారూ కలుసుకుని 34 “పర్భువు
నిజంగా లేచి సీమోనుకు కనిపించాడు” అని
చెపుప్కుంటునాన్రు. వారది విని 35 దారిలో
జరిగిన సంగతులూ, ఆయన రొటెట్ విరిచిన
వెంటనే తమకెలా పర్తయ్కష్మయాయ్డో
తెలియజేశారు.

36 వారు ఇలా మాటాల్డుకుంటూ ఉండగా యేసే
వారి మధయ్ నిలబడి, “మీకు శాంతి కలుగు గాక”
అనాన్డు. 37 అయితే వారు తమకేదో ఆతమ్
కనిపించిందనుకుని భయంతో హడలిపోయారు. 38

అపుప్డాయన, “మీరు ఎందుకు భయపడుతునాన్రు?
మీ హృదయాలోల్ ఎందుకు సందేహపడుతునాన్రు?
39 నేనే ఆయనను అనడానికి రుజువుగా నా
చేతులూ, నా పాదాలూ చూడండి. ననున్
ముటుట్కుని చూడండి. నాకు ఉనన్టుట్గా
ఆతమ్కు ఎముకలూ మాంసమూ ఉండవు” అని
చెపాప్డు. 40 అలా చెపిప్ తన చేతులనూ,
కాళళ్నూ వారికి చూపించాడు.

41 అయితే వారు సంతోషంతో తబిబ్బుబ్లై
పోతూ ఇంకా నమమ్కుండా ఆశచ్రయ్పోతూ
ఉనాన్రు. అపుప్డు ఆయన, “మీ దగగ్ర ఏదైనా
ఆహారం ఉందా?” అని అడిగాడు. 42 వారు కాలిచ్న
చేప ముకక్ను ఆయనకు ఇచాచ్రు. 43 ఆయన
దానిన్ తీసుకుని వారి కళళ్ ముందే తినాన్డు.
44 తరువాత ఆయన, “మోషే
ధరమ్శాసత్ర్ంలోనూ, పర్వకత్ల
గర్ంథాలోల్నూ, కీరత్నలోల్నూ నా గురించి
రాసినవనీన్ నెరవేరాలని నేను మీతో
ఉనన్పుప్డు చెపాప్ను గదా” అనాన్డు. 45

అపుప్డు లేఖనాలను గర్హించగలిగేలా ఆయన
వారి మనసులను తెరిచాడు.

మహాభినియామకంమహాభినియామకం (మతత్యిమతత్యి 28:18-20. మారుక్మారుక్
16:15-18. యోహానుయోహాను 1:8)

46 “కీర్సుత్ హింసల పాలై చనిపోయి మూడవ
రోజున చనిపోయిన వారిలో నుండి లేసాత్డనీ,
47 యెరూషలేములో పార్రంభమై సమసత్
జాతులకూ ఆయన పేర పశాచ్తాత్పం, పాప
కష్మాపణ పర్కటన జరుగుతుందనీ రాసి ఉంది. 48

మీరు ఈ విషయాలనిన్టికీ సాకుష్లు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ ఆరోహణంఆరోహణం (మారుక్మారుక్ 16:19,20.
అపొఅపొ.కాకా.1:9,11)

49 “వినండి, నా తండిర్ చేసిన వాగాద్నానిన్
మీ మీదికి పంపుతునాన్ను. మీరు పైనుండి శకిత్
పొందే వరకూ పటట్ణంలోనే ఉండండి” అని
వారికి చెపాప్డు. 50 ఆయన బేతనియ వరకూ
వారిని తీసుకు పోయి చేతులెతిత్ వారిని
ఆశీరవ్దించాడు. 51 అలా వారిని
ఆశీరవ్దిసూత్ ఉండగానే ఆయన వారిలో నుండి
వేరై పరలోకానికి ఆరోహణం అయాయ్డు. 52

వారు ఆయనను ఆరాధించి గొపప్ ఆనందంతో
యెరూషలేముకు తిరిగి వెళాళ్రు. 53

లూకా సువారత్ 24:53

797



దేవాలయంలో నిరంతరం ఉంటూ దేవుణిణ్
కీరిత్సూత్, ఆరాధిసూత్ ఉనాన్రు.

లూకా సువారత్ 24:53

798



1

యోహానుయోహాను సువారత్సువారత్

యోహానుయోహాను సువారత్సువారత్

యేసుయేసు కీర్సుత్కీర్సుత్ దైవతవ్ందైవతవ్ం (హెబీర్హెబీర్ 1:5-13)

పార్రంభంలో వాకుక్ ఉనాన్డు. ఆ
వాకుక్ దేవుడి దగగ్ర ఉనాన్డు. ఆ
వాకుక్ దేవుడే. 2 ఆ వాకుక్

పార్రంభంలో దేవుడితో ఉనాన్డు.

ఆయనఆయన అవతారఅవతార పూరవ్పూరవ్ కారయ్ంకారయ్ం (హెబీర్హెబీర్ 1:2)
3 సృషిట్ అంతా ఆ వాకుక్ దావ్రానే

కలిగింది. ఉనికిలో ఉనన్ వాటిలో ఏదీ ఆయన
లేకుండా కలగలేదు. 4 ఆయనలో జీవం ఉంది. ఆ
జీవం సమసత్ మానవాళికీ వెలుగుగా ఉంది. 5 ఆ
వెలుగు చీకటిలో పర్కాశిసుత్నన్ది. చీకటి ఆ
వెలుగును లొంగదీసుకోలేక పోయింది.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను పరిచరయ్పరిచరయ్ (వవ.
29-34. మతత్యిమతత్యి 3:1-17. మారుక్మారుక్ 1:1-11. లూకాలూకా

3:1-23)
6 దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్న ఒక వయ్కిత్

ఉనాన్డు. అతని పేరు యోహాను. 7 అందరూ తన
దావ్రా ఆ వెలుగును నమమ్డం కోసం అతడు ఆ
వెలుగుకు సాకిష్గా ఉండడానికి వచాచ్డు. 8 ఈ
యోహానే ఆ వెలుగు కాదు. కానీ ఆ వెలుగును
గురించి సాకష్య్ం చెపప్డానికి వచాచ్డు.

యేసుకీర్సుత్యేసుకీర్సుత్ నిజమైననిజమైన వెలుగువెలుగు (యోహానుయోహాను
8:12. 9:5. 12:46)

9 లోకంలోకి వసుత్నన్ నిజమైన వెలుగు ఇదే.
ఈ వెలుగు పర్తి వయ్కిత్నీ వెలిగిసూత్
ఉంది. 10 లోకం అంతా ఆయన దావ్రానే
కలిగింది. ఆయన లోకంలో ఉనాన్డు. అయినా
లోకం ఆయనను తెలుసుకోలేదు.

కుమారులుకుమారులు, అవిశావ్సులుఅవిశావ్సులు (1యోహానుయోహాను 2:5,11,12.
3:1)

11 ఆయన తన సొంత పర్జల దగగ్రికి
వచాచ్డు. కానీ వారు ఆయనను సీవ్కరించలేదు.
12 తనను ఎవరెవరు అంగీకరించారో, అంటే తన
నామంలో నమమ్కం ఉంచారో, వారికందరికీ
దేవుని పిలల్లు అయేయ్ హకుక్ను ఆయన
ఇచాచ్డు. 13 వారంతా దేవుని వలన
పుటిట్నవారే గాని, వారి పుటుట్కకు రకత్మూ,
శరీర వాంఛలూ, మనుషుల ఇషాట్లూ కారణం కానే
కావు.

ఆయనఆయన అవతారంఅవతారం (మతత్యిమతత్యి 1:18-23. లూకాలూకా
1:30-35. రోమారోమా 1:3,4)

14 ఆ వాకుక్ శరీరంతో మన మధయ్ కృపా
సతాయ్ల సంపూరణ్ సవ్రూపంగా నివసించాడు.
తండిర్ నుండి వచిచ్న ఏకైక కుమారునికి ఉండే
మహిమలాగా ఉనన్ ఆయన మహిమను మేము
చూశాము.

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను సాకష్య్ంసాకష్య్ం
(మతత్యిమతత్యి 3:1-17. మారుక్మారుక్ 1:1-11. లూకాలూకా 3:1-18)

15 యోహాను ఆయనను గురించి పెదద్
సవ్రంతో ఇలా సాకష్య్ం చెపాప్డు, “నా
వెనుక వచేచ్వాడు నాకు ముందే ఉనన్వాడు
కాబటిట్ ఆయన నాకంటే గొపప్వాడు, అంటూ
నేను ఎవరిని గురించి చెపాప్నో ఆయనే ఈయన.”

16 ఆయన సంపూరణ్తలో నుండి మనమందరం కృప
తరువాత కృపను పొందాం. 17 మోషే దావ్రా
దేవుడు ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ ఇచాచ్డు. కృప,
సతయ్ం యేసు కీర్సుత్ మూలంగా కలిగాయి. 18

దేవుణిణ్ ఇంతవరకూ ఎవరూ చూడలేదు. తండిర్ని
అనునితయ్ం హతుత్కుని ఉండే దేవుడైన ఏకైక
కుమారుడే ఆయనను వెలల్డి చేశాడు.

19 యెరూషలేము నుండి యూదులు, “నువువ్
ఎవరు?” అని యోహానును అడగడానికి యాజకుల
నుండీ లేవీయుల నుండీ కొందరిని పంపించారు.
అపుప్డు అతడు ఇదే సాకష్య్ం ఇచాచ్డు. 20

అతడు, “నాకు తెలియదు” అనకుండా, “నేను
కీర్సుత్ను కాదు” అంటూ ఒపుప్కునాన్డు. 21

కాబటిట్ వారు, “అయితే నువువ్ ఎవరివి?
ఏలీయావా?” అంటే అతడు, “కాదు” అనాన్డు.
“నువువ్ పర్వకత్వా?” అని అడిగితే కాదని
జవాబిచాచ్డు. 22 దాంతో వారు, “అయితే అసలు
నువువ్ ఎవరివి? మమమ్లిన్ పంపిన వారికి
మేమేం చెపాప్లి? అసలు నీ గురించి నువేవ్ం
చెపుప్కుంటునాన్వ్?” అనాన్రు. 23 దానికి
అతడు, “యెషయా పర్వకత్ పలికినటుట్ నేను,
‘పర్భువు కోసం దారి తినన్గా చేయండి’ అని
అరణయ్ంలో బిగగ్రగా కేక పెటేట్ ఒక
వయ్కిత్ సవ్రానిన్” అనాన్డు.

24 అలాగే అకక్డ పరిసయుయ్లు పంపిన
కొందరునాన్రు. 25 వారు, “నువువ్ కీర్సుత్వు
కావు, ఏలీయావు కావు, పర్వకత్వూ కావు.
అలాంటపుప్డు మరి బాపిత్సం ఎందుకు
ఇసుత్నాన్వు?” అని అడిగారు. 26 దానికి
యోహాను, “నేను నీళల్లో బాపిత్సం
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ఇసుత్నాన్ను. కాని మీ మధయ్ మీరు
గురిత్ంచని వయ్కిత్ నిలిచి ఉనాన్డు. 27 నా
వెనుక వసుత్నన్ది ఆయనే. నేను ఆయన
చెపుప్ల పటీట్ విపప్డానికి కూడా
యోగుయ్ణిణ్ కాదు” అని వారితో చెపాప్డు.
28 ఈ విషయాలనీన్ యొరాద్ను నదికి అవతల
వైపు ఉనన్ బేతనీలో జరిగాయి. ఇకక్డే
యోహాను బాపిత్సం ఇసూత్ ఉండేవాడు.

29 మరుసటిరోజు యేసు యోహాను దగగ్రికి
వచాచ్డు. ఆయనను చూసి యోహాను ఇలా
అనాన్డు, “చూడండి, లోకపాపానిన్ తీసివేసే
దేవుని గొరెర్పిలల్! 30 ‘నా వెనక వచేచ్వాడు
నాకు ముందే ఉనన్వాడు కాబటిట్ ఆయన
నాకంటే గొపప్వాడు’ అంటూ నేను ఎవరి గురించి
చెపాప్నో ఆయనే ఈయన. 31 నేను ఆయనను
గురిత్ంచలేదు, కానీ ఆయన ఇశార్యేలు
పర్జలకు వెలల్డి కావాలని నేను నీళళ్లో
బాపిత్సం ఇసూత్ వచాచ్ను.”

32 యోహాను ఇంకా సాకష్మిసూత్, “ఆతమ్ ఒక
పావురంలా ఆకాశం నుండి దిగి వచిచ్ ఆయనపై
నిలిచి పోవడం చూశాను. 33 నేను ఆయనను గురుత్
పటట్లేదు. కాని ‘ఎవరి మీద ఆతమ్ దిగివచిచ్
నిలిచిపోవడం చూసాత్వో ఆయనే
పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సం ఇచేచ్వాడు’ అని
నీళళ్లో బాపిత్సం ఇవవ్డానికి ననున్
పంపినవాడు నాకు చెపాప్డు. 34 ఈయనే దేవుని
కుమారుడని నేను తెలుసుకునాన్ను, సాకష్ం
ఇచాచ్ను.”

యేసుకీర్సుత్యేసుకీర్సుత్ బహిరంగబహిరంగ పరిచరయ్పరిచరయ్ (యోహానుయోహాను
1:35-12:50)

35 మరుసటి రోజు యోహాను తన శిషుయ్లు
ఇదద్రితో నిలబడి ఉనాన్డు. 36 అపుప్డు
యేసు అకక్డ నడిచి వెళుత్ంటే యోహాను
ఆయన వైపు చూసి, “ఇదిగో, చూడండి, దేవుని
గొరెర్పిలల్” అనాన్డు.

37 అతడు చెపిప్న మాట విని ఆ యిదద్రు
శిషుయ్లు యేసు వెనకే వెళాళ్రు. 38 యేసు
వెనకిక్ తిరిగి, వారు తన వెనకాలే రావడం చూసి,
“మీకేం కావాలి?” అని అడిగాడు. వారు, “రబీబ్,
(రబీబ్ అనే మాటకు బోధకుడు అని అరథ్ం)
నువువ్ ఎకక్డ ఉంటునాన్వ్?” అని అడిగారు. 39

ఆయన, “వచిచ్ చూడండి” అనాన్డు. వారు వచిచ్
ఆయన ఉంటునన్ సథ్లం చూశారు. అపప్టికి
సాయంతర్ం నాలుగు గంటలైంది. దాంతో వారు ఆ
రోజుకి ఆయనతో ఉండిపోయారు.

40 యోహాను మాట విని ఆయన వెనకాల
వెళిళ్న ఇదద్రిలో ఒకరు అందెర్య. ఇతడు
సీమోను పేతురు సోదరుడు. 41 ఇతడు
అనిన్టికంటే ముందు తన సోదరుడైన సీమోనును
వెతికి పటుట్కొని, అతనితో, “మేము
మెసీస్యను (మెసీస్య అంటే కీర్సుత్ అని
అరథ్ం) కనుకుక్నాన్ం” అని చెపాప్డు. 42

యేసు దగగ్రికి అతణిణ్ తీసుకుని వచాచ్డు.
యేసు అతణిణ్ చూసి, “నువువ్ యోహాను
కొడుకువి, నీ పేరు సీమోను. నినున్ ఇక కేఫా అని
పిలుసాత్రు” అనాన్డు (కేఫా అనే మాటకి
పేతురు (రాయి) అని అరథ్ం).

43 మరాన్డు యేసు గలిలయకు వెళాళ్లని
బయలుదేరినపుప్డు ఫిలిపుప్ను చూశాడు.
ఫిలిపుప్తో, “నా వెనకే రా” అనాన్డు. 44

ఫిలిపుప్ సొంత ఊరు బేతస్యిదా. అందెర్య,

పేతురుల సొంత ఊరు కూడా అదే. 45 ఫిలిపుప్
నతనయేలును చూసి, “ధరమ్శాసత్ర్ంలో
మోషే, పర్వకత్లూ ఎవరి గురించి రాశారో ఆ
వయ్కిత్ని మేము చూశాం. ఆయన నజరేతు
వాడూ, యోసేపు కుమారుడూ అయిన యేసు” అని
చెపాప్డు.

46 దానికి నతనయేలు, “నజరేతులో నుండి
మంచిదేమనాన్ రాగలదా?” అనాన్డు. ఫిలిపుప్,
“నువేవ్ వచిచ్ చూడు” అనాన్డు. 47 నతనయేలు
తన దగగ్రికి రావడం యేసు చూసి, “చూడండి.
ఇతడు నిజమైన ఇశార్యేలీయుడు. ఇతనిలో
ఎలాంటి కపటమూ లేదు” అనాన్డు. 48 అపుప్డు
నతనయేలు, “నేను నీకెలా తెలుసు?” అనాన్డు.
అందుకు యేసు, “ఫిలిపుప్ నినున్ పిలవక ముందు ఆ
అంజూరపు చెటుట్ కింద ఉనన్పుప్డే నేను
నినున్ చూశాను” అనాన్డు.

49 దానికి నతనయేలు, “బోధకా, నువువ్ దేవుని
కుమారుడివి! ఇశార్యేలు రాజువి నువేవ్” అని
ఆయనకు బదులిచాచ్డు. 50 అందుకు యేసు, “ఆ
అంజూరు చెటుట్ కింద నినున్ చూశానని
చెపిప్నందుకే నువువ్ నమేమ్సుత్నాన్వా?
దీని కంటే గొపప్ విషయాలు చూసాత్వు”
అనాన్డు. 51 తరువాత యేసు ఇలా అనాన్డు,
“నేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఆకాశం
తెరుచుకోవడం, దేవుని దూతలు మనుషయ్
కుమారుడి మీదుగా ఎకక్డం, దిగడం చేసూత్
ఉండడం మీరు చూసాత్రు.”

కానాకానా పెండిల్పెండిల్ – మొదటిమొదటి అదుభ్తకారయ్ంఅదుభ్తకారయ్ం

మూడవ రోజున గలిలయ పార్ంతంలో కానా
అనే ఊరిలో ఒక పెళిళ్ జరిగింది. యేసు
తలిల్ అకక్డే ఉంది. 2 ఆ పెళిళ్కి

యేసునూ ఆయన శిషుయ్లనూ కూడా పిలిచారు.
3 విందులో దార్కాష్రసం అయిపోయింది.

అపుప్డు యేసు తలిల్ ఆయనతో, “వీళళ్ దగగ్ర
దార్కష్రసం అయిపోయింది” అని చెపిప్ంది.
4 యేసు ఆమెతో, “అయితే నాకేంటమామ్? నా
సమయం ఇంకా రాలేదు” అనాన్డు. 5 ఆయన తలిల్
పనివారితో, “ఆయన మీకు ఏం చెబుతాడో అది
చేయండి” అంది. 6 యూదుల సంపర్దాయం
పర్కారం శుదిధ్ చేసుకోడానికి సుమారు నూరు
లీటరల్ నీళుళ్ పటేట్ ఆరు రాతి బానలు
అకక్డ ఉనాన్యి. 7 యేసు, “ఆ బానలిన్
నీళల్తో నింపండి” అనాన్డు. వారు అలాగే
వాటిని నిండుగా నింపారు. 8 అపుప్డు ఆయన,
“ఇపుప్డు బానలో నుంచి కొంచెం రసం విందు
పర్ధాన పరయ్వేకష్కుడి దగగ్రికి
తీసుకువెళళ్ండి” అనాన్డు. వారు అలాగే
తీసుకువెళాళ్రు.

9 దార్కష్రసంగా మారిన ఆ నీటిని విందు
పర్ధాన పరయ్వేకష్కుడు రుచి చూశాడు. ఆ
దార్కష్రసం ఎకక్డి నుండి వచిచ్ందో అతనికి
తెలియలేదు (కానీ దానిన్ తీసుకుని వచిచ్న
పనివాళళ్కు మాతర్ం తెలుసు). అపుప్డు అతడు
పెళిళ్ కొడుకుని పిలిపించి అతనితో, 10

“అందరూ ముందు నాణయ్మైన దార్కష్రసం
ఇసాత్రు. అందరూ తాగి మతుత్గా ఉనన్పుప్డు
చౌకబారు రసం పోసాత్రు. అయితే నువువ్
చివరి వరకూ నాణయ్మైన రసానిన్ ఉంచావు”
అనాన్డు.

11 యేసు చేసిన అదుభ్తాలోల్ ఈ మొదటి
దానిన్ ఆయన గలిలయకు చెందిన కానాలో చేసి,
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తన మహిమను పర్కటించాడు. దీని వలన ఆయన
శిషుయ్లు ఆయనలో విశావ్సముంచారు. 12

ఇదయాయ్క ఆయన తన తలీల్, సోదరులూ,
శిషుయ్లతో కలిసి కపెరన్హూముకు వెళాళ్డు.
అకక్డ వారు కొనిన్ రోజులు ఉనాన్రు.

మొదటిమొదటి పసాక్పసాక్ (యోహానుయోహాను 6:4. 11:55) మొదటిమొదటి
ఆలయఆలయ శుదిధ్శుదిధ్ (మతత్యిమతత్యి 21:12,13. మారుక్మారుక్

11:15-17. లూకాలూకా 19:45,46)
13 యూదుల పండగ పసాక్ దగగ్ర పడినపుప్డు

యేసు యెరూషలేముకు వెళాళ్డు. 14 అకక్డ
దేవాలయంలో ఎదుద్లనూ, గొరెర్లనూ,
పావురాలనూ అముమ్తునన్ వారిని చూశాడు.
అకక్డే కూరుచ్ని డబుబ్ మారకం చేసే వారిని
కూడా చూశాడు. 15 ఆయన పేనిన తాళళ్ను ఒక
కొరడాగా చేసి దానితో వారందరీన్ దేవాలయం
నుండి వెళళ్గొటాట్డు. గొరెర్లనూ
ఎదుద్లనూ కూడా అకక్డి నుంచి తోలివేశాడు.
డబుబ్ను మారకం చేసే వారి బలల్లను
పడదోశాడు. వారి డబుబ్ను చెలాల్చెదరు
చేశాడు. 16 పావురాలు అమేమ్వారితో ఆయన,
“వీటిని ఇకక్డిన్ంచి తీసివేయండి. నా తండిర్
ఇంటిని వాయ్పార సథ్లంగా చేయడం మానండి”
అనాన్డు. 17 ఆయన శిషుయ్లు, “నీ ఇంటిని
గురించిన ఆసకిత్ ననున్ తినివేసూత్ ఉంది” అని
రాసి ఉనన్ మాటను జాఞ్పకం చేసుకునాన్రు.

18 అపుప్డు అకక్డి యూదు అధికారులు
ఆయనతో, “నీవు ఈ పనులు చేసుత్నాన్వే. ఇవి
చేయటానికి నీకు అధికారముందని చూపటానికి ఏ
సూచన చూపుతావు?” అనాన్రు. 19 దానికి యేసు,
“ఈ దేవాలయానిన్ కూలచ్ండి. మూడు
రోజులోల్ దీనిన్ లేపుతాను” అనాన్డు. 20

అపుప్డు యూదు అధికారులు, “ఈ దేవాలయానిన్
నిరిమ్ంచడానికి నలభై ఆరు సంవతస్రాలు
పటిట్ంది. దీనిన్ మూడు రోజులోల్నే
లేపుతావా?” అనాన్రు. 21 అయితే ఆయన
చెపిప్ంది తన శరీరం అనే దేవాలయం గురించి.
22 ఆయన చనిపోయి లేచిన తరువాత ఆయన
శిషుయ్లు ఆయన పలికిన ఈ మాటను జాఞ్పకం
చేసుకునాన్రు. ఆయన మాటను, లేఖనాలను వారు
నమామ్రు.

23 ఆయన పసాక్ పండగ రోజులోల్
యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు చాలామంది
ఆయన చేసిన అదుభ్తాలను చూసి ఆయన నామంలో
విశావ్సం ఉంచారు. 24 అయితే యేసుకు అందరూ
తెలుసు. కాబటిట్ ఆయన వారిని సంపూరణ్ంగా
నమమ్లేదు. 25 ఆయనకు మనుషుల అంతరంగం బాగా
తెలుసు. ఎవరూ మనుషుల గురించి ఆయనకు
చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు.

నికోదేముతోనికోదేముతో యేసుయేసు: నూతననూతన జనమ్జనమ్

నికోదేము అనే పేరు గల ఒక
పరిసయుయ్డు ఉనాన్డు. అతడు యూదుల
చటట్ సభలో సభుయ్డు. 2 అతడు

రాతిర్ వేళ యేసు దగగ్రికి వచాచ్డు.
ఆయనతో, “బోధకా, నువువ్ దేవుని దగగ్ర నుండి
వచిచ్న బోధకుడివి అని మాకు తెలుసు. దేవుడు
తోడు లేకపోతే ఎవరూ నువువ్ చేసే
అదుభ్తాలు చేయలేరని మాకు తెలుసు”
అనాన్డు. 3 దానికి జవాబుగా యేసు అతనితో,
“ఎవరైనా కొతత్గా జనిమ్ంచకపోతే దేవుని

రాజాయ్నిన్ చూడలేరని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

4 అందుకు నికోదేము, “మనిషి
ముసలివాడయాయ్క మళీళ్ ఎలా పుడతాడు?
రెండవ సారి పుటట్డానికి మళీళ్ తలిల్
గరభ్ంలో పర్వేశించలేడు గదా! అలా
పర్వేశిసాత్డా?” అని ఆయనను అడిగాడు.

5 అపుప్డు యేసు ఇలా జవాబిచాచ్డు,
“కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. నీళళ్ మూలంగా
ఆతమ్ మూలంగా తిరిగి పుటట్కుండా ఎవరూ
దేవుని రాజయ్ంలో పర్వేశించలేరు. 6 శరీర
మూలంగా పుటిట్ంది శరీరం, ఆతమ్ మూలంగా
పుటిట్ంది ఆతమ్. 7 నువువ్ కొతత్గా
పుటాట్లని చెపిప్నందుకు అదొక విడూడ్రంగా
భావించవదుద్. 8 గాలి తనకిషట్మైన వైపుకు
వీసుత్ంది. నువువ్ దాని శబాద్నిన్ మాతర్ం
వినగలవు, కానీ అది ఎకక్డి నుండి వసుత్ందో
ఎకక్డికి వెళుత్ందో నీకు తెలియదు. ఆతమ్
మూలంగా పుటిట్నవాడు అలాగే ఉనాన్డు.”

9 దీనికి జవాబుగా నికోదేము, “ఈ విషయాలు
ఎలా సాధయ్ం?” అనాన్డు. 10 యేసు ఇలా
అనాన్డు, “నువువ్ ఇశార్యేలు పర్జలకు
బోధకుడివై ఉండీ ఈ సంగతులు అరథ్ం
చేసుకోలేవా? 11 మాకు తెలిసిన సంగతులను
చెబుతునాన్ం, మేము చూసిన వాటి గురించి
వివరిసుత్నాన్ం. అయినా మీరు మా
సాకాష్నిన్ ఒపుప్కోరని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 12 భూసంబంధమైన సంగతులు
నేను మీకు చెపిప్నపుప్డు నమమ్ని వారు ఇక
నేను పరలోక సంబంధమైన సంగతులు
చెపిప్నపుప్డు ఎలా నముమ్తారు? 13 పరలోకం
నుండి దిగి వచిచ్న మనుషయ్ కుమారుడు తపప్
పరలోకానికి ఎకిక్ వెళిళ్న వాడు ఎవడూ లేడు.

14 అరణయ్ంలో మోషే సరాప్నిన్ ఎలా పైకి
ఎతాత్డో 15 అలాగే విశవ్సించే పర్తి
ఒకక్రూ నశించకుండా ఆయన వలల్ నితయ్జీవం
పొందడానికి మనుషయ్ కుమారుడు కూడా పైకి
ఎతత్బడాలి.

16 “దేవుడు లోకానిన్ ఎంతో పేర్మించాడు.
అందుకే ఆయన తన ఏకైక కుమారుణిణ్ ఈ
లోకానికి ఇచాచ్డు. తదావ్రా ఆయనలో
విశావ్సం ఉంచే పర్తి వాడూ నశించకుండా
నితయ్జీవం పొందుతాడు. 17 తన కుమారుడి
వలల్ లోకం రకష్ణ పొందడానికే దేవుడు
ఆయనను పంపాడు గానీ లోకానికి శికష్
విధించడానికి కాదు.

18 ఆయనలో విశావ్సం ఉంచిన వాడికి శికష్
ఉండదు. ఆయనలో విశావ్సం ఉంచని వాడికి
ఇదివరకే శికష్ విధించడం జరిగింది. ఎందుకంటే
వాడు దేవుని ఏకైక కుమారుడి నామంలో
విశావ్సం ఉంచలేదు. 19 ఆ శికష్ విధించడానికి
కారణం ఇది, ఈ లోకంలోకి వెలుగు వచిచ్ంది.
వారు చేసే పనులు దురామ్రగ్మైనవి కాబటిట్
మనుషులు వెలుగును కాకుండా చీకటిని
పేర్మించారు. 20 దురామ్రగ్కారాయ్లు
చేసే వాడు వెలుగు దగగ్రికి రాడు. వెలుగులో
వాడు చేసే దురామ్రగ్ం అంతా
తెలిసిపోతుంది కాబటిట్ అలాటివి చేసే
పర్తి వాడూ వెలుగును దేవ్షిసాత్డు.

21 అయితే సతాయ్నిన్ అనుసరించే వాడు తన
పనులు మరింత సప్షట్ంగా కనిపించడానికీ
దేవుని పటల్ విధేయతలో అవి జరిగాయని
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వెలల్డి చేయడానికీ వెలుగు దగగ్రికి
వసాత్డు.”

బాపిత్సమిచేచ్బాపిత్సమిచేచ్ యోహానుయోహాను చివరిచివరి సాకష్య్ంసాకష్య్ం
22 ఇదయాయ్క యేసు తన శిషుయ్లతో కూడా

యూదయ పార్ంతానికి వెళాళ్డు. అకక్డ
బాపిత్సం ఇసూత్, తన శిషుయ్లతో కాలం
గడుపుతూ ఉనాన్డు. 23 సలీము అనే పార్ంతం
దగగ్ర ఉనన్ ఐనోను అనే సోచ్ట నీళుళ్
పుషక్లంగా ఉనాన్యి కాబటిట్ యోహాను
అకక్డ బాపిత్సం ఇసుత్నాన్డు. పర్జలు
అకక్డికి వెళిళ్ బాపిత్సం తీసుకుంటూ
ఉనాన్రు. 24 అపప్టికి యోహానును ఇంకా
చెరసాలోల్ వేయలేదు.

25 అపుప్డు శుదిధ్ ఆచారాల గురించి
యోహాను శిషుయ్లకీ ఒక యూదుడికీ వివాదం
పుటిట్ంది. 26 వారు యోహాను దగగ్రికి
వచాచ్రు. “బోధకా, యొరాద్ను నది అవతల
నీతో ఒక వయ్కిత్ ఉనాన్డే, ఆయన గురించి
నువువ్ సాకష్య్ం కూడా చెపాప్వు. చూడు,
పర్సుత్తం ఆయన కూడా బాపిత్సం
ఇసుత్నాన్డు. అందరూ ఆయన దగగ్రకే
వెళుత్నాన్రు” అని చెపాప్రు. 27 అందుకు
యోహాను ఇలా అనాన్డు, “పరలోకం నుండి
ఇసేత్నే గానీ ఎవరూ ఏదీ పొందలేరు.

28 నేను కీర్సుత్ను కాననీ ఆయన కంటే
ముందుగా ననున్ పంపడం జరిగిందనీ నేను
చెపాప్ను. దానికి మీరే సాకుష్లు. 29 పెళిళ్
కొడుకేక్ పెళిళ్ కూతురు ఉంటుంది. అయితే
పెళిళ్ కొడుకు సేన్హితుడు నిలబడి
పెళిళ్కొడుకు సవ్రం వింటూ ఎంతో
సంతోషిసాత్డు. అందుకే నా సంతోషం
సంపూరణ్ం అయింది. 30 ఆయన హెచాచ్లి, నేను
తగాగ్లి.”

యేసుకీర్సుత్యేసుకీర్సుత్ గురించినగురించిన అమోఘఅమోఘ పర్కటనపర్కటన
31 పై నుండి వచిచ్న వాడు అందరికంటే

పైవాడే. భూమి నుండి వచిచ్న వాడు భూసంబంధి
గనక భూ సంబంధమైన సంగతులే మాటాల్డతాడు.
పరలోకం నుండి వచిచ్నవాడు అందరికీ
పైనునన్వాడు. 32 ఆయన తాను చూసిన వాటిని
గురించీ వినన్వాటిని గురించీ సాకష్య్ం
ఇసాత్డు కానీ ఎవరూ ఆయన సాకాష్నిన్
అంగీకరించరు. 33 ఆయన సాకాష్నిన్
అంగీకరించిన వాడు దేవుడు సతయ్వంతుడని
నిరూపిసుత్నాన్డు. 34 దేవుడు పంపిన
వయ్కిత్ దేవుని మాటలు పలుకుతాడు.
ఎందుకంటే తాను పంపిన వయ్కిత్కి ఆయన
అపరిమితంగా ఆతమ్ను దయ చేసాత్డు. 35

తండిర్ కుమారుణిణ్ పేర్మిసుత్నాన్డు.
సమసాత్నీన్ ఆయన చేతులకు అపప్గించాడు.

36 కుమారుడిలో విశావ్సం ఉంచేవాడికి
నితయ్జీవం ఉంటుంది. అయితే కుమారుడికి
విధేయుడు కాని వాడు జీవానిన్ చూడడు. వాడి
పైన దేవుని మహా కోపం నిలిచి ఉంటుంది.”

యేసుయేసు గలిలయకుగలిలయకు తరలితరలి పోవడంపోవడం

యేసు యోహాను కనాన్ ఎకుక్వ మందిని
శిషుయ్లుగా చేసుకుంటునాన్డని, అతని
కనాన్ ఎకుక్వ మందికి

బాపిత్సమిసుత్నాన్డని పరిసయుయ్లు

వినాన్రని పర్భువుకు తెలిసింది. 2 నిజానికి
యేసు తానే బాపిత్సం ఇవవ్లేదు, ఆయన
శిషుయ్లు ఇసూత్ ఉనాన్రు. 3 అపుప్డు ఆయన
యూదయ దేశం నుండి పర్యాణమై గలిలయ
దేశానికి వెళాళ్డు. 4 మారగ్ంలో సమరయ
పార్ంతం గుండా ఆయన పర్యాణం చేయాలిస్
వచిచ్ంది. 5 అలా ఆయన సమరయలో ఉనన్
సుఖారు అనే ఊరికి వచాచ్డు. ఈ ఊరి దగగ్రే
యాకోబు తన కొడుకు యోసేపుకు కొంత భూమిని
ఇచాచ్డు.

సమరయసమరయ సీత్ర్తోసీత్ర్తో యేసుయేసు
6 యాకోబు బావి అకక్డ ఉంది. యేసు

పర్యాణంలో అలిసిపోయి ఆ బావి దగగ్ర
కూరుచ్నాన్డు. అది మిటట్ మధాయ్హన్ం.

7 ఒక సమరయ సీత్ర్ నీళుళ్ తోడుకోవడానికి
ఆ బావి దగగ్రికి వచిచ్ంది. యేసు ఆమెతో,
“తాగడానికి నీళుళ్ ఇసాత్వా?” అని అడిగాడు. 8

ఆయన శిషుయ్లు ఆహారం కొనడానికి ఊరిలోకి
వెళాళ్రు. 9 ఆ సమరయ సీత్ర్ యేసుతో ఇలా
అంది, “నువువ్ యూదుడివి. సమరయ సీత్ర్
అయిన ననున్ నీళుళ్ ఎలా అడుగుతునాన్వు?”
ఎందుకంటే యూదులు సమరయులతో ఎలాంటి
సంబంధాలూ పెటుట్కోరు. 10 దానికి యేసు,
“నువువ్ దేవుని బహుమానానీన్, తాగడానికి
నీళుళ్ కావాలని నినున్ అడుగుతునన్
వయ్కిత్నీ తెలుసుకుంటే నువేవ్ ఆయనను
అడిగేదానివి. ఆయన నీకు జీవజలం ఇచిచ్
ఉండేవాడు” అనాన్డు.

11 అపుప్డా సీత్ర్, “అయాయ్, ఈ బావి
చాలా లోతు. తోడుకోడానికి నీ దగగ్ర చేద
లేదు. ఆ జీవజలం నీకెలా దొరుకుతుంది? 12 మన
తండిర్ అయిన యాకోబు ఈ బావి నీళుళ్
తాగాడు. తన సంతానానికీ, తన పశువులకూ
తాగడానికి ఈ నీళేళ్ ఇచాచ్డు. మాకూ
తాగడానికి ఈ బావిని ఇచాచ్డు. నువువ్ ఆయన
కంటే గొపప్వాడివా?” అంది. 13 దానికి యేసు,
“ఈ నీళుళ్ తాగే పర్తి ఒకక్రికీ మళీళ్ దాహం
వేసుత్ంది.

అంతరంగంలోఅంతరంగంలో నివాసముండేనివాసముండే ఆతమ్ఆతమ్ (యోహానుయోహాను
7:37-39)

14 కానీ నేను ఇచేచ్ నీళుళ్ తాగే వారికి ఇక
ఎపప్టికీ దాహం వేయదు. నేను వారికిచేచ్
నీళుళ్ అయితే వారిలో నితయ్ జీవానికి
ఊరుతూ ఉండే ఊట అవుతాయి“ అనాన్డు.

15 అపుప్డు ఆమె ఆయనతో, “అయాయ్,
నీళుళ్ చేదుకోడానికి నేను ఇంత దూరం
రానవసరం లేకుండా ఆ నీళుళ్ నాకివువ్” అంది.
16 యేసు ఆమెతో, “నువువ్ వెళిళ్ నీ భరత్ను
ఇకక్డికి తీసుకురా” అనాన్డు. 17 దానికి ఆ
సీత్ర్, “నాకు భరత్ లేడు” అంది. యేసు
ఆమెతో, “ ‘భరత్ లేడని సరిగాగ్నే చెపాప్వు.
18 ఎందుకంటే నీకు ఐదుగురు భరత్లునాన్రు.
ఇపుప్డు నీతో ఉనన్వాడు నీ భరత్ కాడు. ఈ
విషయంలో నువువ్ బాగానే చెపాప్వు”
అనాన్డు.

19 అపుప్డా సీత్ర్, “అయాయ్, నువువ్ ఒక
పర్వకత్వి అని నాకు అరథ్మౌతునన్ది. 20 మా
పూరీవ్కులు ఈ కొండ పైన ఆరాధించారు. కానీ
ఆరాధించే సథ్లం యెరూషలేములో ఉందనీ
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అందరూ అకక్డికే వెళిళ్ ఆరాధించాలనీ మీరు
అంటారు” అంది.
అందుకు యేసు ఇలా చెపాప్డు. 21 “అమామ్,

తండిర్ని ఈ కొండ మీదో, యెరూషలేములోనో
ఆరాధించని కాలం వసుత్ంది. నా మాట నముమ్.
22 మీరు మీకు తెలియని దానిన్ ఆరాధిసాత్రు.
మేము మాకు తెలిసిన దానిన్ ఆరాధిసాత్ము.
ఎందుకంటే రకష్ణ యూదులోల్ నుండే
వసుత్ంది. 23 నిజమైన ఆరాధికులు తండిర్ని
హృదయ పూరవ్కంగా ఆతమ్తోనూ సతయ్ంతోనూ
ఆరాధించే కాలం వసుత్ంది. ఇపప్టికే
వచేచ్సింది. తనను ఆరాధించేవారు అలాటివారే
కావాలని తండిర్ చూసుత్నాన్డు.

24 దేవుడు ఆతమ్ కాబటిట్ ఆయనను
ఆరాధించే వారు ఆతమ్తో, సతయ్ంతో
ఆరాధించాలి.” 25 అపుప్డు ఆ సీత్ర్ ఆయనతో,
“కీర్సుత్ అని పిలిచే మెసీస్య
వసుత్నాన్డని నాకు తెలుసు. ఆయన
వచిచ్నపుప్డు మాకు అంతా వివరిసాత్డు”
అంది. 26 అది విని యేసు, “నీతో
మాటాల్డుతునన్ నేనే ఆయనిన్” అని
చెపాప్డు.

27 ఇదే సమయానికి ఆయన శిషుయ్లు తిరిగి
వచాచ్రు. ఆ సీత్ర్తో ఆయన మాటాల్డుతూ
ఉండడం చూసి ‘ఎందుకు మాటాల్డుతునాన్డా‘
అని ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. కానీ ‘నీకేం కావాలని’
గానీ ‘ఆమెతో ఎందుకు మాటాల్డుతునాన్వు’
అని గానీ ఎవరూ అడగలేదు. 28 ఇక ఆ సీత్ర్ తన
నీళళ్ కుండ అకక్డే వదిలిపెటిట్ ఊరిలోకి
వెళిళ్ంది. 29 ఆ ఊరి వారితో, “మీరు నాతో
వచిచ్ నేను చేసిన పనులనిన్టినీ నాతో
చెపిప్న వయ్కిత్ని చూడండి. ఈయన
కీర్సుత్ కాడా?” అంది. 30 వారంతా ఊరి నుండి
బయలు దేరి ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు.

31 ఆలోగా శిషుయ్లు, “బోధకా, భోజనం
చెయియ్” అని ఆయనను బతిమాలారు. 32 దానికి
ఆయన, “తినడానికి మీకు తెలియని ఆహారం
నాకుంది” అని వారితో చెపాప్డు. 33 “ఆయన
తినడానికి ఎవరైనా భోజనం ఏదైనా తెచాచ్రా
ఏమిటి?” అని శిషుయ్లు ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కునాన్రు.

34 యేసు వారిని చూసి, “ననున్ పంపించిన వాని
ఇషాట్నిన్ చేయడం, ఆయన పని చేసి
ముగించడమే నా ఆహారం. 35 పంట కోయడానికి
కోతకాలం రావాలంటే ఇంకా నాలుగు నెలలు
ఉనాన్యని మీరు చెబుతారు కదా! మీ తలలెతిత్
పొలాలను చూడండి. అవి ఇపప్టికే పకావ్నికి
వచిచ్ కోతకు సిదధ్ంగా ఉనాన్యని మీతో
చెబుతునాన్ను. 36 వితత్నాలు చలేల్వాడూ
పంట కోసేవాడూ కలసి సంతోషించేలా
కోసేవాడు జీతం తీసుకుని శాశవ్త జీవం కోసం
ఫలానిన్ సమకూరుచ్కుంటునాన్డు.

37 ఈ విషయంలో “వితత్నాలు చలేల్ది ఒకరు,
పంట కోసేది మరొకరు, అనే మాట నిజమే. 38

మీరు దేని కోసం పర్యాస పడలేదో దానిన్
కోయడానికి మిమమ్లిన్ పంపాను. ఇతరులు
చాకిరీ చేశారు. వారి కషట్ఫలానిన్ మీరు
అనుభవిసుత్నాన్రు” అనాన్డు.

39 ‘నేను చేసినవనీన్ ఆయన నాతో చెపాప్డు’
అంటూ సాకష్య్ం ఇచిచ్న సీత్ర్ మాటను
బటిట్ ఆ పటట్ణంలోని అనేక మంది సమరయులు
ఆయనలో విశావ్సముంచారు.

సమరయసమరయ పర్జానీకంతోపర్జానీకంతో యేసుయేసు
40 ఆ సమరయ వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్

తమతో ఉండమని ఆయనను వేడుకునాన్రు.
కాబటిట్ ఆయన అకక్డ రెండు రోజులు
ఉనాన్డు. 41 ఆయన మాటలు విని ఇంకా చాలా
మంది ఆయనలో విశావ్సముంచారు. వారు ఆ
సీత్ర్తో, “మేము విశవ్సించింది కేవలం నీ
మాట మీదే కాదు. 42 మేము కూడా ఆయన మాటలు
వినాన్ం. ఇపుప్డు ఈయన నిజంగా ఈ లోక
రకష్కుడని తెలుసుకునాన్ం” అనాన్రు.

43 ఆ రెండు రోజులయాయ్క ఆయన గలిలయకు
పర్యాణమై వెళాళ్డు. 44 ఎందుకంటే ఏ
పర్వకాత్ తన సవ్దేశంలో గౌరవం పొందడని
ఆయనే సవ్యంగా పర్కటించాడు. 45 ఆయన
గలిలయకు వచిచ్నపుప్డు గలిలయులు ఆయనకు
సావ్గతం పలికారు. పండగ ఆచరించడం కోసం
గలిలయులు కూడా యెరూషలేముకు వెళాత్రు.
అకక్డ ఆయన చేసిన పనులనీన్ వారు చూశారు.

46 యేసు గలిలయలోని కానా అనే ఊరికి
వచాచ్డు. ఆయన నీటిని దార్కష్రసంగా
మారిచ్ంది ఇకక్డే. అదే సమయంలో
కపెరన్హూములో ఒక అధికారి కొడుకు జబుబ్పడి
ఉనాన్డు. 47 యేసు యూదయ నుండి గలిలయకు
వచాచ్డని అతడు వినాన్డు. ఆయన దగగ్రికి
వెళాళ్డు. తన కొడుకు చావడానికి సిదధ్ంగా
ఉనాన్డనీ వచిచ్ బాగుచేయాలనీ ఆయనను
వేడుకునాన్డు. 48 యేసు అతడితో ఇలా
అనాన్డు, “సూచనలూ అదుభ్తాలూ చూడందే మీరు
నమమ్నే నమమ్రు.” 49 అందుకా అధికారి,
“పర్భూ, నా కొడుకు చావక ముందే రా” అని
వేడుకునాన్డు. 50 యేసు అతడితో, “నువువ్
వెళుళ్. నీ కొడుకు బర్తుకుతాడు” అని
చెపాప్డు. ఆ మాట నమిమ్ అతడు వెళిళ్
పోయాడు.

51 అతడు దారిలో ఉండగానే అతడి సేవకులు
ఎదురొచాచ్రు. అతని కొడుకు బతికాడని
తెలియజేశారు. 52 “ఏ సమయంలో వాడు
బాగవవ్డం పార్రంభమైంది” అని అతడు వారిని
అడిగాడు. వారు, “నినన్ ఒంటి గంటకు జవ్రం
తగగ్డం మొదలైంది” అని చెపాప్రు. 53 ‘నీ
కొడుకు బతికి ఉనాన్డు’ అని యేసు తనతో
చెపిప్న సమయం సరిగాగ్ అదేనని అతడు
తెలుసుకునాన్డు. కాబటిట్ అతడూ, అతని
ఇంటోల్ అందరూ నమామ్రు. 54 ఇది యేసు
యూదయ నుండి గలిలయకు వచిచ్ చేసిన రెండవ
సూచకకిర్య.

పండగపండగ: బెతెసద్బెతెసద్ కోనేటికోనేటి వదద్వదద్ సవ్సథ్తసవ్సథ్త

ఇది అయిన తరువాత యూదుల పండగ ఒకటి
వచిచ్ంది. యేసు దానికోసం
యెరూషలేముకు వెళాళ్డు. 2

యెరూషలేములో గొరెర్ల దావ్రం దగగ్ర ఒక
కోనేరు ఉంది. హీబూర్ భాషలో దాని పేరు
బేతెసద్. దానికి ఐదు మంటపాలునాన్యి. 3

(కొనిన్ సమయాలోల్ పర్భువు దూత నీటిలోకి
దిగి ఆ నీటిని కదిలిసూత్ ఉండేవాడు. అలా నీరు
కదలగానే మొదటగా ఎవరైతే నీటిలోకి
దిగుతారో అతనికి వాయ్ధి నివారణ జరిగేది).
రకరకాల రోగాలునన్వారూ, గుడిడ్వారూ,
కుంటివారూ చచుచ్బడిన కాళూళ్
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చేతులునన్వారూ గుంపులుగా ఆ మంటపాలోల్
పడి ఉనాన్రు.

5 అకక్డ ముపెఫ్ౖ ఎనిమిది సంవతస్రాల నుండి
ఒక వయ్కిత్ అంగ వైకలయ్ంతో పడి ఉనాన్డు.
6 యేసు అతనిని చూసి అతడు అకక్డ చాలా కాలం
నుండి పడి ఉనాన్డని గర్హించాడు. అతనిని
చూసి, “బాగవావ్లని కోరిక ఉందా?” అని
అడిగాడు. 7 అపుప్డు ఆ రోగి, “అయాయ్,
దేవదూత నీటిని కదిలించినపుప్డు ననున్
కోనేటిలో దించడానికి ఎవరూ లేరు. నేను
సరుద్కుని దిగేంతలో నాకంటే ముందు మరొకడు
దిగుతాడు” అని జవాబిచాచ్డు. 8 యేసు, “నువువ్
లేచి నీ చాప తీసుకుని నడిచి వెళుళ్” అని
అతనితో చెపాప్డు. 9 వెంటనే ఆ వయ్కిత్
బాగుపడి తన పడక తీసుకుని నడవడం మొదలు
పెటాట్డు.
ఆ రోజు విశార్ంతి దినం. 10 అందుకని యూదా

మత నాయకులు ఆ వయ్కిత్తో, “ఈ రోజు
విశార్ంతి దినం. నువువ్ పరుపును మోయకూడదు
కదా!” అనాన్రు. 11 అందుకు ఆ వయ్కిత్, “ననున్
బాగుచేసిన వాడు ‘నీ చాప ఎతుత్కుని నడువు’ అని
నాకు చెపాప్డు” అనాన్డు. 12 అపుప్డు వారు,
“నీకసలు నీ పరుపెతుత్కుని నడవమని
చెపిప్ందెవరు?” అని అతణిణ్ అడిగారు. 13

అయితే తనని బాగు చేసినదెవరో అతనికి
తెలియదు. ఎందుకంటే అకక్డ పర్జలంతా గుంపు
కూడి ఉండడం వలన యేసు నెమమ్దిగా అకక్డి
నుంచి వెళిళ్పోయాడు.

14 ఆ తరువాత యేసు దేవాలయంలో అతణిణ్
చూశాడు. “చూడు, నీవు సవ్సథ్త పొందావు.
ఇపుప్డు పాపం చేసేత్ నీకు ఎకుక్వ కీడు
కలుగుతుంది. అందుకని ఇక పాపం చేయవదుద్.” అని
అతడితో చెపాప్డు. 15 వాడు యూదా నాయకుల
దగగ్రికి వెళిళ్ తనను బాగు చేసింది యేసు అని
చెపేప్శాడు.

16 ఈ పనులను యేసు విశార్ంతి దినాన చేశాడు
కాబటిట్ యూదులు ఆయనను బాధించారు. 17

యేసు వారితో, “నా తండిర్ ఇపుప్డు కూడా పని
చేసుత్నాన్డు. నేను కూడా చేసుత్నాన్ను”
అనాన్డు. 18 ఆయన విశార్ంతి దినాచారానిన్
భంగం చేయడం మాతర్మే కాక దేవుణిణ్
తండిర్ అని సంబోధించి తనను దేవునికి
సమానుడిగా చేసుకునన్ందుకు వారు ఆయనను
చంపాలని మరింత గటిట్ పర్యతన్ం చేశారు.

19 కాబటిట్ యేసు వారికి ఇలా
జవాబిచాచ్డు, “మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. కుమారుడు తనంతట తానుగా ఏదీ
చేయడు. తండిర్ దేనిని చేయడం చూసాత్డో
దానినే కుమారుడు కూడా చేసాత్డు. ఎందుకంటే
తండిర్ ఏది చేసాత్డో అదే కుమారుడు కూడా
చేసాత్డు. 20 తండిర్ కుమారుణిణ్
పేర్మిసాత్డు కాబటిట్ తాను చేసే
పనులనిన్టినీ కుమారుడికి చూపిసుత్నాన్డు.
అంత మాతర్మే కాదు. ఆయన మీకందరికీ
విభార్ంతి కలిగేలా ఇంతకంటే గొపప్
సంగతులను కుమారుడికి చూపిసాత్డు.

21 “తండిర్ చనిపోయిన వారిని లేపి ఎలా
పార్ణం ఇసాత్డో అలాగే కుమారుడు కూడా
తనకు ఇషట్ం అయిన వారిని బతికిసాత్డు. 22

తండిర్ ఎవరికీ తీరుప్ తీరచ్డు కానీ అందరికీ
తీరుప్ తీరేచ్ సమసత్ అధికారానిన్ ఆయన
కుమారుడికి ఇచాచ్డు. 23 దీని వలల్ తండిర్ని
గౌరవించే అందరూ అదే విధంగా కుమారుణిణ్

కూడా గౌరవించాలి. కుమారుణిణ్ గౌరవించని
వాడు ఆయనను పంపిన తండిర్ని కూడా
గౌరవించడు. 24 కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. నా
మాట విని ననున్ పంపించిన వానిలో విశావ్సం
ఉంచేవాడు నితయ్జీవం గలవాడు. అతనికి ఇక
శికష్ ఉండదు. అతడు మరణం నుండి జీవంలోకి
దాటి వెళాళ్డు. 25 మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. చనిపోయిన వారు దేవుని
కుమారుడి సవ్రం వినే సమయం రాబోతుంది.
ఇపుప్డు వచేచ్సింది. ఆ సవ్రానిన్ వినే వారు
బతుకుతారు.

26 తండిర్ ఎలా సవ్యంగా జీవం కలిగి
ఉనాన్డో అలాగే కుమారుడు కూడా సవ్యంగా
తనలో జీవం కలిగి ఉండడానికి కుమారుడికి
అధికారం ఇచాచ్డు. 27 అలాగే ఆయన కుమారుడికి
తీరుప్ తీరేచ్ అధికారం ఇచాచ్డు. ఆయన
మనుషయ్ కుమారుడు కాబటిట్ ఈ అధికారం
ఇచాచ్డు.

రెండురెండు పునరుతాథ్నాలుపునరుతాథ్నాలు
28 “దీనికి మీరు ఆశచ్రయ్పడవదుద్.

సమాధులోల్ ఉనన్వారు ఆయన సవ్రానిన్ వినే
కాలం వసుత్ంది. 29 అలా వినన్వారు బయటికి
వసాత్రు. మంచి చేసిన వారు జీవపు
పునరుతాథ్నానికీ చెడు చేసిన వారు తీరుప్
పునరుతాథ్నానికీ బయటకు వసాత్రు.

30 “నా అంతట నేనే దేనినీ చేయలేను. నేను
వినన్ దాని పర్కారం తీరుప్ తీరుసాత్ను. నా
సవ్ంత ఇషాట్నిన్ నెరవేరుచ్కోవాలని నేను
చూడను గానీ ననున్ పంపిన వాని ఇషట్ం
నెరవేరాలని చూసాత్ను. కాబటిట్ నా తీరుప్
నాయ్యవంతంగా ఉంటుంది. 31 నా గురించి నేనే
సాకష్య్ం చెపుప్కుంటే అది సతయ్ం కాదు.
32 నా గురించి సాకష్మిచేచ్వాడు
మరొకడునాన్డు. నా గురించి ఆయన ఇచేచ్
సాకష్య్ం సతయ్మని నాకు తెలుసు.

యేసునుయేసును గురించిగురించి నాలుగునాలుగు సాకాష్లుసాకాష్లు
33 “మీరు యోహాను దగగ్రికి కొందరిని

పంపారు. అతడు సతాయ్నిన్ గురించి
సాకష్య్ం చెపాప్డు. 34 కానీ నేను పొందిన
సాకష్య్ం మనుషులు ఇచిచ్నది కాదు. మీ
రకష్ణ కోసం ఈ మాటలు చెబుతునాన్ను. 35

యోహాను మండుతూ పర్కాశించే దీపంలా ఉండే
వాడు. మీరు అతని వెలుగులో కొంతకాలం
సంతోషించడానికి ఇషట్పడాడ్రు.

36 అయితే యోహాను నా గురించి చెపిప్న
సాకష్య్ం కంటే గొపప్ సాకష్య్ం
నాకుంది. నేను చేయడానికి నా తండిర్
నాకిచిచ్న పనులే ఆ సాకష్య్ం. పర్సుత్తం
నేను చేసుత్నన్ ఈ కారాయ్లే తండిర్
ననున్ పంపాడని నా గురించి సాకష్య్ం
చెబుతునాన్యి. 37 ననున్ పంపిన తండిర్ తానే
నాగురించి సాకష్య్ం ఇసుత్నాన్డు. ఆయన
సవ్రానిన్ మీరు ఏనాడూ వినలేదు. ఆయన
సవ్రూపానీన్ ఏనాడూ చూడలేదు. 38 ఆయన
పంపించిన వయ్కిత్ని మీరు నమమ్లేదు
కాబటిట్ ఆయన వాకుక్ మీలో నిలిచి లేదు. 39

లేఖనాలోల్ మీకు నితయ్ జీవం ఉందనుకుని మీరు
వాటిని పరిశోధిసుత్నాన్రు. కానీ అవే నా
గురించి సాకష్య్ం ఇసుత్నాన్యి. 40 అయితే
మీకు జీవం కలిగేలా నా దగగ్రికి రావడానికి
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మీరు ఇషట్పడడం లేదు. 41 మనుషులు ఇచేచ్
గౌరవానిన్ నేను సీవ్కరించను. 42 ఎందుకంటే
దేవుని పేర్మ మీలో లేదని నాకు తెలుసు.

43 “నేను నా తండిర్ పేరిట వచాచ్ను. మీరు
ననున్ అంగీకరించలేదు. మరొకడు తన సవ్ంత
పేరు పర్తిషట్లతో మీ దగగ్రికి వసేత్ మీరు
వాణిణ్ అంగీకరిసాత్రు. 44 ఇతరుల నుండి కలిగే
మెపుప్ను అంగీకరిసూత్ ఏకైక దేవుని నుండి
కలిగే మెపుప్ను వెదకని మీరు ఎలా
విశవ్సిసాత్రు? 45 నేను తండిర్ ముందు మీమీద
నేరం మోపుతానని అనుకోవదుద్. మీ మీద నేరం
మోపడానికి మరో వయ్కీత్ ఉనాన్డు. మీరు మీ
ఆశలనీన్ పెటుట్కునన్ మోషేయే మీ మీద
నేరం మోపుతాడు. 46 మీరు మోషేను
నమిమ్నటట్యితే ననున్ కూడా నముమ్తారు.
ఎందుకంటే మోషే నా గురించే రాశాడు. 47 మీరు
అతడు రాసిందే నమమ్కపోతే ఇక నా మాటలు
ఎలా నముమ్తారు?”

ఐదుఐదు వేలవేల మందికిమందికి ఆహారంఆహారం (మతత్యిమతత్యి 14:13-21.
మారుక్మారుక్ 6:32-44. లూకాలూకా 9:10-17)

ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత యేసు
తిబెరియ సముదర్ం, అంటే గలిలయ
సముదార్నిన్ దాటి అవతలి తీరానికి

వెళాళ్డు. 2 రోగుల విషయంలో ఆయన చేసే
అదుభ్తాలను చూసుత్నన్ పర్జలు పెదద్
సంఖయ్లో ఆయన వెనక వెళూత్ ఉనాన్రు. 3

యేసు ఒక కొండ ఎకిక్ అకక్డ తన శిషుయ్లతో
కూరుచ్నాన్డు. 4 యూదుల పసాక్ పండగ దగగ్ర
పడింది.

5 యేసు తలెతిత్ చూసినపుప్డు పెదద్ జన
సమూహం తన వైపు రావడం కనిపించింది. అపుప్డు
ఆయన ఫిలిపుప్తో, “వీరంతా భోజనం
చేయడానికి రొటెట్లు ఎకక్డ
కొనబోతునాన్ం?” అని అడిగాడు. 6 యేసుకు
తాను ఏం చేయబోతునాన్డో సప్షట్ంగా
తెలుసు. కేవలం ఫిలిపుప్ను పరీకిష్ంచడానికి
అలా అడిగాడు. 7 దానికి ఫిలిపుప్, “రెండు వందల
దేనారాలతో రొటెట్లు కొని తెచిచ్నా
ఒకొక్కక్డికి చినన్ ముకక్ ఇవవ్డానికి కూడా
చాలదు” అనాన్డు. 8 ఆయన శిషుయ్లోల్
మరొకడు, అంటే సీమోను పేతురు సోదరుడు
అందెర్య 9 “ఇకక్డ ఒక చినన్ కురార్డి
దగగ్ర ఐదు బారీల్ రొటెట్లూ రెండు చినన్
చేపలూ ఉనాన్యి గాని ఇంత మందికి ఎలా
సరిపోతాయి?” అని ఆయనతో అనాన్డు.

10 యేసు “పర్జలందరీన్
కూరోచ్బెటట్ండి” అని శిషుయ్లకు
చెపాప్డు. అకక్డ చాలా పచిచ్క ఉండటంతో ఆ
పర్జలంతా కూరుచ్నాన్రు. వారంతా పురుషులే
సుమారు ఐదువేల మంది ఉంటారు. 11 యేసు ఆ
రొటెట్లను చేతిలో పటుట్కుని కృతజఞ్తలు
చెపిప్ కూరుచ్నన్ వారికి పంచి ఇచాచ్డు.
అలాగే చేపలు కూడా వారికి ఇషట్మైనంత
వడిడ్ంచాడు. 12 అందరూ కడుపు నిండా
తినాన్రు. తరువాత ఆయన, “మిగిలిన రొటెట్ల,
చేపల ముకక్లనీన్ పోగు చేయండి. ఏదీ
వయ్రథ్ం కానీయవదుద్” అని శిషుయ్లతో
చెపాప్డు. 13 అందరూ తినన్ తరువాత మిగిలిన
ఐదు బారీల్ రొటెట్ల ముకక్లనీన్ పోగు
చేశారు. అవి పనెన్ండు గంపలు నిండాయి.

14 వారందరూ యేసు చేసిన అదుభ్తానిన్
చూసి, “ఈ లోకానికి రాబోయే పర్వకత్
ఈయనే” అని చెపుప్కునాన్రు. 15 వారు తనను
పటుట్కుని బలవంతంగా రాజుగా చేయడానికి
సిదధ్పడుతునాన్రని యేసుకు అరథ్మై తిరిగి
ఒంటరిగా కొండ పైకి వెళిళ్ పోయాడు.

యేసుయేసు నీటిపైనీటిపై నడవడంనడవడం (మతత్యిమతత్యి 14:22-36.
మారుక్మారుక్ 6:45-56)

16 సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు
సముదర్ం దగగ్రికి వెళిళ్ పడవ పైన
సముదార్నికి అవతల ఉనన్ కపెరన్హూముకు
వెళుత్నాన్రు. 17 అపప్టికే చీకటి పడింది.
యేసు వారి దగగ్రికి ఇంకా రాలేదు. 18 అపుప్డు
పెనుగాలి వీయడం మొదలైంది. సముదర్ం
అలల్కలోల్లంగా తయారైంది. 19 వారు సుమారు
ఐదారు కిలోమీటరుల్ పర్యాణించాక యేసు
సముదర్ం మీద నడుసూత్ రావడం చూసి
భయపడాడ్రు. 20 అయితే ఆయన, “నేనే,
భయపడవదుద్” అని వారితో చెపాప్డు. 21

ఆయన అలా చెపాప్క వారు ఆయనను పడవ
ఎకిక్ంచుకోడానికి ఇషట్పడాడ్రు. వెంటనే ఆ
పడవ తీరానికి చేరింది.

జీవాహారంజీవాహారం గురించిగురించి ఉపదేశంఉపదేశం
22 తరువాతి రోజు సముదార్నికి ఇవతల

ఉండిపోయిన జన సమూహం అకక్డికి వచాచ్రు.
అకక్డ ఒక చినన్ పడవ మాతర్మే ఉంది. మరో
పడవ వారికి కనిపించలేదు. శిషుయ్లు యేసు
లేకుండానే పడవలో పర్యాణమై వెళాళ్రని
వారు తెలుసుకునాన్రు. 23 అయితే పర్భువు
కృతజఞ్తలు చెపిప్ వారికి రొటెట్లు పంచగా
వారు తినన్ సథ్లానికి దగగ్రలో ఉనన్
తిబెరియ నుండి వేరే చినన్ పడవలు వచాచ్యి.
24 యేసూ ఆయన శిషుయ్లూ అకక్డ లేక
పోవడంతో పర్జలందరూ ఆ చినన్ పడవలెకిక్
యేసును వెతుకుతూ కపెరన్హూముకు వచాచ్రు.
25 సముదర్ం అవతలి తీరాన వారు ఆయనను
చూశారు. “బోధకా, నువువ్ ఇకక్డికి
ఎపుప్డొచాచ్వు?” అని అడిగారు.

26 యేసు, “కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. మీరు
సూచనలను చూసినందువలల్ కాదు, రొటెట్లు
కడుపు నిండా తిని తృపిత్ పొందడం వలల్నే
ననున్ వెతుకుతునాన్రు. 27 పాడైపోయే
ఆహారం కోసం కషట్పడవదుద్, నితయ్జీవం
కలగజేసే పాడైపోని ఆహారం కోసం
కషట్పడండి. దానిన్ మనుషయ్ కుమారుడు
మీకిసాత్డు. దానికోసం తండిర్ అయిన దేవుడు
ఆయనకు ముదర్ వేసి అధికారమిచాచ్డు” అని
చెపాప్డు. 28 అపుప్డు వారు, “దేవుని పనులు
చేయాలంటే మేమేం చేయాలి?” అని ఆయనను
అడిగారు. 29 దానికి యేసు, “దేవుడు పంపిన
వయ్కిత్ పైన విశావ్సముంచడమే దేవుని
కారాయ్లు చేయడమంటే” అనాన్డు. 30 వారు,
“అలా అయితే మేము నినున్ నమమ్డానికి
నువువ్ ఏ అదుభ్తం చేసుత్నాన్వు? ఇపుప్డు
ఏం చేసాత్వు? 31 ‘వారు తినడానికి పరలోకం
నుండి ఆయన ఆహారం ఇచాచ్డు’ అని రాసి
ఉనన్టుట్గా మన పూరీవ్కులు అరణయ్ంలో
మనాన్ను భుజించారు” అని చెపాప్రు. 32

అపుప్డు యేసు ఇలా జవాబిచాచ్డు, “పరలోకం
నుండి వచేచ్ ఆహారానిన్ మోషే
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మీకివవ్లేదు. పరలోకం నుండి వచేచ్ నిజమైన
ఆహారానిన్ నా తండేర్ మీకిసుత్నాన్డు. 33

అందుచేత దేవుడిచేచ్ ఆహారం ఏమిటంటే,
పరలోకంనుంచి దిగివచిచ్ లోకానికి జీవం
ఇచేచ్వాడే” అని వారితో అనాన్డు.” 34

అందుకు వారు, “పర్భూ, మాకు ఎపుప్డూ ఈ
ఆహారానిన్ ఇసూత్ ఉండు” అనాన్రు.

35 దానికి జవాబుగా యేసు, “జీవానిన్చేచ్
ఆహారానిన్ నేనే. నా దగగ్రికి వచేచ్ వాడికి
ఆకలి వేయదు. నాపై విశావ్సముంచే వాడికి
దాహం వేయదు. 36 కాని నేను మీతో
చెపిప్నటుట్, ననున్ చూసి కూడా మీరు
నమమ్లేదు. 37 తండిర్ నాకు ఇచేచ్ వారంతా
నా దగగ్రికి వసాత్రు. ఇక నా దగగ్రికి
వచేచ్వారిని నేను ఎంత మాతర్ం నా దగగ్ర
నుండి తోలివేయను. 38 ఎందుకంటే నేను నా
సవ్ంత ఇషాట్నిన్ జరిగించడానికి రాలేదు.
ననున్ పంపించిన వాని ఇషాట్నిన్
జరిగించడానికే పరలోకం నుండి వచాచ్ను. 39

ఆయన నాకు ఇచిచ్న వారిలో ఏ ఒకక్రినీ
పోగొటుట్కోకుండా ఉండడమూ, వారందరినీ
అంతయ్దినాన లేపడమూ ననున్ పంపిన వాడి
ఇషట్ం. 40 ఎందుకంటే కుమారుణిణ్ చూసి
ఆయనలో విశావ్సముంచిన పర్తి ఒకక్రూ
నితయ్ జీవం పొందాలనన్దే నా తండిర్
ఇషట్ం. అంతయ్దినాన నేను వారిని సజీవంగా
లేపుతాను.”

41 ‘నేను పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్న
ఆహారానిన్’ అని ఆయన చెపిప్నందుకు యూదు
నాయకులు సణగడం మొదలు పెటాట్రు. 42

“ఈయన యోసేపు కుమారుడు యేసు కదా? ఇతని
తలిల్దండుర్లు మనకు తెలుసు కదా! ‘నేను
పరలోకం నుండి వచాచ్ను’ అని ఎలా
చెబుతునాన్డు?” అనుకునాన్రు.

43 యేసు వారికి ఇలా జవాబిచాచ్డు, “మీలో
మీరు సణుకోక్వడం ఆపండి. 44 తండిర్
ఆకరిష్ంచకపోతే ఎవరూ నా దగగ్రికి రాలేరు.
అలా వచిచ్న వాణిణ్ నేను అంతయ్దినాన
సజీవంగా లేపుతాను. 45 ’వారికి దేవుడు
ఉపదేశిసాత్డు’ అని పర్వకత్లు రాశారు.
కాబటిట్ తండిర్ దగగ్ర విని
నేరుచ్కునన్వాడు నా దగగ్రికి వసాత్డు. 46

దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్నవాడు తపప్
తండిర్ని ఎవరూ చూడలేదు. ఆయనే తండిర్ని
చూశాడు. 47 కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.
విశవ్సించేవాడు నితయ్జీవం గలవాడు.

48 జీవాహారం నేనే. 49 మీ పూరీవ్కులు
అరణయ్ంలో మనాన్ను తినాన్రు. అయినా
చనిపోయారు. 50 పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్న
ఆహారం ఇదే. దీనిన్ తినన్వాడు చనిపోడు. 51

పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్న జీవానిన్చేచ్
ఆహారం నేనే. ఈ ఆహారం ఎవరైనా తింటే వాడు
కలకాలం జీవిసాత్డు. లోకానికి జీవానిన్చేచ్
ఈ ఆహారం నా శరీరమే.”

52 యూదులకు కోపం వచిచ్ంది. “ఈయన తన
శరీరానిన్ ఎలా తిననిసాత్డు” అంటూ తమలో
తాము వాదించుకునాన్రు. 53 అపుప్డు యేసు
వారితో ఇలా చెపాప్డు, “మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. మీరు మనుషయ్ కుమారుడి
శరీరానిన్ తిని ఆయన రకాత్నిన్ తాగకపోతే
మీలో మీకు జీవం ఉండదు. 54 నా శరీరానిన్ తిని
నా రకాత్నిన్ తాగేవాడే నితయ్జీవం
ఉనన్వాడు. అంతయ్దినాన నేను అతణిణ్

లేపుతాను. 55 నా శరీరమే నిజమైన ఆహారం, నా
రకత్మే నిజమైన పానీయం. 56 నా శరీరానిన్
తిని నా రకాత్నిన్ తాగేవాడు నాలో
ఉండిపోతాడు. నేను అతనిలో ఉండిపోతాను. 57

సజీవుడైన తండిర్ ననున్ పంపాడు. ఆయన
వలల్నే నేను జీవిసుత్నాన్ను. అలాగే ననున్
తినేవాడు కూడా నా వలల్ జీవిసాత్డు. 58

పరలోకం నుండి దిగివచిచ్న ఆహారం ఇదే. మీ
పూరీవ్కులు మనాన్ను తిని చనిపోయినటుట్గా
కాకుండా ఈ ఆహారానిన్ తినే వాడు కలకాలం
జీవిసాత్డు.” 59 ఆయన ఈ మాటలనీన్
కపెరన్హూములోని సమాజ మందిరంలో
ఉపదేశిసూత్ చెపాప్డు.

యేసునుయేసును అనుసరించేవారికిఅనుసరించేవారికి పరీకష్పరీకష్
60 ఆయన శిషుయ్లోల్ అనేకమంది ఈ మాటలు

వినన్పుప్డు, “ఇది చాలా కషట్మైన బోధ.
దీనిన్ ఎవరు అంగీకరిసాత్రు” అని
చెపుప్కునాన్రు. 61 తన శిషుయ్లు ఇలా
సణుకుక్ంటునాన్రని యేసుకు తెలిసింది. ఆయన
వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఈ మాటలు మీకు
అభయ్ంతరంగా ఉనాన్యా? 62 మనుషయ్
కుమారుడు ఇంతకు ముందు ఉనన్ చోటికే
ఆరోహణం కావడం చూసేత్ మీరు ఏమంటారు? 63

జీవానిన్ ఇచేచ్ది ఆతమ్. శరీరం వలల్
పర్యోజనం లేదు. నేను మీతో చెపిప్న
మాటలే ఆతమ్. అవే జీవం. 64 కానీ మీలో
విశవ్సించని వారు కొందరు ఉనాన్రు.” తన మీద
నమమ్కం ఉంచని వారెవరో, తనను పటిట్
ఇచేచ్దెవరో యేసుకు మొదటి నుంచీ తెలుసు.
65 ఆయన, “నా తండిర్ ఇసేత్ తపప్ ఎవరూ నా
దగగ్రికి రాలేరని ఈ కారణం బటేట్
చెపాప్ను” అనాన్డు.

66 ఆ తరువాత ఆయన శిషుయ్లోల్ చాలామంది
వెనకిక్ వెళిళ్పోయారు. వారు ఆయనను ఇక
ఎపుప్డూ అనుసరించలేదు.

పేతురుపేతురు విశావ్సపువిశావ్సపు ఒపుప్కోలుఒపుప్కోలు (మతత్యిమతత్యి
16:13-20. మారుక్మారుక్ 8:27-30. లూకాలూకా 9:18-21)

67 అపుప్డు యేసు, “మీరు కూడా
వెళాళ్లనుకుంటునాన్రా?” అని తనతో ఉనన్
పనెన్ండుమంది శిషుయ్లను అడిగాడు. 68

సీమోను పేతురు ఆయనతో, “పర్భూ, మేము ఇక
ఎవరి దగగ్రికి వెళాళ్లి? నీదగగ్ర మాతర్మే
నితయ్ జీవపు మాటలు ఉనాన్యి. 69 నువువ్
దేవుని పరిశుదుధ్డివి అని మేము విశవ్సించాం,
తెలుసుకునాన్ం” అని చెపాప్డు. 70 యేసు
వారితో, “నేను మీ పనెన్ండు మందిని ఎంపిక
చేసుకునాన్ను కదా, అయినా మీలో ఒకడు
సాతాను” అని చెపాప్డు. 71 పనెన్ండు మందిలో
ఒకడుగా ఉండి ఆయనకు దోర్హం
చెయయ్బోతునన్ సీమోను ఇసక్రియోతు
కొడుకు యూదా గురించి ఆయన ఈ మాట
చెపాప్డు.

పరణ్శాలలపరణ్శాలల పండగకుపండగకు యేసుయేసు పయనంపయనం (లూకాలూకా
9:51-62)

ఆ తరువాత యేసు గలిలయకు వెళిళ్
అకక్డే సంచరిసూత్ ఉనాన్డు.
ఎందుకంటే యూదయలో యూదులు ఆయనను

చంపాలని వెతుకుతూ ఉండటంతో అకక్డ

యోహాను సువారత్ 6:33
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సంచరించడానికి ఆయన ఇషట్పడలేదు. 2 ఇంతలో
యూదుల పరణ్శాలల పండగ సమీపించింది.

3 అపుప్డు ఆయన తముమ్ళుళ్ ఆయనతో,
“నువువ్ చేసే కారాయ్లు నీ శిషుయ్లు చూడాలి
కదా. అందుకే ఈ సథ్లం వదిలి యూదయకు
వెళుళ్. 4 అందరూ మెచుచ్కోవాలని చూసేవాడు
తన పనులు రహసయ్ంగా చేయడు. నువువ్ నిజంగా
ఈ కారాయ్లు చేసుత్నన్టట్యితే
లోకమంతటికీ తెలిసేలా చెయియ్. నినున్
నువేవ్ చూపించుకో” అనాన్రు.

5 ఆయన తముమ్ళుళ్ కూడా ఆయనలో
విశావ్సం ఉంచలేదు. 6 అపుప్డు యేసు, “నా
సమయం ఇంకా రాలేదు. మీ సమయం ఎపుప్డూ
సిదధ్ంగానే ఉంటుంది. 7 లోకం మిమమ్లిన్
దేవ్షించదు. కానీ దాని పనులనీన్ చెడడ్వని
నేను సాకష్య్ం చెబుతునాన్ను కాబటిట్ అది
ననున్ దేవ్షిసూత్ ఉంది. 8 మీరు పండకిక్
వెళళ్ండి. నా సమయం ఇంకా సంపూరణ్ం
కాలేదు. కాబటిట్ నేను ఈ పండకిక్ ఇపుప్డే
వెళళ్ను” అని వారితో చెపాప్డు. 9 వారికి ఇలా
చెపిప్ ఆయన గలిలయలో ఉండిపోయాడు.

గలిలయగలిలయ నుండినుండి అంతిమఅంతిమ నిషక్ర్మణంనిషక్ర్మణం
10 కానీ తన తముమ్ళుళ్ పండకిక్ వెళిళ్న

తరువాత ఆయన బహిరంగంగా కాకుండా
రహసయ్ంగా వెళాళ్డు. 11 ఆ ఉతస్వంలో
యూదులు ‘ఆయన ఎకక్డ ఉనాన్డు’ అంటూ ఆయన
కోసం వెతుకుతూ ఉనాన్రు. 12 పర్జల మధయ్
ఆయనను గురించి పెదద్ వాదం పార్రంభమైంది.
కొందరేమో, “ఆయన మంచివాడు” అనాన్రు.
మరికొందరు, “కాదు. ఆయన మోసగాడు” అనాన్రు.
13 అయితే యూదులకు భయపడి ఆయనను గురించి
ఎవరూ బయటకు మాటాల్డలేదు.

పరణ్శాలలపరణ్శాలల పండగలోపండగలో యేసుయేసు
14 పండగ ఉతస్వాలోల్ సగం రోజులు గడిచాక

యేసు దేవాలయానికి వెళిళ్ అకక్డ
ఉపదేశించడం పార్రంభించాడు. 15 ఆయన
ఉపదేశానికి యూదులు ఆశచ్రయ్పడి, “చదువూ
సంధాయ్ లేని వాడికి ఇంత పాండితయ్ం ఎలా
కలిగింది” అని చెపుప్కునాన్రు.

16 దానికి యేసు, “నేను చేసే ఉపదేశం నాది
కాదు. ఇది ననున్ పంపిన వాడిదే. 17 దేవుని
ఇషట్పర్కారం చేయాలని నిరణ్యం
తీసుకునన్వాడు నేను చేసే ఉపదేశం దేవుని వలన
కలిగిందో లేక నా సవ్ంత ఉపదేశమో
తెలుసుకుంటాడు. 18 తనంతట తానే
బోధించేవాడు సొంత గౌరవం కోసం
పాకులాడతాడు. తనను పంపిన వాని గౌరవం కోసం
తాపతర్య పడేవాడు సతయ్వంతుడు. ఆయనలో
ఎలాంటి దురీన్తీ ఉండదు. 19 మోషే మీకు
ధరమ్శాసత్ర్ం ఇచాచ్డు కదా! కానీ మీలో
ఎవరూ ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ అనుసరించి
జీవించరు. మీరు ననున్ చంపాలని ఎందుకు
చూసుత్నాన్రు?” అనాన్డు.

20 అందుకు ఆ పర్జలు, “నీకు దయయ్ం
పటిట్ంది. నినున్ చంపాలని ఎవరు
కోరుకుంటారు?” అనాన్రు. 21 యేసు వారితో,
“నేనొక కారయ్ం చేశాను. దానికి మీరంతా
ఆశచ్రయ్పడుతునాన్రు. 22 మోషే మీకు
సునన్తి అనే ఆచారానిన్ నియమించాడు. ఈ
ఆచారం మోషే వలల్ కలిగింది కాదు. ఇది

పూరీవ్కుల వలల్ కలిగింది. అయినా విశార్ంతి
దినాన మీరు సునన్తి కారయ్కర్మం
చేసుత్నాన్రు. 23 విశార్ంతి దినాన సునన్తి
పొందినా మోషే ధరమ్ శాసాత్ర్నిన్
అతికర్మించినటుట్ కాదు గదా! అలాంటపుప్డు
నేను విశార్ంతి దినాన ఒక వయ్కిత్ని బాగు
చేసేత్ నా మీద ఎందుకు కోపం చూపుతునాన్రు?
24 బయటకు కనిపించే దానిన్ బటిట్ కాక
నాయ్యసమమ్తంగా నిరణ్యం చేయండి”
అనాన్డు.

25 యెరూషలేము వారిలో కొందరు, “వారు
చంపాలని వెదకుతునన్వాడు ఈయన కాదా? 26

చూడండి, ఈయన బహిరంగంగా
మాటాల్డుతునాన్ ఈయనను ఏమీ అనరు. ఈయనే
కీర్సత్ని అధికారులకి తెలిసి పోయిందా
ఏమిటి? 27 అయినా ఈయన ఎకక్డి వాడో మనకు
తెలుసు. కీర్సుత్ వచిచ్నపుప్డైతే ఆయన
ఎకక్డి వాడో ఎవరికీ తెలియదు” అని
చెపుప్కునాన్రు.

28 కాబటిట్ యేసు దేవాలయంలో
ఉపదేశిసూత్, “మీకు నేను తెలుసు. నేను ఎకక్డ
నుండి వచాచ్నో కూడా మీకు తెలుసు. నేను నా
సవ్ంతంగా ఏమీ రాలేదు. ననున్ పంపినవాడు
సతయ్వంతుడు. ఆయన మీకు తెలియదు. 29 నేను
ఆయన దగగ్ర నుండి వచాచ్ను. ఆయనే ననున్
పంపాడు కాబటిట్ నాకు ఆయన తెలుసు” అని
గొంతెతిత్ చెపాప్డు. 30 దానికి వారు
ఆయనను పటుట్కోడానికి పర్యతన్ం చేశారు.
కానీ ఆయన సమయం ఇంకా రాలేదు. కాబటిట్
ఎవరూ ఆయనను పటుట్కోలేకపోయారు. 31

పర్జలోల్ అనేక మంది ఆయనలో
విశావ్సముంచారు. “కీర్సుత్ వచిచ్నపుప్డు
ఇంతకంటే గొపప్ కారాయ్లు చేసాత్డా
ఏమిటి” అని వారు చెపుప్కునాన్రు. 32 పర్జలు
ఆయనను గురించి ఇలా మాటాల్డుకోవడం
పరిసయుయ్ల దృషిట్కి వెళిళ్ంది. అపుప్డు
పర్ధాన యాజకులూ, పరిసయుయ్లూ ఆయనను
పటుట్కోడానికి సైనికులను పంపించారు.

33 యేసు మాటాల్డుతూ, “నేను ఇంకా కొంత
కాలం మాతర్మే మీతో ఉంటాను. ఆ తరువాత
ననున్ పంపినవాడి దగగ్రికి వెళిళ్పోతాను. 34

అపుప్డు మీరు ననున్ వెతుకుతారు. కానీ నేను
మీకు కనిపించను. నేను ఉండే చోటికి మీరు
రాలేరు” అనాన్డు. 35 దానికి యూదులు, “మనకు
కనిపించకుండా ఈయన ఎకక్డికి వెళాత్డు?
గీర్సు దేశం వెళిళ్ అకక్డ చెదరి ఉనన్
యూదులకు, గీర్కు వారికి ఉపదేశం చేసాత్డా?
36 ‘ననున్ వెతుకుతారు. కానీ నేను మీకు
కనిపించను. నేను ఉండే చోటికి మీరు రాలేరు’
అనన్ మాటలకి అరథ్ం ఏమిటో” అంటూ తమలో
తాము చెపుప్కుంటూ ఉనాన్రు.

పరిశుదాధ్తమ్పరిశుదాధ్తమ్ గురించినగురించిన గొపప్గొపప్ పర్వచనంపర్వచనం
(అపొఅపొ.కాకా. 2:2-4. యోహానుయోహాను 4:14)

37 ఆ పండగలో మహాదినమైన చివరి దినాన
యేసు నిలబడి, “ఎవరికైనా దాహం వేసేత్ నా
దగగ్రికి వచిచ్ దాహం తీరుచ్కోవాలి. 38

లేఖనాలు చెబుతునాన్యి, నాపై
విశావ్సముంచే వాడి కడుపులో నుండి జీవజల
నదులు పర్వహిసాత్యి” అని బిగగ్రగా
చెపాప్డు. 39 తనపై నమమ్కం ఉంచేవారు
పొందబోయే దేవుని ఆతమ్ను గురించి ఆయన ఈ

యోహాను సువారత్ 7:39
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మాట చెపాప్డు. యేసు అపప్టికి తన మహిమా
సిథ్తి పొందలేదు కనుక దేవుని ఆతమ్ దిగి
రావడం జరగలేదు.

పర్జలోల్పర్జలోల్ భేదాభిపార్యాలుభేదాభిపార్యాలు
40 పర్జలోల్ కొందరు ఆ మాట విని, “ఈయన

నిజంగా పర్వకేత్” అనాన్రు. 41 మరికొందరు,
“ఈయన కీర్సేత్” అనాన్రు. దానికి జవాబుగా
ఇంకా కొందరు, “ఏమిటీ, కీర్సుత్ గలిలయ నుండి
వసాత్డా? 42 కీర్సుత్ దావీదు వంశంలో
పుడతాడనీ, దావీదు ఊరు బేతెల్హేము అనే
గార్మంలో నుండి వసాత్డనీ లేఖనాలోల్ రాసి
లేదా?” అనాన్రు. 43 ఈ విధంగా పర్జలోల్
ఆయనను గురించి భేదాభిపార్యం కలిగింది. 44

వారిలో కొందరు ఆయనను పటుట్కోవాలని
అనుకునాన్రు కానీ ఎవరూ ఆయనను
పటుట్కోలేదు.

45 పరిసయుయ్లు పంపిన సైనికులు తిరిగి
వచాచ్రు. పర్ధాన యాజకులూ, పరిసయుయ్లూ,
“మీరు ఆయనను ఎందుకు తీసుకురాలేదు?” అని
అడిగారు. 46 దానికి ఆ సైనికులు, “ఆ వయ్కిత్
మాటాల్డినటుట్ ఇంతకు ముందు ఎవరూ
మాటాల్డలేదు” అని జవాబిచాచ్రు. 47 దానికి
పరిసయుయ్లు, “మీరు కూడా మోసపోయారా? 48

అధికారులోల్ గానీ పరిసయుయ్లోల్ గానీ
ఎవరైనా ఆయనను నమామ్రా? 49

ధరమ్శాసత్ర్ం తెలియని ఈ పర్జల పైన
శాపం ఉంది” అని సైనికులతో అనాన్రు. 50 అంతకు
ముందు యేసు దగగ్రికి వచిచ్న నికోదేము అనే
పరిసయుయ్డు, 51 “ఒక వయ్కిత్ చెపేప్ మాట
వినకుండా అతడేం చేశాడో తెలుసుకోకుండా మన
ధరమ్శాసత్ర్ం అతడికి తీరుప్
తీరుసుత్ందా?” అనాన్డు. 52 దానికి వారు,
“నువువ్ కూడా గలిలయుడవేనా? ఆలోచించు,
గలిలయలో ఎలాంటి పర్వకాత్ పుటట్డు”
అనాన్రు. 53 ఇక ఎవరి ఇంటికి వారు వెళాళ్రు.

వయ్భిచారంలోవయ్భిచారంలో దొరికినదొరికిన సీత్ర్సీత్ర్

యేసు ఒలీవ కొండకు వెళాళ్డు. 2

ఉదయం పెందలకడనే యేసు తిరిగి
దేవాలయంలోకి వచాచ్డు. అపుప్డు

పర్జలంతా ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. ఆయన
కూరుచ్ని వారికి ఉపదేశించడం
మొదలుపెటాట్డు. 3 అపుప్డు ధరమ్శాసత్ర్
పండితులూ పరిసయుయ్లూ ఒక సీత్ర్ని తీసుకుని
వచాచ్రు. వారు ఆమెను వయ్భిచారం
చేసుత్ండగా పటుట్కునాన్రు. ఆమెను అందరి
మధయ్ నిలబెటాట్రు.

4 వారు ఆయనతో, “బోధకా, ఈ సీత్ర్
వయ్భిచారం చేసూత్ పటుట్బడింది. 5

ఇలాంటి వారిని రాళళ్తో కొటిట్ చంపాలని
ధరమ్శాసత్ర్ంలో మోషే ఆదేశించాడు కదా!
నువేవ్మంటావ్?” అని అడిగారు. 6 ఆయన మీద
ఎలాగైనా నేరం మోపాలని ఆయనను
పరీకిష్సూత్ ఇలా అడిగారు. అయితే యేసు
విననటుట్ తన వేలితో నేల మీద ఏదో రాసూత్
ఉనాన్డు. 7 వారు పటుట్ విడవకుండా ఆయనను
అడుగుతూనే ఉనాన్రు. దాంతో ఆయన తల ఎతిత్
చూసి, “మీలో పాపం లేనివాడు ఆమె మీద మొదటి
రాయి వేయవచుచ్” అని వారితో చెపిప్ 8

మళీళ్ వంగి వేలితో నేల మీద రాసూత్
ఉనాన్డు.

9 ఆయన పలికిన మాట విని పెదాద్ చినాన్
అంతా ఒకరి తరువాత ఒకరు బయటకు వెళాళ్రు.
చివరికి యేసు ఒకక్డే మిగిలిపోయాడు. ఆ
సీత్ర్ అలానే మధయ్లో నిలబడి ఉంది. 10

యేసు తలెతిత్ ఆమెను చూశాడు. “నీమీద
నిందారోపణ చేసిన వారంతా ఎకక్డమామ్? నీకు
ఎవరూ శికష్ వేయలేదా?” అని అడిగాడు. 11

ఆమె, “లేదు పర్భూ” అంది. దానికి యేసు, “నేను
కూడా నీకు శికష్ వేయను. వెళుళ్, ఇంకెపుప్డూ
పాపం చేయకు” అనాన్డు.

పండగపండగ తరువాతతరువాత ఉపదేశంఉపదేశం: లోకానికిలోకానికి వెలుగువెలుగు యేసేయేసే
(యోహానుయోహాను 1:9)

12 మళీళ్ యేసు ఇలా అనాన్డు, “నేను
లోకానికి వెలుగును. ననున్ వెంబడించేవాడు
చీకటిలో నడవడు. జీవపు వెలుగు కలిగి ఉంటాడు.”
13 అపుప్డు పరిసయుయ్లు, “నీ గురించి నువేవ్
సాకష్య్ం చెపుప్కుంటునాన్వు. నీ
సాకష్య్ం సరైనది కాదు” అనాన్రు. 14

జవాబుగా యేసు, “నా గురించి నేను సాకష్య్ం
చెపిప్నా అది సతయ్మే అవుతుంది. ఎందుకంటే
నేను ఎకక్ణిణ్ంచి వచాచ్నో, ఎకక్డికి
వెళుత్నాన్నో నాకు తెలుసు. నేను
ఎకక్ణిణ్ంచి వచాచ్నో ఎకక్డికి
వెళుత్నాన్నో మీకు తెలియదు. 15 మీరు శరీర
సంబంధంగా తీరుప్ తీరుసాత్రు. నేను ఎవరికీ
తీరుప్ తీరచ్ను. 16 అయినా నేను ఒంటరిని
కాదు. నేను ననున్ పంపిన నా తండిర్ నాతో
ఉనాన్డు. కాబటిట్ ఒకవేళ నేను తీరుప్
తీరిచ్నా అది సతయ్మే అవుతుంది. 17 ఇదద్రు
వయ్కుత్ల సాకష్య్ం సతయ్ం అవుతుందని మీ
ధరమ్శాసత్ర్ంలోనే రాసి ఉంది కదా!

18 నా గురించి సాకష్య్ం నేను
చెపుప్కొంటాను. ననున్ పంపిన తండిర్ కూడా
నా గురించి సాకష్య్ం ఇసుత్నాన్డు”
అనాన్డు. 19 వారు, “నీ తండిర్ ఎకక్డ
ఉనాన్డు?” అని అడిగారు. అందుకు యేసు, “మీకు
నేను గానీ నా తండిర్ గానీ తెలియదు. ఒకవేళ
నేను మీకు తెలిసేత్ నా తండిర్ కూడా తెలిసే
ఉంటాడు” అనాన్డు. 20 ఆయన దేవాలయంలో
ఉపదేశిసూత్ చందా పెటెట్ ఉనన్చోట ఈ
మాటలు చెపాప్డు. ఆయన సమయం రాలేదు
కాబటిట్ ఎవరూ ఆయనను పటుట్కోలేదు.

21 మరోసారి ఆయన, “నేను
వెళిళ్పోతునాన్ను. నేను వెళాళ్క మీరు
నాకోసం వెతుకుతారు. కానీ మీ పాపాలోల్నే
మీరు మరణిసాత్రు. నేను వెళేళ్ చోటికి మీరు
రాలేరు” అని వారితో చెపాప్డు.

22 దానికి యూదులు, “ ‘నేను వెళేళ్ చోటికి
మీరు రాలేరు’ అంటునాన్డేమిటి?
ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాడా ఏమిటి?” అని
చెపుప్కునాన్రు.

23 అపుప్డు ఆయన, “మీరు కింద ఉండేవారు.
నేను పైన ఉండేవాణిణ్. మీరు ఈ లోకానికి
సంబంధించిన వారు. నేను ఈ లోకానికి
సంబంధించిన వాణిణ్ కాదు. 24 కాబటిట్ మీరు
మీ పాపాలోల్నే మరణిసాత్రని చెపాప్ను.
ఎందుకంటే నేనే ఆయననని మీరు నమమ్కపోతే
మీరు మీ పాపాలోల్నే మరణిసాత్రు” అని
వారితో చెపాప్డు.

25 కాబటిట్ వారు, “అసలు నువువ్ ఎవరు?” అని
అడిగారు. అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా
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చెపాప్డు, “నేను పార్రంభం నుండి ఎవరినని
మీకు చెబుతూ ఉనాన్నో ఆయననే. 26 మీ గురించి
చెపప్డానికీ మీకు తీరుప్ తీరచ్డానికీ నాకు
చాలా సంగతులు ఉనాన్యి. అయితే ననున్
పంపినవాడు సతయ్వంతుడు. నేను ఆయన దగగ్ర
వినన్ విషయాలనే ఈ లోకానికి
బోధిసుత్నాన్ను.” 27 తండిర్ అయిన దేవుని
గురించి ఆయన తమకు చెబుతునాన్డని వారు
అరథ్ం చేసుకోలేక పోయారు.

28 కాబటిట్ యేసు, “మీరు మనుషయ్
కుమారుణిణ్ పైకెతిత్నపుప్డు ‘ఉనన్వాడు’
అనేవాణిణ్ నేనే అని తెలుసుకుంటారు. నా
సవ్ంతగా నేను ఏమీ చేయననీ తండిర్ నాకు
చెపిప్నటుట్గానే ఈ సంగతులు
మాటాల్డుతునాన్ననీ మీరు గర్హిసాత్రు. 29

ననున్ పంపినవాడు నాకు తోడుగా ఉనాన్డు.
ఆయనకు ఇషట్మైన వాటినే నేను చేసూత్
ఉనాన్ను కాబటిట్ ఆయన ననున్ విడిచి
పెటట్లేదు” అని చెపాప్డు.

30 ఆయన ఇలా మాటాల్డుతూ ఉండగానే
చాలామంది ఆయనలో నమమ్కముంచారు. 31

కాబటిట్ యేసు, తనలో నమమ్కముంచిన
యూదులతో, “మీరు నా వాకుక్లో సిథ్రంగా
ఉంటే నిజంగా నాకు శిషుయ్లౌతారు. 32

సతాయ్నిన్ గర్హిసాత్రు. అపుప్డు ఆ
సతయ్మే మిమమ్లిన్ విడుదల చేసుత్ంది”
అనాన్డు. 33 అపుప్డు వారు, “మేము
అబార్హాము వారసులం. మేము ఎపుప్డూ ఎవరికీ
బానిసలుగా ఉండలేదే. ‘మీరు విడుదల
పొందుతారు’ అని ఎలా అంటునాన్వు?” అనాన్రు.

34 దానికి యేసు, “మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను, పాపం చేసే పర్తివాడూ
పాపానికి బానిసే. 35 బానిస ఎపుప్డూ ఇంటోల్
ఉండడు. కానీ కుమారుడు ఎపుప్డూ ఇంటోల్నే
నివాసం ఉంటాడు. 36 కుమారుడు మిమమ్లిన్
విడుదల చేసేత్ మీరు నిజంగా సవ్తంతుర్లై
ఉంటారు. 37 మీరు అబార్హాము వారసులని నాకు
తెలుసు. అయినా మీలో నా వాకుక్కు చోటు
లేదు. కాబటేట్ ననున్ చంపడానికి
పర్యతిన్సుత్నాన్రు. 38 నేను
ఉపదేశించేదంతా నా తండిర్ దగగ్ర నేను
చూసినదే. అలాగే మీరు మీ తండిర్ దగగ్ర వినన్
సంగతుల పర్కారమే పనులు చేసుత్నాన్రు” అని
చెపాప్డు.

39 దానికి వారు, “మా తండిర్ అబార్హాము”
అనాన్రు. అపుప్డు యేసు, “మీరు అబార్హాము
పిలల్లైతే అబార్హాము చేసిన పనులే
చేసేవారు. 40 దేవుని దగగ్ర నేను వినన్
సతాయ్నిన్ మీకు చెపిప్నందుకు ననున్
చంపాలని పర్యతిన్సుత్నాన్రుగా. అయితే
అబార్హాము అలా చేయలేదు. 41 మీరు మీ
తండిర్ పనులే చేసుత్నాన్రు” అని వారితో
చెపాప్డు. దానికి వారు, “మేము వయ్భిచారం
వలల్ పుటిట్నవారం కాదు. మాకు ఒకక్డే
తండిర్. ఆయన దేవుడు” అనాన్రు.

42 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “దేవుడు మీ
తండిర్ అయితే మీరు ననున్ పేర్మించి
ఉండేవారు. నేను వచిచ్ంది దేవుని
దగగ్రున్ంచే. నా అంతట నేను రాలేదు. ఆయనే
ననున్ పంపించాడు. 43 నా మాటలు మీరు ఎందుకు
అరథ్ం చేసుకోవడం లేదు? నా మాట వినే మీకు
సహనం లేదు. 44 మీరు మీ తండిర్ అయిన
సాతానుకు సంబంధించిన వారు. మీ తండిర్

దురాశలను నెరవేరాచ్లని మీరు చూసుత్నాన్రు.
మొదటిన్ంచీ వాడు హంతకుడు, వాడు సతయ్ంలో
నిలిచి ఉండడు. ఎందుకంటే వాడిలో సతయ్ం
లేదు. వాడు అబదధ్ం చెపిప్నపుప్డలాల్ తన
సవ్భావానిన్ అనుసరించి మాటాల్డతాడు.
వాడు అబదిధ్కుడు, అబదాధ్నికి తండిర్.

45 నేను చెబుతునన్ది సతయ్మే అయినా
మీరు ననున్ నమమ్రు. 46 నాలో పాపం ఉనన్దని
మీలో ఎవరు నిరూపించ గలరు? నేను సతాయ్నేన్
చెబుతునాన్ మీరెందుకు నమమ్డం లేదు? 47

ఒకడు దేవునికి చెందినవాడు అయితే దేవుని
మాటలు వింటాడు. మీరు దేవుని సంబంధులు కారు
కాబటిట్ మీరు ఆయన మాటలు వినరు.” 48 అందుకు
యూదులు, “నువువ్ సమరయ వాడివి, నీకు దయయ్ం
పటిట్ంది అని మేము చెబుతునన్ మాట
నిజమే!” అనాన్రు.

49 అపుప్డు యేసు, “నాకు దయయ్ం
పటట్లేదు. నేను నా తండిర్ని
గౌరవిసుత్నాన్ను. మీరు ననున్
అవమానిసుత్నాన్రు. 50 నేను నా పేరు
పర్తిషట్ల కోసం వెతకడం లేదు. అలా వెదికే
వాడూ, తీరుప్ తీరేచ్ వాడూ వేరే ఉనాన్డు.
51 మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. నా మాటలు
అంగీకరించిన వాడు మరణం రుచి చూడడు” అని
జవాబిచాచ్డు.

52 అందుకు యూదులు, “నీకు దయయ్ం
పటిట్ందని ఇపుప్డు మేము సప్షట్ంగా
తెలుసుకునాన్ం. అబార్హామూ, పర్వకత్లూ
చనిపోయారు. ‘నా మాట వినన్ వాడు మరణం రుచి
చూడడు’ అని నువువ్ అంటునాన్వు. 53 మన
తండిర్ అబార్హాము చనిపోయాడు కదా! నువువ్
అతని కంటే గొపప్వాడివా? పర్వకత్లూ
చనిపోయారు. అసలు నువువ్ ఎవరినని
చెపుప్కుంటునాన్వు?” అని ఆయనను అడిగారు.

54 అందుకు యేసు, “ననున్ నేనే
గౌరవించుకుంటే ఆ గౌరవం అంతా ఒటిట్ది.
ఎవరిని మా దేవుడు అని మీరు
చెపుప్కుంటునాన్రో ఆయనే నా తండిర్.
ఆయనే ననున్ మహిమ పరుసుత్నాన్డు. 55 మీకు
ఆయన ఎవరో తెలియదు. నాకు ఆయన తెలుసు.
ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అని నేను చెబితే
మీలాగా నేనూ అబదిధ్కుడిని అవుతాను. కానీ
నాకు ఆయన తెలుసు. ఆయన మాటను నేను
పాటిసాత్ను. 56 నా రోజును చూడడం మీ తండిర్
అబార్హాముకు సంతోషం. అతడు దానిన్ చూసి
ఎంతో సంతోషించాడు” అనాన్డు.

57 అందుకు యూదులు, “నీకింకా యాభై
సంవతస్రాలు కూడా లేవు. నువువ్
అబార్హామును చూశావా?” అనాన్రు. 58 దానికి
జవాబుగా యేసు, “మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. అబార్హాము పుటట్క ముందు
నుంచీ నేనునేను ఉనాన్ను” అనాన్డు. 59 అపుప్డు
వారు ఆయన మీద విసరడానికి రాళుళ్ తీశారు.
కానీ యేసు దేవాలయంలో దాగి అకక్డనుంచి
బయటకు వెళిళ్పోయాడు.

పుటుట్పుటుట్ గుడిడ్గుడిడ్ వాడువాడు చూపుచూపు పొందడంపొందడం

ఆయన దారిలో వెళూత్ ఉనాన్డు.
అకక్డ పుటిట్నపప్టి నుండీ
గుడిడ్వాడుగా ఉనన్ ఒక వయ్కిత్

కనిపించాడు. 2 ఆయన శిషుయ్లు, “బోధకా, వీడు
గుడిడ్వాడిగా పుటట్డానికి కారణం వీడు
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చేసిన పాపమా, లేక వీడి తలిల్దండుర్లు చేసిన
పాపమా?” అని ఆయనను అడిగారు. 3 అందుకు
యేసు, “వీడైనా, వీడిని కనన్వారైనా ఏ పాపమూ
చేయలేదు. దేవుని పనులు వీడిలో వెలల్డి
కావడానికే వీడు గుడిడ్వాడుగా పుటాట్డు. 4

పగలునన్ంత వరకూ ననున్ పంపిన వాడి పనులు మనం
చేసూత్ ఉండాలి. రాతిర్ వసుత్ంది. అపుప్డిక
ఎవరూ పని చేయలేరు. 5 ఈ లోకంలో
ఉనన్ంతవరకూ నేను ఈ లోకానికి వెలుగుని” అని
చెపాప్డు.

6 ఆయన ఇలా చెపిప్, నేలపై ఉమిమ్ వేసి,
దానితో బురద చేసి ఆ బురదను ఆ గుడిడ్వాడి
కనున్లపై పూశాడు. 7 “సిలోయం కోనేటికి
వెళిళ్ దాంటోల్ కడుకోక్” అని వాడికి
చెపాప్డు. సిలోయం అనే మాటకు ‘వేరొకరు
పంపినవాడు’ అని అరథ్ం. వాడు వెళిళ్ ఆ
కోనేటిలో కడుకుక్ని చూపు పొంది తిరిగి
వచాచ్డు. 8 అపుప్డు ఇరుగు పొరుగు వారూ,
ఇంతకు ముందు వాడు అడుకుక్ంటుంటే చూసిన
వారూ, “ఇకక్డ కూరుచ్ని అడుకుక్నే వాడు ఇతడే
కదా!” అనాన్రు. 9 “వీడే” అని కొందరూ, “వీడు
కాదు” అని కొందరూ అనాన్రు. ఇక వాడైతే, “అది
నేనే” అనాన్డు.

10 వారు, “నీ కళుళ్ ఎలా తెరుచుకునాన్యి?”
అని వాణిణ్ అడిగారు. 11 దానికి వాడు, “యేసు
అనే ఒకాయన బురద చేసి నా కళల్పై పూసి
సిలోయం కోనేటికి వెళిళ్ కడుకోక్మని నాకు
చెపాప్డు. నేను వెళిళ్ కడుకుక్ని చూపు
పొందాను” అనాన్డు. 12 వారు, “ఆయన ఇపుప్డు
ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అని అడిగితే వాడు, “నాకు
తెలియదు” అనాన్డు. 13 ఇంతకు ముందు గుడిడ్
వాడుగా ఉనన్ ఆ మనిషిని వారు పరిసయుయ్ల
దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్రు. 14 యేసు బురద
చేసి వాడి కళుళ్ తెరచిన రోజు విశార్ంతిదినం.

15 వాడు చూపు ఎలా పొందాడో చెపప్మని
పరిసయుయ్లు కూడా వాడినడిగారు. వాడు, “ఆయన
నా కనున్లపై బురద పూశాడు. నేను వెళిళ్
కడుకుక్ని చూపు పొందాను” అని వారికి
చెపాప్డు.

16 “ఈ వయ్కిత్ విశార్ంతి దినానిన్
ఆచరించడం లేదు కాబటిట్ ఇతడు దేవుని దగగ్ర
నుండి రాలేదు” అని పరిసయుయ్లోల్ కొందరు
అనాన్రు. మరి కొందరు, “ఇతడు పాపి అయితే
ఇలాటి అదుభ్తాలు ఎలా చేయగలడు?” అనాన్రు.
ఈ విధంగా వారిలో భేదాభిపార్యం కలిగింది.
17 దాంతో వారు గుడిడ్వాడుగా ఉనన్వాడితో,
“నీ కళుళ్ తెరిచాడు కదా! ఆయన గురించి నీ
అభిపార్యం ఏమిటి?” అని అడిగారు. అపుప్డు
వాడు, “ఆయన ఒక పర్వకత్” అనాన్డు.

18 వాడు గుడిడ్వాడుగా ఉండి చూపు పొందాడని
యూదులు మొదట నమమ్లేదు. అందుకని వాడి
తలిల్దండుర్లను పిలిపించారు. 19

“గుడిడ్వాడుగా పుటాట్డని మీరు చెపేప్ మీ
కొడుకు వీడేనా? అలాగైతే ఇపుప్డు వీడు ఎలా
చూడగలుగుతునాన్డు?” అని వారిని అడిగారు. 20

దానికి వాడి తలిల్దండుర్లు, “వీడు మా
కొడుకే. వీడు గుడిడ్వాడిగానే పుటాట్డు. 21

అయితే ఇపుప్డు వీడు ఎలా చూసుత్నాన్డో
మాకు తెలీదు. వీడి కళుళ్ తెరిచినదెవరో మాకు
తెలీదు. అయినా వీడికి వయసుస్ వచిచ్ంది.
వీడినే అడగండి. తన సంగతి వీడే
చెపుప్కోగలడు” అనాన్రు.

22 వాడి తలిల్దండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆ
విధంగా చెపాప్రు. ఎందుకంటే యూదులు
అపప్టికే ఎవరైనా ఆయనను కీర్సుత్ అని
ఒపుప్కుంటే వారిని తమ సమాజ మందిరాలోల్
నుండి బహిషక్రించాలని నిరణ్యం
తీసుకునాన్రు. 23 కాబటేట్ వాడి
తలిల్దండుర్లు ‘వాడు వయసుస్ వచిచ్నవాడు,
వాడినే అడగండి’ అనాన్రు. 24 కాబటిట్ వారు
అపప్టివరకూ గుడిడ్వాడిగా ఉనన్ వయ్కిత్ని
రెండవ సారి పిలిపించారు. “దేవునికి మహిమ
చెలిల్ంచు. ఈ మనిషి పాపాతుమ్డు అని మాకు
తెలుసు” అని అతనితో అనాన్రు. 25 అందుకు
వాడు, “ఆయన పాపాతుమ్డో కాదో నాకేం
తెలుసు? అయితే నాకు ఒకక్టి తెలుసు. నేను
గుడిడ్వాడుగా ఉండేవాణిణ్, ఇపుప్డైతే
చూసుత్నాన్ను” అనాన్డు.

26 దానికి వారు, “అసలు ఆయన నీకేం చేశాడు?
నీ కళుళ్ ఎలా తెరిచాడు?” అని మళీళ్ అడిగారు.
27 దానికి వాడు, “ఇంతకు ముందే మీకు చెపాప్ను.
మీరు వినలేదు. మళీళ్ ఎందుకు
వినాలనుకుంటునాన్రు? మీరు కూడా ఆయన
శిషుయ్లు కావాలనుకుంటునాన్రా ఏంటి?” అని
వారితో అనాన్డు.

28 అందుకు వారు “నువేవ్ వాడి శిషుయ్డివి.
మేము మోషే శిషుయ్లం. 29 దేవుడు మోషేతో
మాటాల్డాడని తెలుసు కానీ ఈ మనిషి
విషయమైతే అసలు ఇతడు ఎకక్డి నుండి
వచాచ్డో కూడా తెలియదు” అంటూ వాణిణ్
బాగా దూషించారు. 30 అయితే వాడు, “ఆయన
ఎకక్డి నుండి వచాచ్డో కూడా మీకు తెలియక
పోవడం ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఏది ఏమైనా ఆయన
నా కళుళ్ తెరిచాడు. 31 దేవుడు పాపుల
పార్రథ్నలు వినడని మనకు తెలుసు. అయితే
దేవునిలో భకిత్ కలిగి ఆయన ఇషాట్నిన్
జరిగిసేత్ అతని పార్రథ్నలు ఆయన వింటాడు.
32 గుడిడ్వాడిగా పుటిట్న వయ్కిత్ కళుళ్
ఎవరైనా తెరిచినటుట్ లోకం
మొదలైనపప్టినుండి ఎవరూ వినలేదు. 33 ఈయన
దేవుని దగగ్ర నుండి రాకపోతే ఇలాంటివి
చేయలేడు” అని చెపాప్డు. 34 దానికి వారు,
“పాపిగా పుటిట్న వాడివి, నువువ్ మాకు
బోధిసుత్నాన్వా?” అని చెపిప్ వాణిణ్ తమ
సమాజ మందిరం నుండి బహిషక్రించారు.

35 పరిసయుయ్లు వాణిణ్ బహిషక్రించారని
యేసు వినాన్డు. ఆయన వాణిణ్ కలుసుకుని,
“నువువ్ దేవుని కుమారుడిలో
విశావ్సముంచుతునాన్వా?” అని వాణిణ్
అడిగాడు. 36 అందుకు వాడు, “పర్భూ, అలా
విశావ్సముంచడానికి ఆయన ఎవరో నాకు
తెలియదే” అనాన్డు. 37 యేసు, “ఇపుప్డు
నువువ్ ఆయనను చూసుత్నాన్వు. నీతో
మాటాల్డుతునన్ నేనే ఆయనిన్” అనాన్డు.
38 అపుప్డు వాడు, “నేను నముమ్తునాన్ను
పర్భూ” అంటూ ఆయనను ఆరాధించాడు.

39 అపుప్డు యేసు, “ ‘చూడనివారు చూడాలి.
చూసేవారు గుడిడ్వారు కావాలి’ అనే తీరుప్
జరగడం కోసం నేను ఈ లోకంలోకి వచాచ్ను”
అనాన్డు. 40 ఆయనకు దగగ్రలో ఉనన్
పరిసయుయ్లోల్ కొంత మంది ఆ మాట విని,
“అయితే మేము కూడా గుడిడ్వాళళ్మేనా?” అని
అడిగారు. 41 అందుకు యేసు, “మీరు
గుడిడ్వారైతే మీకు పాపం ఉండేది కాదు. కానీ
‘మాకు చూపు ఉంది’ అని మీరు
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చెపుప్కుంటునాన్రు కాబటిట్ మీ పాపం నిలిచి
ఉంటుంది” అని చెపాప్డు.

మంచిమంచి కాపరికాపరి గురించినగురించిన ఉపదేశంఉపదేశం (కీరత్నకీరత్న 23.
హెబీర్హెబీర్ 13:20. 1పేతురుపేతురు 5:4)

మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను,
గొరెర్ల దొడిడ్లోకి పర్వేశ
దావ్రం గుండా కాకుండా వేరే విధంగా

ఎకిక్ లోపలికి వచేచ్వాడు దొంగే, వాడు
దోపిడీగాడే. 2 పర్వేశ దావ్రం దావ్రా
వచేచ్వాడు గొరెర్ల కాపరి. 3 అతని కోసం
కాపలావాడు దావ్రం తెరుసాత్డు. గొరెర్లు
అతని సవ్రం వింటాయి. తన సొంత గొరెర్లిన్
అతడు పేరు పెటిట్ పిలిచి బయటకు
నడిపిసాత్డు. 4 తన సొంత గొరెర్లననిన్టిని
బయటకి ఎపుప్డు నడిపించినా, వాటికి ముందుగా
అతడు నడుసాత్డు. అతని సవ్రం గొరెర్లకు
తెలుసు కాబటిట్ అవి అతని వెంట నడుసాత్యి.
5 వేరేవారి సవ్రం వాటికి తెలియదు
కాబటిట్ అవి వారి వెంట వెళళ్కుండా
పారిపోతాయి.

6 యేసు ఈ ఉపమానం దావ్రా వారితో
మాటాల్డాడు గాని ఆయన వారితో చెపిప్న ఈ
సంగతులు వారికి అరథ్ం కాలేదు. 7 అందుకు
యేసు మళీళ్ వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, గొరెర్ల పర్వేశ
దావ్రం నేనే 8 నా ముందు వచిచ్న వారంతా
దొంగలు, దోపిడిగాళేళ్. గొరెర్లు వారి మాట
వినలేదు.

9 నేనే పర్వేశ దావ్రం, నా దావ్రా
ఎవడైనా లోపల పర్వేశిసేత్ వాడికి రకష్ణ
దొరుకుతుంది. వాడు లోపలికి వసూత్ బయటకి
వెళూత్ పచిచ్కను కనుగొంటాడు. 10 దొంగ
కేవలం దొంగతనం, హతయ్, నాశనం
చెయయ్డానికి మాతర్మే వసాత్డు.
గొరెర్లకు జీవం కలగాలని, ఆ జీవం సమృదిధ్గా
కలగాలని నేను వచాచ్ను.

11 నేను గొరెర్లకు మంచి కాపరిని. మంచి
కాపరి గొరెర్ల కోసం తన పార్ణం ఇసాత్డు.
12 జీతం కోసం పని చేసేవాడు కాపరిలాంటి వాడు
కాదు. గొరెర్లు తనవి కావు కాబటిట్ తోడేలు
రావడం చూసి గొరెర్లిన్ వదిలిపెటిట్
పారిపోతాడు. తోడేలు ఆ గొరెర్లిన్
పటుట్కొని చెదరగొడుతుంది. 13 జీతగాడు జీతం
మాతర్మే కోరుకుంటాడు కాబటిట్
గొరెర్లిన్ పటిట్ంచుకోకుండా పారిపోతాడు.

14 నేను గొరెర్లకు మంచి కాపరిని. నా
గొరెర్లు నాకు తెలుసు. నా సొంత గొరెర్లకు
నేను తెలుసు. 15 నా తండిర్కి నేను తెలుసు.
నాకు నా తండిర్ తెలుసు. నా గొరెర్ల కోసం
పార్ణం పెడతాను. 16 ఈ గొరెర్లశాలకు
చెందని ఇతర గొరెర్లు నాకు ఉనాన్యి. వాటిని
కూడా నేను తీసుకురావాలి. అవి నా సవ్రం
వింటాయి. అపుప్డు ఉండేది ఒకక్ మంద, ఒకక్
కాపరి.

17 నా పార్ణం మళీళ్ పొందడానికి దానిన్
పెడుతునాన్ను. అందుకే నా తండిర్ ననున్
పేర్మిసుత్నాన్డు. 18 నా పార్ణానిన్
నానుంచి ఎవవ్రూ తీసివేయలేరు. నేను
సవ్యంగా నా పార్ణం పెడుతునాన్ను. దానిన్
పెటట్డానికి, తిరిగి తీసుకోవడానికి నాకు

అధికారం ఉంది. ఈ ఆజఞ్ నా తండిర్ నుంచి నేను
పొందాను.”

19 ఈ మాటలవలల్ యూదులోల్ మళీళ్
విభేదాలు వచాచ్యి. 20 వారిలో చాలా మంది,
“ఇతనికి దయయ్ం పటిట్ంది. ఇతను పిచిచ్వాడు.
ఇతని మాటలు మీరు ఎందుకు వింటునాన్రు?”
అనాన్రు. 21 ఇంకొంతమంది, “ఇవి దయయ్ం
పటిట్నవాడి మాటలు కాదు. దయయ్ం
గుడిడ్వారి కళుళ్ తెరవగలదా?” అనాన్రు.

యేసుయేసు తనతన దైవతావ్నిన్దైవతావ్నిన్ రూఢిరూఢి పరచడంపరచడం
(యోహానుయోహాను 14:9. 20:28, 29)

22 ఆ తరువాత యెరూషలేములో పర్తిషట్
పండగ వచిచ్ంది. అది చలికాలం. 23 అపుప్డు
యేసు దేవాలయ పార్ంగణంలో ఉనన్
సొలొమోను మంటపంలో నడుసూత్ ఉండగా 24

యూదులు ఆయన చుటూట్ చేరి ఆయనతో.
“ఎంతకాలం మమమ్లిన్ ఇలా సందేహంలో
ఉంచుతావు? నువువ్ కీర్సుత్వైతే మాతో
సప్షట్ంగా చెపుప్” అనాన్రు.

25 అందుకు యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు,
“నేను మీకు చెపాప్ను గాని మీరు నమమ్డం
లేదు. నా తండిర్ పేరిట నేను చేసుత్నన్
కిర్యలు నా గురించి సాకష్య్ం
ఇసుత్నాన్యి. 26 అయినా, మీరు నా గొరెర్లు
కానందువలల్ మీరు నమమ్డం లేదు. 27 నా
గొరెర్లు నా సవ్రం వింటాయి, అవి నాకు
తెలుసు, అవి నా వెంట వసాత్యి. 28 నేను
వాటికి శాశవ్త జీవం ఇసాత్ను కాబటిట్ అవి
ఎపప్టికీ నశించిపోవు. వాటిని ఎవరూ నా
చేతిలోనుంచి లాగేసుకోలేరు. 29 వాటిని
నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికనాన్
గొపప్వాడు కాబటిట్ నా తండిర్
చేతిలోనుంచి ఎవరూ వాటిని లాగేసుకోలేరు. 30

నేను, నా తండిర్, ఒకటే!”
31 అపుప్డు యూదులు ఆయనను కొటట్డానికి

రాళుళ్ పటుట్కునాన్రు. 32 యేసు వారితో,
“తండిర్ నుంచి ఎనోన్ మంచి పనులు మీకు
చూపించాను. వాటిలో ఏ మంచి పనినిబటిట్
ననున్ రాళళ్తో కొటాట్లని
అనుకుంటునాన్రు?” అనాన్డు. 33 అందుకు
యూదులు, “నువువ్ మనిషివై ఉండి నినున్ నీవు
దేవుడుగా చేసుకుంటునాన్వు. దేవదూషణ
చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొడుతునాన్ం.
మంచి పనులు చేసినందుకు కాదు” అని ఆయనతో
అనాన్రు. 34 యేసు వారికి జవాబిసూత్ ఇలా
అనాన్డు, “ ‘మీరు దేవుళళ్ని నేననాన్ను’ అని
మీ ధరమ్శాసత్ర్ంలో రాసి లేదా? 35 లేఖనం
వయ్రథ్ం కాదు. దేవుని వాకుక్ ఎవరికి
వచిచ్ందో, వారిని ఆయన దేవుళళ్ని పిలిసేత్,
36 తండిర్ పవితర్ంగా ఈ లోకంలోకి
పంపినవాడు ‘నేను దేవుని కుమారుణిణ్’ అని
అంటే ‘నువువ్ దేవదూషణ చేసుత్నాన్వు’ అని
మీరు అంటారా? 37 నేను నా తండిర్ పనులు
చెయయ్కపోతే ననున్ నమమ్కండి. 38 అయితే,
నేను నా తండిర్ పనులు చేసూత్ ఉంటే, మీరు
ననున్ నమమ్కపోయినా, తండిర్ నాలోను నేను
తండిర్లోను ఉనాన్మని మీరు తెలుసుకుని
అరథ్ం చేసుకునేందుకు ఆ పనులను నమమ్ండి.” 39

వారు మళీళ్ ఆయనను పటుట్కోవాలనుకునాన్రు
గాని ఆయన వారి చేతిలో నుండి
తపిప్ంచుకునాన్డు.
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40 యేసు మళీళ్ యొరాద్ను నది అవతలికి
వెళిళ్ అకక్డే ఉనాన్డు. యోహాను మొదట
బాపిత్సం ఇసూత్ ఉనన్ సథ్లం ఇదే. 41 చాలా
మంది ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. వారు,
“యోహాను ఏ సూచక కిర్యలూ చేయలేదు గాని
ఈయన గురించి యోహాను చెపిప్న సంగతులనీన్
నిజమే” అనాన్రు. 42 అకక్డ చాలా మంది
యేసుని నమామ్రు.

లాజరులాజరు చనిపోయిచనిపోయి బర్తకడంబర్తకడం

బేతనియ గార్మానికి చెందిన లాజరుకు
జబుబ్ చేసింది. మరియ, మారత్ అతని
సోదరీలు. 2 ఈ మరియే పర్భువు

పాదాలకు అతత్రు పూసి తన తల వెంటుర్కలతో
తుడిచిన మరియ. 3 అపుప్డు ఆ అకక్
చెలెల్ళుళ్, “పర్భూ, నువువ్ పేర్మించే
వాడికి జబుబ్ చేసింది” అని యేసుకు కబురు
పంపించారు.

4 యేసు అది విని, “ఈ జబుబ్ చావు కోసం
రాలేదు. దీని దావ్రా దేవుని కుమారుడికి
మహిమ కలిగేలా దేవుని మహిమ కోసమే
వచిచ్ంది” అనాన్డు. 5 మారత్ను, ఆమె
సోదరిని లాజరును యేసు పేర్మించాడు. 6

లాజరు జబుబ్ పడాడ్డని యేసు విని కూడా తాను
ఉనన్ చోటనే ఇంకా రెండు రోజులు
ఉండిపోయాడు.

7 దాని తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో, “మనం
మళీళ్ యూదయకు వెళాద్ం పదండి” అనాన్డు.
8 ఆయన శిషుయ్లు ఆయనతో, “రబీబ్, ఇంతకు
ముందే యూదులు నినున్ రాళళ్తో కొటేట్
పర్యతన్ం చేశారు కదా, అకక్డికి మళీళ్
వెళాత్వా?” అని అనాన్రు.

9 అందుకు యేసు జవాబిసూత్, “పగలు పనెన్ండు
గంటల వెలుగు ఉండదా? ఒకడు పగటి వేళ నడిసేత్
తడబడడు. ఎందుకంటే అతడు వెలుగులో అనీన్
చూసాత్డు. 10 అయితే ఒకడు రాతిర్వేళ
నడిసేత్ అతనిలో వెలుగు లేదు కాబటిట్
తడబడతాడు” అని చెపాప్డు.

11 యేసు ఈ సంగతులు చెపిప్న తరువాత
వారితో ఇలా అనాన్డు, “మన సేన్హితుడు
లాజరు నిదర్పోయాడు. అతనిన్ నిదర్
లేపడానికి వెళుత్నాన్ను.” 12 అందుకు
శిషుయ్లు ఆయనతో, “పర్భూ, అతడు
నిదర్పోతూ ఉంటే బాగుపడతాడు” అనాన్రు. 13

యేసు అతని చావు గురించి మాటాల్డాడు గాని
వారు నిదర్లో విశార్ంతి తీసుకోవడం గురించి
అయన మాటాల్డుతునాన్డు అని అనుకునాన్రు.

14 అపుప్డు యేసు వారితో సప్షట్ంగా,
“లాజరు చనిపోయాడు. 15 నేను అకక్డ
లేకపోవడానిన్ బటిట్ సంతోషిసుత్నాన్ను.
ఇది మీ కోసమే. మీకు నమమ్కం కలగడానికే.
అతని దగగ్రకి వెళాద్ం పదండి” అనాన్డు. 16

దిదుమ అనే మారుపేరునన్ తోమా, “యేసుతో
చనిపోవడానికి మనం కూడా వెళాద్ం పదండి” అని
తన తోటి శిషుయ్లతో అనాన్డు.

17 యేసు అకక్డికి చేరుకుని, అపప్టికే
నాలుగు రోజులుగా లాజరు సమాధిలో ఉనాన్డని
తెలుసుకునాన్డు. 18 బేతనియ యెరూషలేముకు
దగగ్రే. సుమారు మూడు కిలోమీటరల్ దూరం
ఉంటుంది. 19 చాలామంది యూదులు మారత్,
మరియలను వారి సోదరుని విషయం
ఓదారచ్డానికి వచిచ్, అకక్డ ఉనాన్రు. 20

అపుప్డు మారత్, యేసు వసుత్నాన్డని విని
ఆయనను ఎదురోక్డానికి వెళిళ్ంది గాని మరియ
ఇంటోల్నే ఉండిపోయింది.

21 అపుప్డు మారత్ యేసుతో, “పర్భూ,
నువువ్ ఇకక్డ ఉండి ఉంటే, నా సోదరుడు
చనిపోయేవాడు కాదు, 22 ఇపుప్డైనా నువువ్
దేవుణిణ్ ఏమడిగినా దేవుడు నీకు ఇసాత్డని
నాకు తెలుసు” అంది. 23 యేసు ఆమెతో, “నీ
సోదరుడు మళీళ్ బతికి లేసాత్డు” అనాన్డు.
24 మారత్ ఆయనతో, “చివరి రోజున
పునరుతాథ్నంలో బతికి లేసాత్డని నాకు
తెలుసు” అంది.

25 అందుకు యేసు, “పునరుతాథ్నం, జీవం నేనే.
ననున్ నమిమ్నవాడు చనిపోయినా మళీళ్
బతుకుతాడు, 26 బతికి ఉండి ననున్ నమిమ్న వారు
ఎపుప్డూ చనిపోరు. ఇది నువువ్
నముమ్తునాన్వా?” అనాన్డు. 27 ఆమె, “అవును
పర్భూ, నువువ్ లోకానికి రావలసిన దేవుని
కుమారుడవైన కీర్సుత్వి అని
నముమ్తునాన్ను” అని ఆయనతో చెపిప్ంది.

28 ఈ మాట చెపిప్న తరువాత ఆమె వెళిళ్
ఎవరికీ తెలియకుండా తన సోదరి మరియను పిలిచి,
“బోధకుడు ఇకక్డ ఉనాన్డు, నినున్
పిలుసుత్నాన్డు” అంది. 29 మరియ అది
వినన్పుప్డు, తవ్రగా లేచి యేసు దగగ్రికి
వెళిళ్ంది.

30 యేసు ఇంకా గార్మంలోకి రాలేదు.
మారత్ను కలుసుకునన్ చోటే ఉనాన్డు. 31

మరియతో ఇంటోల్ ఉండి ఆమెను
ఓదారుసుత్నన్ యూదులు ఆమె తవ్రగా లేచి
బయటకు వెళళ్డం చూసి ఆమె వెంట వెళాళ్రు.
ఆమె ఏడవడానికి సమాధి దగగ్రికి వెళూత్
ఉందని వారు అనుకునాన్రు. 32 అపుప్డు మరియ
యేసు ఉనన్ చోటికి వచిచ్, ఆయనను చూసి
ఆయన కాళళ్ మీద పడి, “పర్భూ, నువువ్ ఇకక్డ
ఉండి ఉంటే, నా సోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు”
అంది.

33 ఆమె ఏడవడం, ఆమెతో వచిచ్న యూదులు
కూడా ఏడవడం యేసు చూసినపుప్డు, ఆయన
కలవరంతో ఆతమ్లో మూలుగుతూ, “అతణిణ్
ఎకక్డ పెటాట్రు?” అనాన్డు. 34 వారు,
“పర్భూ, వచిచ్ చూడు” అనాన్రు. 35 యేసు
ఏడాచ్డు. 36 అపుప్డు యూదులు, “ఆయన
లాజరును ఎంతగా పేర్మించాడో చూడండి” అని
చెపుప్కునాన్రు. 37 వారిలో కొంతమంది,
“ఆయన గుడిడ్వారి కళుళ్ తెరిచాడు కదా, ఇతను
చనిపోకుండా చెయయ్లేడా?” అనాన్రు.

లాజరులాజరు సమాధిసమాధి దగగ్రదగగ్ర యేసుయేసు
38 యేసు తనలో తాను మూలుగుతూ ఆ సమాధి

గుహ దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఒక రాయి దానికి
అడడ్ంగా నిలబెటిట్ ఉంది. 39 యేసు, “ఆ
రాయి తీసి వెయయ్ండి” అనాన్డు. చనిపోయిన
లాజరు సోదరి మారత్ యేసుతో, “పర్భూ,
ఇపప్టికి నాలుగు రోజులయియ్ంది. శరీరం
కుళిళ్పోతూ ఉంటుంది” అంది. 40 యేసు
ఆమెతో, “నువువ్ నమిమ్తే, దేవుని మహిమను
చూసాత్వని నేను నీతో చెపప్లేదా?”
అనాన్డు.

41 కాబటిట్ వారు ఆ రాయి తీసి వేశారు.
యేసు పైకి చూసూత్, “తండీర్, నా పార్రథ్న
వినన్ందుకు నీకు కృతజఞ్తలు. 42 నువువ్ నా
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పార్రథ్న ఎపుప్డూ వింటావని నాకు తెలుసు.
కాని, నా చుటూట్ నిలుచుని ఉనన్ ఈ పర్జలు
నువువ్ ననున్ పంపించావని నమామ్లని ఈ మాట
పలికాను” అనాన్డు.

43 ఆయన ఈ మాట చెపిప్న తరువాత పెదద్
సవ్రంతో కేక వేసి, “లాజరూ, బయటికి రా!”
అనాన్డు. 44 అపుప్డు చనిపోయినవాడు కాళుళ్
చేతులు సమాధి బటట్లతో చుటిట్ ఉండగా
బయటికి వచాచ్డు. అతని ముఖానికి ఒక బటట్
చుటిట్ ఉంది. అపుప్డు యేసు వారితో, “అతని
కటుల్ విపిప్, అతణిణ్ వెళళ్నివవ్ండి”
అనాన్డు.

బేతనిబేతని మరియమరియ సేన్హితులుసేన్హితులు యేసుపైయేసుపై
విశావ్సముంచడంవిశావ్సముంచడం (లూకాలూకా 10:38-42. యోహానుయోహాను

12:1-7)
45 అపుప్డు మరియ దగగ్రికి వచిచ్న

యూదులోల్ చాలామంది యేసు చేసింది చూసి
ఆయనను నమామ్రు. 46 కాని, వారిలో
కొంతమంది వెళిళ్ యేసు చేసిన పనులు
పరిసయుయ్లకు చెపాప్రు.

47 యేసునుయేసును సంహరించాలనిసంహరించాలని పరిసయుయ్లపరిసయుయ్ల కుటర్కుటర్
47 అపుప్డు ముఖయ్ యాజకులు,

పరిసయుయ్లు, మహా సభను సమావేశపరిచి, “మనం
ఏం చేదాద్ం? ఈ మనిషి అనేక సూచక కిర్యలు
చేసుత్నాన్డే, 48 మనం ఇతనిన్ ఇలాగే
వదిలేసేత్, అందరూ ఇతనేన్ నముమ్తారు.
రోమీయులు వచిచ్ మన భూమినీ, మన
రాజాయ్నీన్, రెంటినీ తీసుకుపోతారు”
అనాన్రు.

49 అయితే, వారిలో ఒకడు, ఆ సంవతస్రం
పర్ధాన యాజకుడిగా ఉనన్ కయప వారితో,
“మీకేమీ తెలియదు. 50 మన జాతి అంతా నాశనం
కాకుండా ఉండాలంటే ఒకక్ మనిషి పర్జలందరి
కోసం చనిపోవడం మీకు లాభం అనన్ది మీరు
అరథ్ం చేసుకోవడం లేదు” అనాన్డు. 51 అతడు
తనంతట తానే ఈ విధంగా చెపప్లేదు గానీ ఆ
సంవతస్రం పర్ధాన యాజకుడిగా ఉనాన్డు
కాబటిట్, జాతి అంతటి కోసం యేసు
చనిపోవాలని అతడు పర్వచించాడు. 52 ఆ జాతి
కోసం మాతర్మే కాకుండా, వివిధ
పార్ంతాలోల్కి చెదరిపోయిన దేవుని
పిలల్లిన్ ఒకటిగా సమకూరేచ్లా యేసు
చనిపోవాలని అతడు పర్వచించాడు. 53

కాబటిట్, ఆ రోజు నుండి యేసును ఎలా చంపాలా
అని వారు ఆలోచన చేసూత్ వచాచ్రు.

54 అందుచేత యేసు అపప్టినుంచి
యూదులోల్ బహిరంగంగా తిరగకుండా,
అకక్డనుంచి వెళిళ్ అరణయ్ పార్ంతానికి
దగగ్రగా ఉనన్ ఎఫార్యిము అనే గార్మంలో
తన శిషుయ్లతో కలిసి ఉనాన్డు. 55 యూదుల
పసాక్ పండగ దగగ్ర పడింది. చాలా మంది
పర్జలు తమను తాము శుదిధ్ చేసుకోడానికి
పండగకు ముందే గార్మాలనుంచి యెరూషలేముకు
వచాచ్రు. 56 వారు యేసు కోసం చూసుత్నాన్రు.
దేవాలయంలో నిలబడి, ఒకరితో ఒకరు ఇలా
మాటాల్డుకుంటునాన్రు, “మీరేమంటారు?
ఆయన పండగకు రాడా?”

57 యేసు ఎకక్డ ఉనన్ది ఎవరికైనా
తెలిసేత్, తాము ఆయనను పటుట్కోవడం కోసం,

వారికి తెలియజేయాలని ముఖయ్ యాజకులు,
పరిసయుయ్లు, ఒక ఆజఞ్ జారీ చేశారు.

బేతనిలోబేతనిలో రాతిర్రాతిర్ భోజనంభోజనం (మతత్యిమతత్యి 26:6-13.
మారుక్మారుక్ 14:3-9. లూకాలూకా 7:37-38)

పసాక్కు ఆరు రోజుల ముందు యేసు
బేతనియ వచాచ్డు. మరణించిన
లాజరును యేసు మళీళ్ బతికించిన

గార్మం ఇదే. 2 అకక్డ ఆయన కోసం భోజనం
ఏరాప్టు చేశారు. మారత్ వడిడ్సూత్ ఉంది.
యేసుతో భోజనం బలల్ దగగ్ర
కూరుచ్నన్వారిలో లాజరు కూడా ఒకడు. 3

అపుప్డు మరియ, అరకిలో బరువు ఉనన్
సవ్చచ్మైన జటామాంసి చెటల్నుంచి తీసిన
ఖరీదైన అతత్రును యేసు పాదాల మీద పోసి
అభిషేకించి, ఆయన పాదాలు తన
తలవెంటుర్కలతో తుడిచింది. ఇలల్ంతా ఆ
అతత్రు సువాసనతో నిండిపోయింది. 4 ఆయనను
అపప్గించ బోతునన్వాడు, ఆయన శిషుయ్లోల్
ఒకడు అయిన ఇసక్రియోతు యూదా, 5 “ఈ
అతత్రు మూడువందల దేనారాలకు అమిమ్
పేదలకు ఇవవ్చుచ్ గదా?” అనాన్డు. 6 అతనికి
పేదవాళళ్ పటల్ శర్దధ్ ఉండి ఇలా అనలేదు.
అతడు దొంగ. అతని ఆధీనంలో ఉనన్ డబుబ్
సంచిలో నుండి కొంత సొముమ్ తన సొంతానికి
తీసుకుంటూ ఉండేవాడు. 7 యేసు, “ఈమెను ఇలా
చెయయ్నివవ్ండి, నా సమాధి రోజు కోసం
ఈమె దీనిన్ సిదధ్పరచింది. 8 పేదవారు
ఎపుప్డూ మీతో ఉంటారు, కాని నేను ఎపుప్డూ
మీతో ఉండను కదా” అనాన్డు.

9 అపుప్డు పెదద్ యూదుల సమూహం యేసు
అకక్డ ఉనాన్డని తెలుసుకుని, యేసు కోసమే
కాక, యేసు చావు నుంచి తిరిగి లేపిన లాజరును
కూడా చూడాలని అకక్డికి వచాచ్రు. 10 లాజరును
బటిట్ చాలా మంది యూదులు వెళిళ్ యేసు
మీద నమమ్కం ఉంచారు. కాబటిట్ ముఖయ్
యాజకులు లాజరును కూడా చంపాలని
అనుకునాన్రు.

జయజయ పర్వేశంపర్వేశం (మతత్యిమతత్యి 21:4-9. మారుక్మారుక్
11:7-10. లూకాలూకా 19:35-38)

12 ఆ తరువాతి రోజున పండగకి వచిచ్న గొపప్
జనసమూహం అకక్డ పోగయియ్ంది. యేసు
యెరూషలేముకు వసుత్నాన్డని వినన్పుప్డు,
13 వారంతా ఖరూజ్రపు మటట్లు తీసుకుని
ఆయనకు ఎదురుగా వెళిళ్, “హోసనాన్! పర్భువు
పేరిట వసుత్నన్ ఇశార్యేలు రాజుకు సుత్తి
కలుగు గాక!” అని కేకలు వేశారు.

14 “సీయోను కుమారీ, భయపడకు! నీ రాజు గాడిద
పిలల్ మీద కూరుచ్ని వసుత్నాన్డు”
అని రాసి ఉనన్ విధంగా యేసు చినన్ గాడిదను
చూసి దాని మీద కూరుచ్నాన్డు. 16 ఆయన
శిషుయ్లు ఈ సంగతులు మొదటోల్
గర్హించలేదు గాని యేసు మహిమ పొందిన
తరువాత, ఈ సంగతులు ఆయన గురించి రాసినవనీ,
వారు ఆయనకు ఈ విధంగా చేశారనీ గురుత్
చేసుకునాన్రు.

17 ఆయన లాజరును సమాధిలో నుంచి పిలిచి,
చావు నుండి తిరిగి బతికించినపుప్డు యేసుతో
ఉనన్ పర్జలు ఆయన గురించి ఇతరులకు
సాకష్య్ం ఇచాచ్రు. 18 ఆయన ఈ సూచక
కిర్య చేశాడని వినన్ కారణంగా జన సమూహం
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ఆయనను కలుసుకోడానికి వెళాళ్రు. 19 దీని
గురించి పరిసయుయ్లు, “చూడండి, మనం ఏమీ
చెయయ్లేం. లోకం ఆయన వెంట వెళిళ్ంది.”
అని తమలో తాము చెపుప్కునాన్రు.

యేసునుయేసును చూడగోరినచూడగోరిన గీర్కులుగీర్కులు
20 ఆ పండగలో ఆరాధించడానికి వచిచ్న

వారిలో కొంతమంది గీర్కులు ఉనాన్రు. 21

వారు, గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన
ఫిలిపుప్ దగగ్రికి వచిచ్, “అయాయ్, మాకు
యేసును చూడాలని ఉంది” అనాన్రు. 22 ఫిలిపుప్
వెళిళ్ అందెర్యతో చెపాప్డు. అందెర్య
ఫిలిపుప్తో కలిసి వెళిళ్ యేసుతో చెపాప్రు.

యేసుయేసు జవాబుజవాబు
23 యేసు వారికి జవాబిసూత్, “మనుషయ్

కుమారుడు మహిమ పొందే గడియ వచిచ్ంది. 24

మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, గోదుమ గింజ
భూమిలో పడి చావకపోతే, అది ఒకటిగానే
ఉండిపోతుంది. అది చసేత్ అధికంగా ఫలం
ఇసుత్ంది. 25 తన పార్ణానిన్
పేర్మించుకొనే వాడు దానిన్
పోగొటుట్కుంటాడు. కాని, ఈ లోకంలో తన
పార్ణానిన్ దేవ్షించేవాడు శాశవ్త జీవం
కోసం దానిన్ భదర్ం చేసుకుంటాడు. 26 నాకు
సేవ చేసేవాడు నా వెంట రావాలి. అపుప్డు
నేను ఎకక్డ ఉనాన్నో, నా సేవకుడూ అకక్డ
ఉంటాడు. నాకు సేవ చేసేవాణిణ్ తండిర్
ఘనపరుసాత్డు.

27 ఇపుప్డు నా పార్ణం ఆందోళన చెందుతూ
ఉంది. నేనేం చెపప్ను? ‘తండీర్, ఈ గడియ
నుంచి ననున్ తపిప్ంచు’ అని చెపప్నా? కాని,
దీని కోసమే నేను ఈ గడియకు చేరుకునాన్ను. 28

తండీర్, నీ పేరుకు మహిమ కలిగించుకో”
అనాన్డు. అపుప్డు ఆకాశంలో నుంచి ఒక సవ్రం
వచిచ్ ఇలా అంది, “నేను దానికి మహిమ
కలిగించాను. మళీళ్ మహిమ కలిగిసాత్ను.” 29

అపుప్డు, అకక్డ నిలుచుని దానిన్ వినన్
జనసమూహం, “ఉరిమింది” అనాన్రు. మిగతా వారు,
“ఒక దేవదూత ఆయనతో మాటాల్డాడు”
అనాన్రు.

30 అందుకు యేసు జవాబిసూత్ ఇలా అనాన్డు,
“ఈ సవ్రం నా కోసం కాదు. మీ కోసమే
వచిచ్ంది. 31 ఇపుప్డు ఈ లోకానికి తీరుప్
సమయం. ఇది ఈ లోకపాలకుణిణ్ తరిమివేసే
సమయం. 32 ననున్ భూమిమీద నుంచి పైకి
ఎతిత్నపుప్డు, మనుషులందరినీ నా దగగ్రికి
ఆకరిష్ంచుకుంటాను.” 33 ఆయన ఎలాంటి మరణం
పొందుతాడో, దానికి సూచనగా ఆయన ఈ మాట
చెపాప్డు. 34 ఆ జనసమూహం ఆయనతో,
“కీర్సుత్ ఎలల్కాలం ఉంటాడని
ధరమ్శాసత్ర్ంలో ఉందని వినాన్ం. ‘మనుషయ్
కుమారుణిణ్ పైకెతత్డం జరగాలి’ అని
నువెవ్లా చెబుతావు? ఈ మనుషయ్ కుమారుడు
ఎవరు?” అనాన్రు. 35 అపుప్డు యేసు వారితో,
“వెలుగు మీ మధయ్ ఉండేది ఇంకా కొంత కాలం
మాతర్మే. చీకటి మిమమ్లిన్ కముమ్కోక
ముందే, ఇంకా వెలుగు ఉండగానే, నడవండి.
చీకటోల్ నడిచే వాడికి, తాను ఎకక్డికి
వెళుత్నాన్డో అతనికే తెలియదు. 36 మీకు
వెలుగుండగానే, ఆ వెలుగులో నమమ్కముంచి
వెలుగు సంబంధులు కండి” అనాన్డు. యేసు ఈ

సంగతులు చెపిప్, అకక్డ నుంచి వెళిళ్ వారికి
కనబడకుండా రహసయ్ంగా ఉనాన్డు.

37 యేసు వారి ముందు ఎనోన్ సూచక కిర్యలు
చేసినా, వారు ఆయనను నమమ్లేదు.

38 పర్భూ, మా సమాచారం ఎవరు నమామ్రు?
పర్భువు హసత్ం ఎవరికి వెలల్డయియ్ంది?”
అని పర్వకత్ యెషయా చెపిప్న మాట
నెరవేరేలా ఇది జరిగింది. 39 ఈ కారణంగా వారు
నమమ్లేకపోయారు, ఎందుకంటే యెషయా
మరొక చోట ఇలా అనాన్డు,

40 “ఆయన వారి కళళ్కు గుడిడ్తనం కలగజేశాడు.
ఆయన వారి హృదయాలను కఠినం చేశాడు.
అలా చెయయ్కపోతే వారు తమ కళళ్తో చూసి,
హృదయాలతో గర్హించి, నా వైపు తిరిగేవారు.
అపుప్డు నేను వారిని బాగు చేసేవాణిణ్.”

41 యెషయా యేసు మహిమను చూశాడు
కాబటిట్ ఆయన గురించి ఈ మాటలు చెపాప్డు.
42 అయినా, పాలకవరగ్ం వారిలో కూడా
చాలామంది యేసులో నమమ్కం ఉంచారు, కాని
పరిసయుయ్లు సమాజ మందిరంలో నుంచి తమను
వెలివేసాత్రని భయపడి, ఆ విషయం
ఒపుప్కోలేదు. 43 వారు దేవుని నుంచి వచేచ్
మెపుప్కంటే, మనుషుల నుంచి వచేచ్
మెపుప్నే ఇషట్పడాడ్రు.

44 అపుప్డు యేసు పెదద్ సవ్రంతో, “నాలో
నమమ్కం ఉంచినవాడు నాలో మాతర్మే కాక
ననున్ పంపినవాడిలో కూడా నమమ్కం
ఉంచుతాడు. 45 ననున్ చూసినవాడు ననున్
పంపినవాణిణ్ కూడా చూసుత్నాన్డు.

46 నాలో నమమ్కం ఉంచేవాడు చీకటోల్
ఉండిపోకూడదని, ఈ లోకంలోకి నేను వెలుగుగా
వచాచ్ను. 47 ఎవరైనా నా మాటలు విని, వాటిని
పాటించకపోతే నేను అతనికి తీరుప్ తీరచ్ను.
ఎందుకంటే నేను ఈ లోకానిన్ రకిష్ంచడానికి
వచాచ్ను, తీరుప్ తీరచ్డానికి కాదు.

48 ననున్ తోసిపుచిచ్, నా మాటలు
అంగీకరించని వాడికి తీరుప్ తీరేచ్వాడు
ఒకడునాన్డు. నేను పలికిన వాకేక్ చివరి రోజున
అతనికి తీరుప్ తీరుసుత్ంది. 49 ఎందుకంటే, నా
అంతట నేనే మాటాల్డడం లేదు. నేనేం
చెపాప్లో, ఏం మాటాల్డాలో ననున్ పంపిన
తండిర్ నాకు ఆదేశించాడు. 50 ఆయన ఆదేశం
శాశవ్త జీవం అని నాకు తెలుసు. అందుకే నేను ఏ
మాట చెపిప్నా తండిర్ నాతో చెపిప్నటేట్
వారితో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

చివరిచివరి రాతిర్రాతిర్ భోజనంభోజనం (మతత్యిమతత్యి 26:7-30.
మారుక్మారుక్ 14:17-26. లూకాలూకా 22:14-29)

అది పసాక్ పండగకు ముందు సమయం.
తాను ఈ లోకం విడిచి తండిర్ దగగ్రికి
వెళేళ్ సమయం వచిచ్ందని యేసు

గర్హించాడు. ఈ లోకంలో ఉనన్ తన సొంత
వారిని ఆయన పేర్మించాడు. చివరి వరకూ ఆయన
వారిని పేర్మించాడు.

యేసుయేసు తనతన శిషుయ్లశిషుయ్ల పాదాలుపాదాలు కడగడంకడగడం
2 యేసు, ఆయన శిషుయ్లు రాతిర్ భోజనం

చేయడానికి కూరుచ్నాన్రు. అపప్టికే
సాతాను సీమోను కొడుకు ఇసక్రియోతు యూదా
హృదయంలో యేసును అపప్గించాలనే ఉదేద్శం
పెటాట్డు. 3 తండిర్ సమసత్ం తన చేతులోల్
పెటాట్డనీ, తాను దేవుని దగగ్ర నుంచి
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వచాచ్డనీ, తిరిగి దేవుని దగగ్రకే
వెళుత్నాన్డనీ యేసుకు తెలుసు. 4 ఆయన
భోజనం దగగ్ర నుంచి లేచి, తన పైవసత్ర్ం
పకక్న పెటిట్, తువాలు తీసుకుని దానిన్
నడుముకు చుటుట్కునాన్డు. 5 అపుప్డు
పళెళ్ంలో నీళుళ్ పోసి, శిషుయ్ల పాదాలు
కడిగి, తన నడుముకు చుటుట్కునన్ తువాలుతో
తుడవడం పార్రంభించాడు.

6 ఆయన సీమోను పేతురు దగగ్రికి వచాచ్డు.
అపుప్డు పేతురు ఆయనతో, “పర్భూ, నువువ్ నా
కాళుళ్ కడుగుతావా?” అనాన్డు. 7 యేసు అతనికి
జవాబిసూత్, “నేను చేసుత్నన్ది ఇపుప్డు నీకు
అరథ్ం కాదు. కాని, నువువ్ తరవాత అరథ్ం
చేసుకుంటావు” అనాన్డు. 8 పేతురు ఆయనతో,
“నువువ్ నా పాదాలు ఎనన్డూ కడగకూడదు”
అనాన్డు. యేసు అతనికి జవాబిసూత్, “నేను
నినున్ కడగకపోతే, నాతో నీకు సంబంధం ఉండదు”
అనాన్డు. 9 సీమోను పేతురు ఆయనతో, “పర్భూ,
నా కాళుళ్ మాతర్మే కాదు. నా చేతులు, నా తల
కూడా కడుగు” అనాన్డు. 10 యేసు అతనితో,
“సాన్నం చేసినవాడు తన పాదాలు తపప్ ఇంకేమీ
కడుకోక్వలసిన అవసరం లేదు. అతడు పూరిత్గా
శుదుధ్డే. మీరూ శుదుధ్లే గాని, మీలో అందరూ
శుదుధ్లు కాదు” అనాన్డు.

11 ఎందుకంటే, తనకు దోర్హం చేసేది ఎవరో
ఆయనకు తెలుసు. అందుకే ఆయన, “మీలో అందరూ
శుదుధ్లు కాదు” అనాన్డు. 12 యేసు వారి
కాళుళ్ కడిగి, తన వసాత్ర్లు తీసుకుని,
యథాపర్కారం కూరుచ్ని, వారితో, “నేను మీ
కోసం ఏం చేశానో మీకు తెలుసా? 13 మీరు ననున్
‘బోధకుడు,‘ ‘పర్భువు’ అని సరిగానే
పిలుసుత్నాన్రు. 14 బోధకుడు, పర్భువు అయిన
నేను మీ కాళుళ్ కడిగితే, మీరు కూడా ఒకరి
కాళుళ్ ఒకరు కడగాలి. 15 నేను మీకోసం
చేసినటేట్ మీరు కూడా చెయయ్డానికి మీకు
ఒక ఆదరశ్ం చూపించాను.

16 నేను మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను,
దాసుడు తన యజమానికనాన్ గొపప్వాడు కాదు.
వెళిళ్నవాడు వాణిణ్ పంపినవానికనాన్
గొపప్వాడు కాదు. 17 ఈ సంగతులు మీకు తెలుసు
కాబటిట్, వీటి పర్కారం చేసేత్ మీరు
ధనుయ్లు. 18 మీ అందరి గురించి నేను
మాటాల్డడం లేదు. నేను ఎంపిక చేసిన వారు
నాకు తెలుసు. అయితే, ‘నా రొటెట్ తినేవాడు
నాకు వయ్తిరేకంగా తన మడిమ ఎతాత్డు’ అనన్
లేఖనం నెరవేరేలా ఈ విధంగా జరుగుతుంది. 19

అది జరగక ముందే, ఇపుప్డు దీనిన్ మీతో
చెబుతునాన్ను. ఎందుకంటే అది జరిగినపుప్డు,
నేను ‘ ఉనన్వాణిణ్ఉనన్వాణిణ్ ’ అని మీరు నమామ్లని నా
ఉదేద్శం. 20 నేను మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. నేను పంపిన వాణిణ్
సీవ్కరించిన వాడు ననున్ సీవ్కరిసాత్డు.
ననున్ సీవ్కరించినవాడు ననున్ పంపినవాణీణ్
సీవ్కరిసాత్డు.

తననుతనను శతుర్వులకుశతుర్వులకు పటిట్సాత్రనిపటిట్సాత్రని యేసుయేసు
ముందుగాముందుగా చెపప్డంచెపప్డం (మతత్యిమతత్యి 26:20-25.

మారుక్మారుక్ 14:17-21. లూకాలూకా 22:21,22)
21 యేసు ఈ మాటలు చెపిప్న తరువాత

ఆతమ్లో కలవరం చెంది, “మీలో ఒకడు నాకు
దోర్హం చేసాత్డని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 22 ఆయన ఎవరి

గురించి ఇలా చెబుతునాన్డో తెలియక
శిషుయ్లు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకునాన్రు. 23

భోజనం బలల్ దగగ్ర, ఆయన శిషుయ్లోల్
ఒకడైన యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు, యేసు
రొముమ్న ఆనుకొని ఉనాన్డు. 24 సీమోను
పేతురు ఆ శిషుయ్డికి, “యేసు ఎవరి గురించి అలా
అనాన్డనన్ విషయానిన్ ఆయనిన్ అడిగి
తెలుసుకో” అని సైగ చేశాడు.

25 ఆ శిషుయ్డు యేసు రొముమ్న ఆనుకొని
ఆయనతో, “పర్భూ, ఆ వయ్కిత్ ఎవరు?” అని
అడిగాడు. 26 అపుప్డు యేసు జవాబిసూత్, “ఈ
రొటెట్ ముకక్ ఎవరికి ముంచి ఇసాత్నో,
అతడే” అనాన్డు. తరువాత ఆయన రొటెట్
ముంచి ఇసక్రియోతు సీమోను కొడుకు యూదాకు
ఇచాచ్డు. 27 అతడు ఆ ముకక్ తీసుకోగానే,
సాతాను అతనిలో పర్వేశించాడు. అపుప్డు
యేసు అతనితో, “నువువ్ చెయయ్బోయేది
తవ్రగా చెయియ్” అనాన్డు. 28 ఆయన
అతనితో ఇలా ఎందుకు చెపాప్డో, బలల్ దగగ్ర
ఉనన్వాళళ్కు తెలియలేదు. 29 డబుబ్ సంచి
యూదా దగగ్ర ఉంది కాబటిట్ యేసు అతనితో,
“పండగకు కావలసినవి కొను” అని గాని,
పేదవాళళ్కు ఇమమ్ని గాని చెపాప్డని
వారిలో కొంతమంది అనుకునాన్రు. 30 అది
రాతిర్ సమయం. అతడు ఆ రొటెట్ ముకక్
తీసుకుని వెంటనే బయటకు వెళిళ్పోయాడు.

31 యూదా వెళిళ్పోయిన తరువాత, యేసు,
“ఇపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు మహిమ పొందాడు.
దేవుడు ఆయనలో మహిమ పొందుతునాన్డు”
అనాన్డు. 32 దేవుడు ఆయనలో మహిమ
పరచబడినటట్యితే, తనలో ఆయనను మహిమ
పరుసాత్డు. వెంటనే ఆయనను మహిమ
పరుసాత్డు. 33 పిలల్లూ, ఇంకా కొంత కాలం
నేను మీతో ఉంటాను. మీరు నా కోసం
వెదుకుతారు. కాని, నేను యూదులకు
చెపిప్నటుట్ మీతో కూడా చెబుతునాన్ను,
‘నేను వెళేళ్ సథ్లానికి మీరు రాలేరు.’ 34 మీరు
ఒకరిని ఒకరు పేర్మించాలనన్ కొతత్ ఆజఞ్
మీకు ఇసుత్నాన్ను. నేను మిమమ్లిన్
పేర్మించినటేట్ మీరు కూడా ఒకరిని ఒకరు
పేర్మించాలి. 35 మీరు ఒకడి పటల్ ఒకడు
పేర్మగలవారైతే, దానిన్బటిట్ మీరు నా
శిషుయ్లు అని అందరూ తెలుసుకుంటారు”
అనాన్డు.

యేసునుయేసును గురించిగురించి పేతురుపేతురు చెపప్నునన్చెపప్నునన్
అబదాధ్నిన్అబదాధ్నిన్ గురించిగురించి యేసుయేసు ముందుగాముందుగా
చెపప్డంచెపప్డం (మతత్యిమతత్యి 26:33-35. మారుక్మారుక్

14:29-31. లూకాలూకా 22:33,34)
36 సీమోను పేతురు ఆయనతో, “పర్భూ,

నువెవ్కక్డికి వెళుత్నాన్వు?” అనాన్డు.
యేసు జవాబిసూత్, “నేను వెళేళ్ సథ్లానికి
ఇపుప్డు నువువ్ నా వెంట రాలేవు, కాని తరవాత
వసాత్వు” అనాన్డు. 37 అందుకు పేతురు,
“పర్భూ, నేను ఇపుప్డే నీ వెంట ఎందుకు
రాలేను? నీకోసం నా పార్ణం పెడతాను”
అనాన్డు. 38 యేసు జవాబిసూత్, “నా కోసం
పార్ణం పెడతావా? నేను నీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను, నేనెవరో తెలియదని నువువ్
మూడు సారుల్ చెపప్క ముందు కోడి కూయదు”
అనాన్డు.

యోహాను సువారత్ 13:38

815



14

15

పసాక్పసాక్ భోజనగదిలోభోజనగదిలో మాటలుమాటలు: తనతన వారికోసంవారికోసం
వసాత్ననివసాత్నని యేసుయేసు అభయంఅభయం (1తెసస్తెసస్ 4:14-17)

“మీ హృదయం కలవర పడనీయవదుద్. మీరు
దేవుణిణ్ నమమ్ండి. ననూన్
నమమ్ండి. 2 నా తండిర్ లోగిలిలో

ఎనోన్ నివాస సథ్లాలు ఉనాన్యి. అవి
లేకపోతే మీతో చెపేప్వాణిణ్. మీకు సథ్లం
సిదధ్ం చెయయ్డానికి వెళుత్నాన్ను. 3

నేను వెళిళ్ మీకు సథ్లం సిదధ్ం చేసేత్,
నేను మళీళ్ వచిచ్, నేను ఉండే సథ్లంలో మీరు
కూడా ఉండేలా, నా దగగ్రికి మిమమ్లిన్
తీసుకు వెళాత్ను. 4 నేను ఎకక్డికి
వెళుత్నాన్నో మీకు తెలుసు, ఆ దారి కూడా
తెలుసు” అనాన్డు. 5 తోమా యేసుతో, “పర్భూ,
నువువ్ ఎకక్డికి వెళుత్నాన్వో మాకు
తెలియదు. మాకు దారి ఎలా తెలుసుత్ంది?”
అనాన్డు. 6 యేసు అతనితో, “నేనే
మారాగ్నిన్, సతాయ్నిన్, జీవానిన్. నా
దావ్రా తపప్ ఎవవ్రూ తండిర్ దగగ్రికి రారు.

యేసూయేసూ, తండీర్తండీర్ ఒకక్టేఒకక్టే
7 మీరు ననున్ తెలుసుకుని ఉంటే, నా తండిర్ని

కూడా తెలుసుకుని ఉండేవాళేళ్. ఇపప్టినుంచి
మీకు ఆయన తెలుసు. ఆయనను మీరు చూశారు”
అనాన్డు. 8 ఫిలిపుప్ యేసుతో, “పర్భూ,
తండిర్ని మాకు చూపించు. అది మాకు చాలు”
అనాన్డు. 9 యేసు అతనితో, “ఫిలిపూప్, ఇంత
కాలం నేను మీతో ఉనాన్నే, అయినా నేను నీకు
తెలియదా? ఎవరైనా ననున్ చూసేత్ తండిర్ని
చూసినటేట్. ‘తండిర్ని చూపించు’ అని నువువ్
ఎలా అంటునాన్వు? 10 నేను తండిర్లో, తండిర్
నాలో ఉనాన్ం అని నువువ్ నమమ్డం లేదా?
నేను మాటాల్డే మాటలు నా సొంత మాటలు
కాదు. నాలో నివాసం ఉంటునన్ తండిర్ తన పని
చేసుత్నాన్డు. 11 తండిర్లో నేను, నాలో
తండిర్ ఉనాన్ం అని నమమ్ండి. అదీ కాకపోతే,
ఈ కిర్యల గురించి అయినా ననున్ నమమ్ండి.

12 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, నా
మీద నమమ్కం ఉంచినవాడు, నేను చేసే కిర్యలు
కూడా చేసాత్డు. అంతమాతర్మే కాదు,
ఇంతకనాన్ గొపప్ కిర్యలు చేసాత్డు.
ఎందుకంటే, నేను నా తండిర్ దగగ్రికి
వెళుత్నాన్ను.

పార్రథ్నపార్రథ్న గురించినగురించిన కొతత్కొతత్ వాగాద్నంవాగాద్నం
13 “మీరు నా పేరిట ఏం అడిగినా, అది నేను

చేసాత్ను. తదావ్రా తండిర్కి తన
కుమారుడిలో మహిమ కలుగుతుంది. 14 మీరు నా
పేరిట ఏం అడిగినా, అది నేను చేసాత్ను. 15

మీరు ననున్ పేర్మిసేత్, నా ఆజఞ్లు
పాటిసాత్రు.

ఆతమ్నుఆతమ్ను గురించినగురించిన వాగాద్నంవాగాద్నం
16 “నేను తండిర్ని అడుగుతాను. మీతో

ఎలల్పుప్డూ ఉండేలా ఇంకొక ఆదరణకరత్ను
ఆయన మీకు ఇసాత్డు. 17 ఆయన సతయ్ం అయిన
ఆతమ్. లోకం ఆయనను చూడదు, తెలుసుకోదు
కాబటిట్ ఆయనను సీవ్కరించదు. అయితే మీకు
ఆయన తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన మీతో ఉంటాడు,
ఆయన మీలో ఉంటాడు. 18 నేను మిమమ్లిన్

అనాధలుగా విడిచిపెటట్ను. మీకోసం నేను
మళీళ్ వసాత్ను. 19 కొదిద్కాలం తరువాత ఇంక
ఈ లోకం ననున్ చూడదు. కాని, మీరు ననున్
చూసాత్రు. నేను జీవిసుత్నాన్ను కాబటిట్
మీరు కూడా జీవిసాత్రు. 20 నేను నా తండిర్లో,
మీరు నాలో, నేను మీలో ఉనాన్ం అని ఆ రోజు
మీరు తెలుసుకుంటారు.

21 నా ఆజఞ్లను కలిగిఉండి, వాటిని
పాటించేవాడే ననున్ పేర్మించేవాడు. ననున్
పేర్మించేవాణిణ్ నా తండిర్
పేర్మిసాత్డు. నేను అతనిన్ పేర్మించి,
ననున్ అతనికి పర్తయ్కష్ం చేసుకుంటాను”
అనాన్డు. 22 యూదా (ఇసక్రియోతు కాక వేరొక
యూదా) యేసుతో, “పర్భూ, నీవు లోకానికి
కాకుండా మాకు మాతర్మే నినున్ నీవు
పర్తయ్కష్ం చేసుకోడానికి కారణం ఏమిటి?”
అనాన్డు. 23 యేసు జవాబిసూత్, “ఎవడైనా
ననున్ పేర్మిసేత్ వాడు నా మాట పర్కారం
చేసాత్డు. నా తండిర్ అతణిణ్
పేర్మిసాత్డు. మేము అతని దగగ్రికి వచిచ్
అతనితో నివాసం చేసాత్ము.

24 ననున్ పేర్మించని వాడు నా మాట
పర్కారం చెయయ్డు. మీరు వినే ఈ మాట నాది
కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్ది. 25 మీ మధయ్
నేను బతికి ఉండగానే ఈ సంగతులు మీతో
చెపాప్ను. 26 నా తండిర్ నా పేరిట పంపే
ఆదరణ కరత్ అయిన పరిశుదాధ్తమ్ మీకు అనిన్
సంగతులు బోధించి, నేను మీతో చెపిప్నవనీన్
మీకు గురుత్ చేసాత్డు.

శాంతిశాంతి పర్దాతపర్దాత యేసుయేసు
27 శాంతి మీకిచిచ్ వెళుత్నాన్ను. నా శాంతి

మీకు ఇసుత్నాన్ను. లోకం ఇచిచ్నటుట్గా
కాదు. మీ హృదయం కలవరం చెందనివవ్కండి,
భయపడకండి. 28 ‘నేను వెళిళ్పోతునాన్ను గాని
మీ దగగ్రికి తిరిగి వసాత్ను’ అని నేను
చెపప్డం మీరు వినాన్రు. మీరు ననున్
పేర్మిసేత్, మీరు సంతోషిసాత్రు.
ఎందుకంటే నేను నా తండిర్ దగగ్రికి
వెళుత్నాన్ను. నా తండిర్ నాకనాన్
గొపప్వాడు. 29 ఈ సంగతి జరగక ముందే నేను
మీతో చెపాప్ను. ఎందుకంటే, ఇది నిజంగా
జరిగినపుప్డు మీరు నమామ్లని నా ఉదేద్శం.

30 ఇంతకనాన్ ఎకుక్వ మీతో మాటాల్డను. ఈ
లోకాధికారి వసుత్నాన్డు. అతనికి నా మీద
అధికారం లేదు. 31 నేను నా తండిర్ని
పేర్మిసుత్నాన్నని ఈ లోకానికి తెలిసేలా,
నా తండిర్ నాకు ఆజాఞ్పించింది ఉనన్ది
ఉనన్టుట్ నేను చేసాత్ను. లేవండి, ఇకక్డి
నుంచి వెళాద్ం.”

తోటకుతోటకు వెళేళ్వెళేళ్ దారిలోదారిలో చెపిప్నచెపిప్న మాటలుమాటలు.
దార్కష్దార్కష్ చెటుట్చెటుట్, దానిదాని తీగెలుతీగెలు

“నేను నిజమైన దార్కష్ తీగని. నా
తండిర్ దార్కష్ రైతు. 2 నాలో
ఫలించని పర్తి కొమమ్నూ ఆయన

తీసేసాత్డు. పళుళ్ కాసే పర్తి కొమమ్ ఇంకా
ఎకుక్వ పళుళ్ కాసేలా దానిన్ కతిత్రించి
సరిచేసాత్డు. 3 నేను మీతో చెపిప్న సందేశం
కారణంగా మీరు ఇపప్టికే శుదుధ్లు.

4 నాలో మీరు ఉండండి. మీలో నేను ఉంటాను.
కొమమ్ దార్కష్ తీగలో ఉంటేనే తపప్
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తనంతట తాను ఏ విధంగా ఫలించలేదో, మీరు కూడా
నాలో ఉంటేనే తపప్ ఫలించలేరు. 5 నేను
దార్కష్ తీగ, మీరు కొమమ్లు. నాలో ఎవరు
ఉంటారో, నేను ఎవరిలో ఉంటానో, ఆ వయ్కిత్
అధికంగా ఫలిసాత్డు. ఎందుకంటే, నా నుంచి
వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చెయయ్లేరు. 6

ఎవరైనా నాలో ఉండకపోతే, అతడు తీసి పారేసిన
కొమమ్లా ఎండిపోతారు. వారు ఆ కొమమ్లను
పోగుచేసి మంటలో వేసాత్రు. అవి
కాలిపోతాయి. 7 మీరు నాలో, నా మాటలు మీలో
ఉంటే, ఎలాంటి కోరికైనా అడగండి. అది మీకు
జరుగుతుంది. 8 మీరు అధికంగా ఫలించి, నా
శిషుయ్లుగా ఉంటే, నా తండిర్కి మహిమ
కలుగుతుంది.

9 తండిర్ ననున్ పేర్మించినటేట్ నేను
మిమమ్లిన్ పేర్మించాను. నా పేర్మలో
నిలకడగా ఉండండి. 10 నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు
పాటించి ఆయన పేర్మలో నిలకడగా
ఉనన్టేట్, మీరు కూడా నా ఆజఞ్లు
పాటిసేత్ నా పేర్మలో నిలకడగా ఉంటారు. 11

మీలో నా ఆనందం ఉండాలని, మీ ఆనందం
పరిపూరణ్ం కావాలని, ఈ సంగతులు మీతో
మాటాల్డాను.

12 నేను మిమమ్లిన్ పేర్మించినటేట్
మీరు ఒకరినొకరు పేర్మించాలి. ఇది నా ఆజఞ్.
13 సేన్హితుల కోసం తన పార్ణం పెటిట్న
వాడి పేర్మకనాన్ గొపప్ పేర్మ లేదు. 14

నేను మీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేసేత్ మీరు
నాకు సేన్హితులు.

నూతననూతన సానిన్హితయ్ంసానిన్హితయ్ం
15 “నేను ఇక మిమమ్లిన్ దాసులు అని పిలవను.

ఎందుకంటే దాసుడికి యజమాని చేసేది
తెలియదు. నేను మిమమ్లిన్ సేన్హితులని
పిలుసుత్నాన్ను. ఎందుకంటే, నా తండిర్ నుంచి
నేను వినన్వనీన్ మీకు తెలియజేశాను. 16 మీరు
ననున్ కోరుకోలేదు. మీరు వెళిళ్ ఫలవంతం
అవావ్లని, మీ ఫలం నిలకడగా ఉండాలని నేను
మిమమ్లిన్ ఎనున్కొని నియమించాను. నా
పేరిట మీరు తండిర్ని ఏది అడిగినా ఇవావ్లని
ఇది చేశాను. 17 మీరు ఒకరినొకరు పేర్మించాలని
ఈ సంగతులు మీకు ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను.

విశావ్సివిశావ్సి, లోకంలోకం
18 “ఈ లోకం మిమమ్లిన్ దేవ్షిసేత్,

మీకనాన్ ముందు అది ననున్ దేవ్షించిందని
తెలుసుకోండి. 19 మీరు ఈ లోకానికి చెందిన
వారైతే ఈ లోకం దాని సొంతవాళళ్లా
మిమమ్లిన్ పేర్మిసుత్ంది. కాని, మీరు
లోకానికి చెందిన వారు కాదు. ఎందుకంటే, నేను
మిమమ్లిన్ ఈ లోకంలోనుంచి వేరు చేశాను.
అందుకే ఈ లోకం మిమమ్లిన్ దేవ్షిసుత్ంది.

20 “ ‘దాసుడు తన యజమానికంటే గొపప్వాడు
కాదు’ అని నేను మీతో చెపిప్న మాట గురుత్
చేసుకోండి. వారు ననున్ హింసిసేత్,
మిమమ్లిన్ కూడా హింసిసాత్రు. వారు నా
మాట పర్కారం చేసేత్, మీ మాట పర్కారం
కూడా చేసాత్రు. 21 వారికి ననున్ పంపిన వాడు
తెలియదు కాబటిట్, నా పేరిట ఇవనీన్ మీకు
చేసాత్రు. 22 నేను వచిచ్ వారితో మాటాల్డి
ఉండకపోతే, వారికి పాపం ఉండేది కాదు. కాని,

ఇపుప్డు వారి పాపం నుండి తపిప్ంచుకునే
అవకాశం వారికి లేదు.

23 “ననున్ దేవ్షించేవాడు నా తండిర్ని
కూడా దేవ్షిసుత్నాన్డు. 24 ఎవవ్రూ
చెయయ్ని కిర్యలు నేను వారి మధయ్
చేయకపోతే వారికి పాపం ఉండేది కాదు. కాని,
వారు నా కారాయ్లు చూసినా ననూన్, నా
తండిర్నీ దేవ్షిసుత్నాన్రు. 25 ‘కారణం
లేకుండా ననున్ దేవ్షించారు’ అని వారి
ధరమ్శాసత్ర్ంలో ఉనన్ వాకుక్ నెరవేరేలా
ఇది జరుగుతూ ఉంది.

విశావ్సివిశావ్సి, ఆతమ్ఆతమ్
26 “తండిర్ దగగ్ర నుంచి మీ దగగ్రికి నేను

పంపబోయే ఆదరణకరత్, సతయ్మైన ఆతమ్
వచిచ్నపుడు, ఆయన ననున్ గురించి సాకష్య్ం
ఇసాత్డు. 27 మీరు మొదటి నుంచి నాతో
ఉనన్వాళేళ్ కాబటిట్ మీరు కూడా
సాకుష్లుగా ఉంటారు.

హింసలహింసల గురించిగురించి శిషుయ్లకుశిషుయ్లకు హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు
(మతత్యిమతత్యి 24:9, 10. లూకాలూకా 21:16-19)

“మీరు తడబడకుండా ఉండాలని ఈ
సంగతులు మీతో మాటాల్డాను. 2 వారు
మిమమ్లిన్ సమాజ మందిరాలోల్

నుండి బహిషక్రిసాత్రు. మిమమ్లిన్
చంపినవారు, దేవుని కోసం మంచి పని
చేసుత్నాన్మని అనుకునే సమయం వసుత్ంది. 3

నేను గాని, తండిర్ గాని వారికి తెలియదు
కాబటిట్ అలా చేసాత్రు. 4 అవి జరిగే సమయం
వచిచ్నపుప్డు, వాటిని గురించి నేను మీతో
చెపిప్నవి గురుత్ చేసుకోవాలని ఈ సంగతులు
మీతో చెబుతునాన్ను. నేను మీతో ఉనాన్ను
కాబటిట్ మొదటోల్ ఈ సంగతులు మీతో
చెపప్లేదు.

5 అయితే ఇపుప్డు ననున్ పంపినవాడి
దగగ్రికి వెళుత్నాన్ను. అయినా, ‘నువువ్
ఎకక్డికి వెళుత్నాన్వు?’ అని మీలో ఎవవ్రూ
ననున్ అడగడం లేదు. 6 నేను ఈ సంగతులు మీతో
చెపిప్నందుకు మీ హృదయం నిండా దుఃఖం ఉంది.

లోకంలోకం కోసంకోసం ఆతమ్ఆతమ్ చేసేచేసే మూడుమూడు విధాలవిధాల
పరిచరయ్పరిచరయ్

7 “అయినపప్టికీ, నేను మీతో సతయ్ం
చెబుతునాన్ను, నేను వెళిళ్పోవడం మీకు
మంచిదే. నేను వెళళ్కపోతే, ఆదరణకరత్ మీ
దగగ్రికి రాడు. కాని నేను వెళేత్, ఆయనను మీ
దగగ్రికి పంపిసాత్ను. 8 ఆదరణకరత్
వచిచ్నపుప్డు, పాపం గురించి, నీతి గురించి,
తీరుప్ గురించి లోకానిన్ ఒపిప్సాత్డు. 9

పర్జలు నాలో నమమ్కం ఉంచలేదు గనక పాపం
గురించి ఒపిప్సాత్డు. 10 నేను తండిర్
దగగ్రికి వెళుత్నాన్ను, మీరు ఇంక ననున్
ఎనన్డూ చూడరు గనక నీతిని గురించి
ఒపిప్సాత్డు. 11 ఈ లోకపాలకుడు తీరుప్
పొందాడు గనక తీరుప్ను గురించి ఒపిప్సాత్డు.

ఆతమ్ఆతమ్ వెలల్డించనునన్వెలల్డించనునన్ నూతననూతన సతయ్ంసతయ్ం
12 “నేను మీతో చెపేప్ సంగతులు ఇంకా చాలా

ఉనాన్యి గాని ఇపుప్డు మీరు వాటిని అరథ్ం
చేసుకోలేరు. 13 అయితే ఆయన, సతయ్ ఆతమ్

యోహాను సువారత్ 16:13
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వచిచ్నపుప్డు మిమమ్లిన్ సంపూరణ్
సతయ్ంలోకి నడిపిసాత్డు. ఆయన తనంతట
తానే ఏమీ మాటాల్డడు. ఏం వింటాడో అదే
మాటాల్డతాడు. జరగబోయే వాటిని మీకు
పర్కటిసాత్డు. 14 ఆయన నా వాటిని తీసుకుని
మీకు పర్కటిసాత్డు కాబటిట్ నాకు మహిమ
కలిగిసాత్డు. 15 నా తండిర్కి ఉనన్వనీన్
నావే, అందుచేత ఆ ఆతమ్ నా వాటిని తీసుకుని
మీకు పర్కటిసాత్డని నేను చెపాప్ను.

యేసుయేసు తనతన మరణమరణ, పునరుతాథ్నాలపునరుతాథ్నాల గురించీగురించీ, రెండవరెండవ
రాకరాక గురించీగురించీ పర్వచించడంపర్వచించడం

16 “కొదిద్ కాలం తరువాత మీరు ననున్ ఇక
చూడరు. ఆ తరువాత మరి కొదిద్ కాలానికి మీరు
ననున్ చూసాత్రు.” 17 ఆయన శిషుయ్లోల్
కొంతమంది “అయన ‘కొదిద్ కాలంలో మీరు
ననున్ ఇక చూడరు. ఆ తరువాత కొదిద్ కాలంలో
మీరు ననున్ చూసాత్రు, ఎందుకంటే నేను
తండిర్ దగగ్రికి వెళుత్నాన్ను,‘
అంటునాన్డు. ఇది ఏమిటి? ఆయన మనతో ఏం
చెబుతునాన్డు?” అని ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కునాన్రు, 18 కాబటిట్ వారు, “కొదిద్
కాలం అంటే ఆయన ఉదేద్శం ఏమిటి? ఆయన ఏం
చెబుతునాన్డో మనకు తెలియడం లేదు”
అనుకునాన్రు.

19 వారు ఈ విషయం తనను అడగాలని ఆతురతతో
ఉనాన్రని యేసు గమనించి వారితో, “ ‘కొదిద్
కాలం తరువాత మీరు ననున్ ఇక చూడరు. ఆ తరువాత
మరి కొదిద్ కాలానికి మీరు ననున్ చూసాత్రు’
అని నేను అనన్దానికి అరథ్ం ఏమిటని
ఆలోచిసుత్నాన్రా? 20 నేను మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, మీరు శోకంతో
ఏడుసాత్రు, కాని ఈ లోకం ఆనందిసుత్ంది. మీకు
దుఃఖం కలుగుతుంది, కాని మీ దుఃఖం ఆనందంగా
మారుతుంది. 21 సీత్ర్ పర్సవించే సమయం
వచిచ్నపుప్డు పర్సవ వేదన కలుగుతుంది. కాని,
బిడడ్ పుటిట్న తరువాత ఆ బిడడ్ ఈ లోకం
లోకి వచిచ్న ఆనందంలో పర్సవంలో తాను పడిన
బాధ ఆమెకు ఇక గురుత్ రాదు.

22 “అలాగే, మీరు ఇపుప్డు దుఖపడుతునాన్రు
గాని, నేను మిమమ్లిన్ మళీళ్ చూసాత్ను.
అపుప్డు మీ హృదయం ఆనందిసుత్ంది. మీ ఆనందం
మీ దగగ్రనుంచి ఎవవ్రూ తీసివేయలేరు. 23 ఆ
రోజున మీరు ననున్ ఏ పర్శన్లూ అడగరు. నేను
మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, మీరు
తండిర్ని ఏది అడిగినా, నా పేరిట ఆయన మీకు
అది ఇసాత్డు.

24 ఇంతవరకూ నా పేరిట మీరు ఏమీ అడగలేదు.
అడగండి, అపుప్డు మీ ఆనందం సంపూరిత్
అయేయ్లా మీరు పొందుతారు. 25 ఈ సంగతులు
ఇంతవరకూ తేలికగా అరథ్ం కాని భాషలో మీకు
చెపాప్ను. అయితే ఒక సమయం రాబోతుంది
అపుప్డు తండిర్ గురించి సప్షట్ంగా
చెబుతాను. 26 ఆ రోజున మీరు నా పేరట
అడుగుతారు. అయితే మీ కోసం నేను తండిర్కి
పార్రథ్న చేసాత్నని అనడం లేదు. 27

ఎందుకంటే మీరు ననున్ పేర్మించి, నేను
తండిర్ దగగ్ర నుంచి వచాచ్నని నమామ్రు
కాబటిట్ తండేర్ మిమమ్లిన్
పేర్మిసుత్నాన్డు. 28 నేను తండిర్
దగగ్రనుంచి ఈ లోకానికి వచాచ్ను. ఇపుప్డు

మళీళ్ ఈ లోకానిన్ విడిచి తండిర్ దగగ్రికి
వెళుత్నాన్ను” అనాన్డు.

29 ఆయన శిషుయ్లు, “చూడు, ఇపుప్డు నువువ్
అరథ్ం కానటుట్ కాకుండా, సప్షట్ంగా
మాటాల్డుతునాన్వు. 30 నువువ్ అనీన్
తెలిసిన వాడివని, నినున్ ఎవరూ పర్శన్లు
అడగవలసిన అవసరం లేదని, ఇపుప్డు మేము
తెలుసుకునాన్ం. దీని వలన నువువ్ దేవుని దగగ్ర
నుంచి వచాచ్వని మేము నముమ్తునాన్ం”
అనాన్రు.

31 యేసు జవాబిసూత్, “మీరు ఇపుప్డు
నముమ్తునాన్రా? 32 మీరందరూ ఎవరి ఇంటికి
వారు చెదరిపోయి ననున్ ఒంటరిగా
విడిచిపెటేట్ సమయం రాబోతూ ఉంది.
వచేచ్సింది కూడా. అయినపప్టికీ, నా తండిర్
నాతో ఉనాన్డు కాబటిట్ నేను ఒంటరిని కాదు.
33 ననున్ బటిట్ మీకు శాంతి కలగాలని నేను ఈ
సంగతులు మీతో చెపాప్ను. ఈ లోకంలో మీకు
బాధ ఉంది. కాని ధైరయ్ం తెచుచ్కోండి. నేను
లోకానిన్ జయించాను” అనాన్డు.

విజాఞ్పనవిజాఞ్పన పార్రథ్నపార్రథ్న

యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశం వైపు
చూసి, ఇలా అనాన్డు, “తండీర్, సమయం
వచిచ్ంది. నీ కుమారుడు నీకు మహిమ

కలిగించేలా, నీ కుమారుడికి మహిమ కలిగించు. 2

నువువ్ నీ కుమారుడికి అపప్గించిన వారందరికీ
ఆయన శాశవ్త జీవం ఇచేచ్లా మనుషులందరి
మీదా ఆయనకు అధికారం ఇచాచ్వు. 3 ఒకే ఒకక్
సతయ్ దేవుడవైన నినూన్, నువువ్ పంపిన యేసు
కీర్సుత్నూ తెలుసుకోవడమే శాశవ్తజీవం.

4 నువువ్ నాకు అపప్గించిన పని పూరిత్ చేసి,
భూమి మీద నీకు మహిమ కలిగించాను. 5 తండీర్,
ఈ పర్పంచం ఆరంభానికి ముందు నీ దగగ్ర నాకు
ఎలాంటి మహిమ ఉండేదో, ఇపుప్డు నీ సముఖంలో
ఆ మహిమ మళీల్ నాకు కలిగించు. 6

లోకంలోనుంచి నువువ్ నాకు అపప్గించిన వారికి
నినున్ వెలల్డి చేశాను. వారు నీ వారు. నువువ్
వారిని నాకు అపప్గించావు. వారు నీ వాకుక్
పాటించారు.

7 నువువ్ నాకు ఇచిచ్నవనీన్ నీ దగగ్ర నుంచి
వచిచ్నవే అని ఇపుప్డు వారికి తెలుసు. 8

ఎందుకంటే నువువ్ నాకు ఇచిచ్న వాకుక్లు నేను
వారికి ఇచాచ్ను. వారు వాటిని సీవ్కరించి,
నిజంగా నేను నీ దగగ్ర నుండి వచాచ్ననీ, నీవే
ననున్ పంపావనీ నమామ్రు.

9 “నేను వారి కోసం పార్రథ్న
చేసుత్నాన్ను. ఈ లోకం కోసం కాదు గాని,
నువువ్ నాకు అపప్గించిన వారు నీ వారు
కాబటిట్, వారి కోసమే పార్రథ్న
చేసుత్నాన్ను. 10 నావనీన్ నీవి, నీవనీన్
నావి. వారిలో నాకు మహిమ కలిగింది. 11 నేనింక
ఈ లోకంలో ఉండను గాని ఈ పర్జలు లోకంలో
ఉనాన్రు. నేను నీ దగగ్రికి వసుత్నాన్ను.
పవితుర్డవైన తండీర్, నువువ్ నాకిచిచ్న నీ
నామానిన్ బటిట్, మనం ఏకంగా ఉనన్టేట్
వారూ ఏకంగా ఉండేలా వారిని కాపాడు. 12 నేను
వారితో ఉనన్పుప్డు నువువ్ నాకు ఇచిచ్న నీ
నామానిన్ బటిట్ వారిని కాపాడాను. లేఖనం
నెరవేరేలా, నాశనానికి తగినవాడు తపప్ ఏ
ఒకక్రూ నశించకుండా, వారిని సంరకిష్ంచాను.

యోహాను సువారత్ 16:14
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13 ఇపుప్డు నేను నీ దగగ్రికి వసుత్నాన్ను.
నా ఆనందం వారిలో సంపూరిత్ కావాలని
లోకంలో ఉండగానే ఈ సంగతులు చెబుతునాన్ను.
14 వారికి నీ వాకుక్ ఇచాచ్ను. నేను ఈ
లోకానికి చెందినవాణిణ్ కానటేట్, వారు
కూడా ఈ లోకానికి చెందినవారు కాదు కాబటిట్
ఈ లోకం వారిని దేవ్షించింది. 15 నువువ్ ఈ
లోకంలో నుంచి వారిని తీసుకు వెళళ్మని నేను
పార్రథ్న చేయడం లేదు గాని, దురామ్రుగ్ని
నుంచి వారిని కాపాడమని పార్రథ్న
చేసుత్నాన్ను. 16 నేను ఈ లోకానికి
చెందినవాణిణ్ కానటేట్ వారు కూడా ఈ
లోకానికి చెందినవారు కాదు. 17 సతయ్ం
దావ్రా వారిని పవితర్ం చెయియ్. నీ
వాకయ్మే సతయ్ం.

18 “నువువ్ ననున్ ఈ లోకంలోకి పంపినటేట్,
నేను వారిని ఈ లోకంలోకి పంపించాను. 19 వారు
సతయ్ం దావ్రా పవితుర్లు కావాలని వారి
కోసం ననున్ నేను పవితర్ం చేసుకుంటునాన్ను.
20 నువువ్ ననున్ పంపావని లోకం నమేమ్లా,
తండీర్, నాలో నువువ్, నీలో నేను ఉనన్టేట్,
21 వారు మనలో ఏకమై ఉండాలని వారి కోసం
మాతర్మే నేను పార్రథ్న చేయడం లేదు.
వారి మాటవలల్ నాలో నమమ్కం ఉంచే వారంతా
ఏకమై ఉండాలని వారి కోసం కూడా పార్రథ్న
చేసుత్నాన్ను. 22 మనం ఏకమై ఉనన్టేట్,
వారు కూడా ఏకమై ఉండాలని నువువ్ నాకిచిచ్న
మహిమను నేను వారికి ఇచాచ్ను.

23 వారిలో నేను, నాలో నువువ్ ఉనన్
కారణంగా వారు పరిపూరుణ్లుగా ఏకంగా ఉనన్
దానిన్ బటిట్, నువువ్ ననున్ పంపావని, నువువ్
ననున్ పేర్మించినటేట్ వారిని కూడా
పేర్మించావని, లోకం తెలుసుకొనేలా నువువ్
నాకు ఇచిచ్న మహిమను వారికి ఇచాచ్ను.

24 “తండీర్, నేను ఎకక్డ ఉంటానో, నువువ్
నాకిచిచ్న వారు నాతో కూడా అకక్డ ఉండాలని,
నువువ్ నాకు ఇచిచ్న మహిమను వారు చూడాలని
నేను ఆశపడుతునాన్ను. ఎందుకంటే భూమికి
పునాది వేయక ముందు నుంచే నువువ్ ననున్
పేర్మించావు.

25 నీతినాయ్యాలు గల తండీర్, లోకం నినున్
తెలుసుకోలేదు, కాని నువువ్ నాకు తెలుసు.
నువువ్ ననున్ పంపావని వీరికి తెలుసు. 26

నువువ్ నా పటల్ చూపించిన పేర్మ వారిలో
ఉండాలనీ, నేను వారిలో ఉండాలనీ, నీ నామానిన్
వారికి తెలియజేశాను. ఇంకా
తెలియజేసాత్ను.”

గేతెస్మనేలోగేతెస్మనేలో యేసుయేసు (మతత్యిమతత్యి 26:36-46.
మారుక్మారుక్ 14:32-42. లూకాలూకా 22:39-46)

యేసు ఇలా మాటాల్డిన తరువాత తన
శిషుయ్లతో కలిసి కెదోర్ను లోయ
దాటి, అకక్డ ఉనన్ తోటలో

పర్వేశించాడు.

దోర్హందోర్హం, అరెసుట్అరెసుట్ కావడంకావడం (మతత్యిమతత్యి
26:47-56. మారుక్మారుక్ 14:43-50. లూకాలూకా 22:47-53)
2 యేసు తన శిషుయ్లతో తరచు అకక్డికి

వెళూత్ ఉండేవాడు కాబటిట్, ఆయనను
పటిట్ంచబోతునన్ యూదాకు కూడా ఆ పర్దేశం
తెలుసు. 3 అతడు సైనికుల గుంపును, ముఖయ్
యాజకులు, పరిసయుయ్లు తనకు ఇచిచ్న

దేవాలయ అధికారులను వెంట తీసుకుని,
కాగడాలతో, దీపాలతో ఆయుధాలతో అకక్డికి
వచాచ్డు. 4 అపుప్డు యేసు, తనకు
జరుగుతునన్వనీన్ తెలిసినవాడే కాబటిట్,
ముందుకు వచిచ్ వారితో, “మీరు ఎవరి కోసం
చూసుత్నాన్రు?” అని అడిగాడు. 5 వారు “నజరేతు
వాడైన యేసు” అని జవాబిచాచ్రు. యేసు
వారితో, “నేనే ఆయనిన్” అనాన్డు.
దోర్హంతో యేసును పటిట్ంచిన యూదా కూడా
ఆ సైనికులతో నిలుచుని ఉనాన్డు. 6 ఆయన
వారితో, “నేనే” అని చెపిప్నపుప్డు వారు
వెనకిక్ తూలి నేల మీద పడాడ్రు.

7 ఆయన మళీళ్, “మీరు ఎవరి కోసం
చూసుత్నాన్రు?” అని అడిగాడు. వారు మళీళ్,
“నజరేతు వాడైన యేసు కోసం” అనాన్రు. 8

యేసు వారితో, “ఆయనిన్ నేనే అని మీతో
చెపాప్ను. మీరు నా కోసమే చూసూత్ ఉంటే,
మిగిలిన వారిని వెళిళ్పోనివవ్ండి” అనాన్డు.
9 “నువువ్ నాకు ఇచిచ్న వారిలో ఏ ఒకక్రినీ
నేను పోగొటుట్కోలేదు” అనే ఆయన వాకుక్
నెరవేరేలా ఆయన ఈ మాట అనాన్డు. 10

అపుప్డు సీమోను పేతురు, తన దగగ్ర ఉనన్
కతిత్ దూసి, పర్ధాన యాజకుని సేవకుడి కుడి
చెవి తెగ నరికాడు. ఆ సేవకుడి పేరు మలుక్. 11

యేసు పేతురుతో, “కతిత్ని దాని ఒరలో
పెటుట్, తండిర్ నాకు ఇచిచ్న గినెన్లోది
నేను తాగకుండా ఉంటానా?” అనాన్డు.

పర్ధానపర్ధాన యాజకునియాజకుని ముందుముందు యేసుయేసు (మతత్యిమతత్యి
26:57-68. మారుక్మారుక్ 14:53-65. లూకాలూకా 22:66-71)
12 అపుప్డు సైనికుల గుంపు, వారి అధిపతీ,

యూదుల అధికారులు, యేసును పటుట్కుని
బంధించారు. 13 మొదట ఆయనను అనన్ దగగ్రికి
తీసుకువెళాళ్రు. అతడు ఆ సంవతస్రం పర్ధాన
యాజకునిగా ఉనన్ కయపకు మామ. 14 పర్జలందరి
కోసం ఒక మనిషి చనిపోవడం అవశయ్ం అని
యూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడే ఈ కయప.

యేసుయేసు ఎవరోఎవరో తెలియదనితెలియదని పేతురుపేతురు నిరాకరణనిరాకరణ
(మతత్యిమతత్యి 26:69-75. మారుక్మారుక్ 14:66-72. లూకాలూకా

22:54-62)
15 సీమోను పేతురూ, ఇంకొక శిషుయ్డూ,

యేసును దూరం నుంచి వెంబడించారు. ఆ
శిషుయ్డు పర్ధాన యాజకుడికి పరిచయం
ఉనన్వాడు కాబటిట్ అతడు పర్ధాన యాజకుని
ఇంటి ముంగిటిలోకి యేసుతో కూడా వెళాళ్డు.
16 కాని, పేతురు గుమమ్ం దగగ్ర బయటే నిలబడి
ఉనాన్డు. అపుప్డు పర్ధాన యాజకుడికి
పరిచయం ఉనన్ శిషుయ్డు బయటకు వచిచ్
గుమామ్నికి కాపలా ఉనన్ దాసీతో మాటాల్డి
పేతురును లోపలికి తీసుకొచాచ్డు. 17 గుమమ్ం
దగగ్ర కాపలా ఉనన్ దాసి పేతురుతో, “నువువ్
ఆతని శిషుయ్లోల్ ఒకడివి కదూ?” అంది. అతడు,
“కాదు” అనాన్డు. 18 చలిగా ఉనన్ కారణంగా
అకక్డ ఉనన్ సేవకులు, అధికారులు చలి మంట
వేసుకుని దాని చుటూట్ నిలుచుని చలి
కాచుకొంటునాన్రు. పేతురు కూడా వారితో
నిలుచుని చలి కాచుకొంటునాన్డు.

19 పర్ధాన యాజకుడు ఆయన శిషుయ్ల
గురించీ, ఆయన ఉపదేశం గురించీ యేసును
అడిగాడు. 20 యేసు జవాబిసూత్, “నేను
బహిరంగంగానే ఈ లోకంతో మాటాల్డాను.
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19

నేను ఎపుప్డూ యూదులు సమావేశమయేయ్
సమాజ మందిరాలోల్, దేవాలయంలో ఉపదేశం
చేశాను. చాటుగా ఏమీ మాటాల్డలేదు. 21

నువువ్ ననున్ ఎందుకు అడుగుతావు? నేనేం
మాటాల్డానో, నా మాటలు వినన్ వారిని
అడుగు. నేను మాటాల్డిన సంగతులు ఈ పర్జలకు
తెలుసు” అనాన్డు.

22 యేసు ఇలా అనన్పుప్డు, అకక్డ నిలుచుని
ఉనన్ అధికారులోల్ ఒకడు, యేసును తన
అరచేతితో చెంప మీద కొటిట్, “పర్ధాన
యాజకుడికి నువువ్ జవాబిచేచ్ విధానం
ఇదేనా?” అనాన్డు. 23 యేసు అతనికి
జవాబిసూత్, “నేను ఏదైనా తపుప్ మాటాల్డి
ఉంటే, ఆ తపుప్ ఏమిటో చెపుప్. కాని, నేను
సరిగానే చెపిప్ ఉంటే, ననున్ ఎందుకు
కొడతావు?” అనాన్డు.

24 తరువాత అనన్ బంధితుడైన యేసును
పర్ధాన యాజకుడు కయప దగగ్రికి పంపాడు. 25

అపుప్డు సీమోను పేతురు నిలుచుని చలి
కాచుకొంటూ ఉనాన్డు. అకక్డునన్ వారు
అతనితో, “నువువ్ కూడా అతని శిషుయ్లోల్
ఒకడివి కాదా?” అనాన్రు. పేతురు ఒపుప్కోలేదు.
“కాదు” అనాన్డు. 26 పేతురు ఎవరి చెవి నరికాడో
వాడి బంధువు పర్ధాన యాజకుని సేవకులోల్
ఒకడు. వాడు పేతురుతో, “నువువ్ తోటలో
ఆయనతో ఉండడం నేను చూడలేదా?” అనాన్డు.
27 పేతురు మళీళ్ ఒపుప్కోలేదు. వెంటనే కోడి
కూసింది.

పిలాతుపిలాతు ఎదుటఎదుట యేసుయేసు (మతత్యిమతత్యి 27:1-4. మారుక్మారుక్
15:1-5. లూకాలూకా 23:1-7,13,16)

28 వారు యేసును కయప దగగ్రనుంచి రోమా
రాజాయ్ధికార భవనానికి తీసుకు వచాచ్రు. అది
తెలల్వారుతూ ఉనన్ సమయం. పసాక్ భోజనం
తినడానికి ముందు మైల పడకుండా ఉండడానికి
వారు ఆ రోమా రాజాయ్ధికార భవనంలో
పర్వేశించలేదు. 29 కాబటిట్ పిలాతు బయట
ఉనన్ వారి దగగ్రికి వచిచ్, “ఈ మనిషి మీద
మీరు ఏ నేరం మోపుతునాన్రు?” అనాన్డు.

30 వారు అతనితో, “ఇతను దురామ్రుగ్డు
కాకపోతే ఇతనిన్ నీకు అపప్గించే వారం కాదు”
అనాన్రు. 31 అందుకు పిలాతు వారితో, “అతణిణ్
మీరే తీసుకుపోయి మీ ధరమ్శాసత్ర్ం
పర్కారం తీరుప్ తీరుచ్కోండి” అనాన్డు.
యూదులు, “ఎవరికైనా మరణశికష్ విధించే
అధికారం మాకు లేదు” అనాన్రు. 32 తాను
ఎలాంటి మరణం పొందుతాడో, దాని గురించి
ఆయన ముందుగానే చెపిప్న మాట నెరవేరేలా
వారు ఈ మాట పలికారు. 33 అపుప్డు పిలాతు
మళీళ్ రోమా రాజాయ్ధికార భవనంలోకి
వెళిళ్, యేసును పిలిచి, ఆయనతో, “నువువ్
యూదులకు రాజువా?” అనాన్డు. 34 యేసు
జవాబిసూత్, “ఈ మాట నీ అంతట నువేవ్
అంటునాన్వా, లేక ఎవరైనా నా గురించి నీతో
చెపాప్రా?” అనాన్డు. 35 అందుకు పిలాతు,
“నేను యూదుణిణ్ కాదు. అవునా? నీ సొంత
పర్జలు, ముఖయ్ యాజకులు, నినున్ నాకు
అపప్గించారు. నువేవ్ం చేశావు?” అని అడిగాడు.

36 యేసు, “నా రాజయ్ం ఈ లోకానికి
సంబంధించింది కాదు. నా రాజయ్ం ఈ లోకానికి
సంబంధించిందే అయితే, నేను యూదుల చేతిలో
పడకుండా నా సేవకులు పోరాటం చేసేవాళేళ్.

నిజానికి నా రాజయ్ం ఇకక్డిది కాదు” అని
జవాబిచాచ్డు. 37 అపుప్డు పిలాతు, “అయితే
నువువ్ రాజువా??” అని యేసుతో అనాన్డు.
యేసు, “నేను రాజునని నువువ్ అంటునాన్వు.
సతయ్ం గురించి సాకష్య్ం చెపప్డానికి
నేను జనిమ్ంచాను. అందుకే నేను ఈ లోకంలోకి
వచాచ్ను. సతాయ్నికి సంబంధించిన వారందరూ
నా మాట వింటారు” అని జవాబిచాచ్డు. 38

పిలాతు ఆయనతో, “సతయ్ం అంటే ఏమిటి?”
అనాన్డు.

యేసుకుయేసుకు మరణమరణ శికష్శికష్, బరబాబ్బరబాబ్ విడుదలవిడుదల
(మతత్యిమతత్యి 27:15-26. మారుక్మారుక్ 15:6-15. లూకాలూకా

23:18-25)

అతడు ఇలా అనన్ తరువాత మళీళ్ బయటకు
వెళిళ్ యూదులతో, “ఈ మనిషిలో నాకు ఏ
అపరాధం కనిపించ లేదు, 39 పసాక్ సమయంలో
నేను ఒకణిణ్ విడుదల చేసే ఆనవాయితీ ఉంది
కదా? కాబటిట్ యూదుల రాజును మీకు విడుదల
చెయయ్మంటారా?” అనాన్డు. 40 అపుప్డు
వారు మళీళ్ పెదద్గా కేకలు పెడుతూ, “ఈ
మనిషిని కాదు. బరబాబ్ను విడుదల చెయయ్ండి!”
అనాన్రు. బరబాబ్ బందిపోటు దొంగ.

యేసుకుయేసుకు ముళళ్ముళళ్ కిరీటంకిరీటం (మతత్యిమతత్యి 27:27-30.
మారుక్మారుక్ 15:16-20)

ఆ తరువాత పిలాతు యేసును పటుట్కుని
కొరడాలతో కొటిట్ంచాడు. 2

సైనికులు ముళళ్తో కిరీటం అలిల్,
ఆయన తలమీద పెటిట్ ఊదారంగు వసత్ర్ం
ఆయనకు తొడిగించి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్,
“యూదుల రాజా, జయహో,” అని చెపిప్ ఆయనను
అర చేతులతో కొటాట్రు.

జనజన సమూహంసమూహం ఎదుటఎదుట యేసుయేసు
4 పిలాతు మళీళ్ బయటకు వెళిళ్ పర్జలతో,

“ఈ మనిషిలో ఏ అపరాధం నాకు కనిపించలేదని
మీకు తెలిసేలా ఇతణిణ్ మీ దగగ్రికి బయటకి
తీసుకుని వసుత్నాన్ను” అని వారితో అనాన్డు.
5 కాబటిట్, యేసు బయటకు వచిచ్నపుప్డు
ముళళ్ కిరీటం పెటుట్కుని, ఊదారంగు
వసత్ర్ం ధరించి ఉనాన్డు. అపుప్డు పిలాతు
వారితో, “ఇదిగో ఈ మనిషి!” అనాన్డు. 6

ముఖయ్ యాజకులు, యూదుల అధికారులు యేసును
చూసి, “సిలువ వెయయ్ండి, సిలువ వెయయ్ండి!”
అని, కేకలు వేశారు. పిలాతు వారితో, “ఈయనలో
నాకు ఏ అపరాధం కనిపించడం లేదు కాబటిట్
మీరే తీసుకువెళిళ్ ఇతనిన్ సిలువ వెయయ్ండి”
అనాన్డు.

7 యూదులు పిలాతుతో, “మాకొక చటట్ం ఉంది,
అతడు తనను తాను దేవుని కుమారుడుగా
పర్కటించుకునాన్డు కాబటిట్, ఆ చటాట్నిన్
బటిట్ అతడు చావ వలసిందే,” అనాన్రు. 8

పిలాతు ఆ మాట విని ఇంకా ఎకుక్వగా భయపడి,
మళీళ్ నాయ్య సభలో పర్వేశించి, “నువువ్
ఎకక్డ నుంచి వచాచ్వు?” అని యేసును అడిగాడు.
అయితే అతనికి ఏ జవాబూ చెపప్లేదు. 10

అపుప్డు పిలాతు ఆయనతో, “నువువ్ నాతో
మాటాల్డవా? నినున్ విడుదల చెయయ్డానికీ,
సిలువ వెయయ్డానికీ, నాకు అధికారం ఉందని
నీకు తెలియదా?” అనాన్డు.
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11 యేసు జవాబిసూత్, “నీకు ఆ అధికారం
పైనుంచి వసేత్ తపప్ నా మీద నీకు ఏ అధికారం
ఉండదు. కాబటిట్ ననున్ నీకు అపప్గించిన
వాడికి ఎకుక్వ పాపం ఉంది” అనాన్డు. 12

అపప్టి నుంచి పిలాతు యేసును విడుదల
చెయాయ్లని పర్యతన్ం చేశాడు గాని
యూదులు కేకలు పెడుతూ, “నువువ్ ఇతనిన్
విడుదల చేసేత్, సీజరుకు మితుర్డివి కాదు.
తనను తాను రాజుగా చేసుకునన్వాడు సీజరుకు
విరోధంగా మాటాల్డినటేట్” అనాన్రు. 13

పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి
తీసుకొచిచ్, ‘రాళుళ్ పరచిన సథ్లం’లో
నాయ్యపీఠం మీద కూరుచ్నాన్డు. హెబీర్
భాషలో ఆ సథ్లానికి ‘గబబ్తా’ అని పేరు.

రాజునురాజును పర్జలుపర్జలు, యూదులయూదుల పెదద్లుపెదద్లు చివరిగాచివరిగా
తిరసక్రించడంతిరసక్రించడం

14 అది పసాక్ సిదధ్పాటు రోజు. ఉదయం
ఇంచుమించు ఆరు గంటల సమయం. అపుప్డు పిలాతు
యూదులతో, “ఇదిగో మీ రాజు!” అనాన్డు. 15

వారు కేకలు పెడుతూ, “చంపండి, చంపండి, సిలువ
వేయండి!” అని అరిచారు. పిలాతు వారితో, “మీ
రాజును సిలువ వేయమంటారా?” అనాన్డు.
ముఖయ్ యాజకులు “మాకు సీజరు తపప్ వేరే
రాజు లేడు” అనాన్రు.

యేసుకీర్సుత్యేసుకీర్సుత్ సిలువసిలువ (మతత్యిమతత్యి 27:33-54.
మారుక్మారుక్ 15:22-39. లూకాలూకా 23:33-47)

16 అపుప్డు పిలాతు, సిలువ వేయడానికి
యేసును వారికి అపప్గించాడు. వారు యేసును
తీసుకువెళాళ్రు. 17 తన సిలువ తానే
మోసుకుంటూ బయటకు వచిచ్, ‘కపాల సథ్లం’ అనే
పార్ంతానికి వచాచ్డు. హెబీర్ భాషలో ఆ
సథ్లానికి ‘గొలొగ్తా’ అని పేరు. 18 అకక్డ
వారు యేసును, ఇరువైపులా ఇదద్రు మనుషుల
మధయ్ సిలువ వేశారు.

19 పిలాతు, ఒక పలక మీద ‘ నజరేతునజరేతు వాడైనవాడైన
యేసుయేసు, యూదులయూదుల రాజురాజు’ అని రాయించి సిలువకు
తగిలించాడు. 20 యేసును సిలువ వేసిన సథ్లం
పటట్ణానికి దగగ్రగా ఉంది. పలక మీద రాసిన
పర్కటన హీబూర్, లాటిన్, గీర్కు భాషలోల్
రాసి ఉంది కాబటిట్ చాలా మంది యూదులు
దానిన్ చదివారు. 21 యూదుల ముఖయ్ యాజకులు
పిలాతుతో, “ ‘యూదుల రాజు’ అని కాకుండా, అతడు
‘నేను యూదుల రాజును అని చెపుప్కునాన్డు’ అని
రాయించండి” అనాన్డు. 22 పిలాతు, “నేను
రాసిందేదో రాశాను” అని జవాబిచాచ్డు.

23 సైనికులు యేసును సిలువ వేసిన తరువాత
ఆయన వసాత్ర్లు తీసుకుని నాలుగు భాగాలు చేసి
తలొక భాగం పంచుకునాన్రు. ఆయన పైవసత్ర్ం
కూడా తీసుకొనాన్రు. ఆ పైవసత్ర్ం కుటుట్
లేకుండా, అంతా ఒకే నేతగా ఉంది కాబటిట్, 24

వారు ఒకరితో ఒకరు, “దీనిన్ మనం చింపకుండా,
ఇది ఎవరిది అవుతుందో చూడడానికి చీటుల్
వేదాద్ం” అనాన్రు.
“నా వసాత్ర్లు తమలో తాము పంచుకునాన్రు,
నా దుసుత్ల కోసం చీటుల్ వేశారు,”
అనన్ లేఖనం నెరవేరేలా ఇది జరిగింది. అందుకే
సైనికులు అలా చేశారు. 25 యేసు తలిల్, ఆయన
తలిల్ సోదరి, కోల్పా భారయ్ మరియ,
మగద్లేనే మరియ, యేసు సిలువ దగగ్ర
నిలుచుని ఉనాన్రు. 26 ఆయన తలిల్, ఆయన

పేర్మించిన శిషుయ్డు దగగ్రలో నిలుచుని
ఉండడం చూసి, యేసు తన తలిల్తో, “అమామ్,
ఇదిగో నీ కొడుకు” అనాన్డు. 27 తరువాత ఆ
శిషుయ్నితో, “ఇదిగో నీ తలిల్” అనాన్డు. ఆ
సమయంనుంచి ఆ శిషుయ్డు ఆమెను తన ఇంటోల్
చేరుచ్కునాన్డు.

28 దాని తరువాత, అనీన్ సమాపత్ం
అయాయ్యని యేసుకు తెలుసు కాబటిట్,
లేఖనం నెరవేరచ్డానికి, “నాకు దాహంగా ఉంది,”
అనాన్డు. 29 అకక్డే ఉనన్ పులిసిన
దార్కాష్రసం కుండలో సాప్ంజిని ముంచి,
దానిన్ హిసోస్పు కొమమ్కు చుటిట్ ఆయన
నోటికి అందించారు.

30 యేసు, ఆ పులిసిన దార్కాష్రసం
పుచుచ్కొని, “సమాపత్ం అయియ్ంది” అని, తల
వంచి తన ఆతమ్ను అపప్గించాడు.

31 అది పండగ సిదధ్పాటు రోజు. సబాబ్తు
రోజున దేహాలు సిలువ మీదే ఉండిపోకూడదు
(ఎందుకంటే సబాబ్తు చాలా పార్ముఖయ్మైన
రోజు) కాబటిట్, వారి దేహాలు అకక్డ
వేలాడకుండా, వారి కాళుళ్ విరగగొటిట్,
వారిని కిందకి దింపమని యూదులు పిలాతును
అడిగారు. 32 కాబటిట్ సైనికులు వచిచ్,
యేసుతో కూడా సిలువ వేసిన మొదటి వాడి
కాళుళ్, రెండవవాడి కాళుళ్ విరగగొటాట్రు.
33 వారు యేసు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన
అపప్టికే చనిపోయాడని గమనించి, ఆయన
కాళుళ్ విరగగొటట్లేదు.

34 అయితే, సైనికులోల్ ఒకడు ఈటెతో ఆయన
డొకక్లో పొడిచాడు. వెంటనే రకత్ం, నీళుళ్
బయటకు వచాచ్యి. 35 ఇదంతా చూసినవాడు
సాకష్య్ం ఇసుత్నాన్డు. అతని సాకష్య్ం
సతయ్ం. అతడు చెపిప్ంది సతయ్ం అని అతనికి
తెలుసు. ఇది మీరు కూడా నమమ్డానికే. 36 “అతని
ఎముకలోల్ ఒకక్టైనా విరగదు” అనన్ లేఖనం
నెరవేరేలా ఇవి జరిగాయి. 37 “వారు తాము
పొడిచిన వాని వైపు చూసాత్రు,” అని మరొక
లేఖనం చెబుతూ ఉంది.

సమాధిసమాధి (మతత్యిమతత్యి 27:57-60. మారుక్మారుక్ 15:43-47.
లూకాలూకా 23:50-56)

38 ఆ తరువాత, యూదులకు భయపడి రహసయ్ంగా
యేసుకు శిషుయ్డిగా ఉనన్ అరిమతయి
యోసేపు, యేసు దేహానిన్ తాను తీసుకుని
వెళాత్నని పిలాతును అడిగాడు. పిలాతు అందుకు
ఒపుప్కునాన్డు. కాబటిట్ యోసేపు వచిచ్
యేసు దేహానిన్ తీసుకుని వెళాళ్డు. 39

మొదటోల్ రాతిర్ సమయంలో ఆయన దగగ్రికి
వచిచ్న నికోదేము కూడా ఇంచుమించు ముపెప్ౖ
ఐదు కిలోల బోళం, అగరుల మిశర్మానిన్ తనతో
తీసుకు వచాచ్డు.

40 వారు యేసు దేహానిన్ తీసుకు వచిచ్
సుగంధ దర్వాయ్లతో, నార బటట్లో
చుటాట్రు. ఇది యూదులు దేహాలను సమాధి
చేసే సాంపర్దాయం. 41 ఆయనను సిలువ వేసిన
పార్ంగణంలో ఉనన్ తోటలో, అంత వరకూ ఎవరినీ
పాతిపెటట్ని ఒక కొతత్ సమాధి ఉంది. 42 ఆ
సమాధి దగగ్రగా ఉంది కాబటిట్, ఆ రోజు
యూదులు సిదధ్పడే రోజు కాబటిట్, వారు
యేసును అందులో పెటాట్రు.

యోహాను సువారత్ 19:42
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యేసుకీర్సుత్యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్నంపునరుతాథ్నం (మతత్యిమతత్యి
28:1-10. మారుక్మారుక్ 16:1-14. లూకాలూకా 24:1-43)

ఆదివారం ఉదయానేన్ ఇంకా చీకటిగా
ఉండగానే మగద్లేనే మరియ సమాధి
దగగ్రికి వచిచ్ంది. అకక్డ సమాధిపై

ఉంచిన రాయి తీసి ఉండడం చూసింది. 2 కాబటిట్
ఆమె సీమోను పేతురు దగగ్రకూ, యేసు
పేర్మించిన మరో శిషుయ్డి దగగ్రకూ
పరుగెతుత్కుని వెళిళ్ంది. వారితో,
“పర్భువును ఎవరో సమాధిలో నుండి తీసుకు
పోయారు. ఆయనను ఎకక్డ ఉంచారో తెలియడం
లేదు” అని చెపిప్ంది. 3 కాబటిట్ పేతురూ, ఆ
మరో శిషుయ్డూ వెంటనే బయలుదేరి సమాధి
దగగ్రికి వచాచ్రు.

4 వారిదద్రూ కలసి వెళుతుండగా ఆ మరో
శిషుయ్డు పేతురు కంటే వేగంగా పరుగెతిత్
మొదటగా సమాధి దగగ్రికి వచాచ్డు. 5 అతడు ఆ
సమాధిలోకి తొంగి చూశాడు. నార బటట్లు
అతనికి కనిపించాయి. కానీ అతడు సమాధిలోకి
పర్వేశించలేదు. 6 ఆ తరువాత సీమోను పేతురు
అతని వెనకాలే వచిచ్ నేరుగా సమాధిలోకి
పర్వేశించాడు.

7 అకక్డ నారబటట్లు పడి ఉండడమూ, ఆయన
తలకు కటిట్న రుమాలు నార బటట్లతో కాకుండా
వేరే చోట చకక్గా చుటిట్ పెటిట్ ఉండడమూ
చూశాడు. 8 ఆ తరువాత మొదట సమాధిని
చేరుకునన్ శిషుయ్డు కూడా లోపలి వెళిళ్
చూసి విశవ్సించాడు. 9 అయితే ‘ఆయన
చనిపోయిన వారి నుండి బతికి లేవడం తపప్నిసరి’
అనన్ లేఖనం వారింకా గర్హించలేదు. 10

అపుప్డు ఆ శిషుయ్లు తిరిగి తమ ఇళళ్కు
వెళిళ్పోయారు.

యేసుయేసు మగద్లేనేమగద్లేనే మరియకుమరియకు పర్తయ్కష్ంపర్తయ్కష్ం
కావడంకావడం

11 కానీ మరియ సమాధి బయటే నిలబడి
ఏడుసూత్ ఉంది. ఆమె సమాధిలోకి వంగి
చూసింది. 12 ఆమెకు ఇదద్రు దేవదూతలు
కనిపించారు. వారు తెలల్ని బటట్లు వేసుకుని
ఉనాన్రు. యేసు దేహం ఉంచిన చోట ఒకడు తల
వైపునా మరొకడు కాళళ్ వైపునా కూరుచ్ని
ఉనాన్రు. 13 వారు మరియతో “ ఎందుకు
ఏడుసుత్నాన్వమామ్?” అని అడిగారు. దానికి
ఆమె, “ఎవరో నా పర్భువును తీసుకు
వెళిళ్పోయారు. ఆయనను ఎకక్డ ఉంచారో
తెలియడం లేదు” అంది.

14 ఆమె ఇలా పలికి వెనకిక్ తిరిగి అకక్డ
యేసు నిలబడి ఉండడం చూసింది. కానీ ఆయనను
ఆమె గురుత్ పటట్లేదు. 15 యేసు, “అమామ్,
ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వు? ఎవరిని
వెతుకుతునాన్వు?” అని ఆమెను అడిగాడు. ఆమె
ఆయనను తోటమాలి అనుకుంది. “అయాయ్, ఒకవేళ
నువువ్ ఆయనను తీసుకు వెళేత్ ఆయనను ఎకక్డ
ఉంచావో చెపుప్. నేను ఆయనను తీసుకుపోతాను”
అంది.

16 అపుప్డు యేసు ఆమెను చూసి, “మరియా”
అని పిలిచాడు. ఆమె ఆయన వైపుకు తిరిగి,
“రబూబ్నీ” అని పిలిచింది. రబూబ్నీ అనే మాటకు
హీబూర్ భాషలో ఉపదేశకుడు అని అరథ్ం. 17

యేసు ఆమెతో, “నేను ఇంకా తండిర్ దగగ్రికి
ఎకిక్ పోలేదు. కాబటిట్ ననున్ తాకవదుద్.

కానీ నా సోదరుల దగగ్రికి వెళిళ్ నా తండీర్,
మీ తండీర్, నా దేవుడూ, మీ దేవుడూ అయిన
ఆయన దగగ్రికి ఆరోహణం అవుతునాన్నని వారికి
చెపుప్” అనాన్డు. 18 మగద్లేనే మరియ
వచిచ్ శిషుయ్లతో, “నేను పర్భువును చూశాను.
ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెపాప్డు” అంటూ
ఆయన మాటలనీన్ వారికి తెలియజెపిప్ంది.

తోమాతోమా లేనపుప్డులేనపుప్డు యేసుయేసు తనతన శిషుయ్లకుశిషుయ్లకు
పర్తయ్కష్ంపర్తయ్కష్ం కావడంకావడం (లూకాలూకా 24:36-49)

19 ఆదివారం సాయంకాలం యూదులకు భయపడి
శిషుయ్లు తామునన్ ఇంటి తలుపులు మూసుకుని
ఉనాన్రు. అపుప్డు యేసు వచిచ్ వారి
మధయ్లో నిలబడి, వారితో, “మీకు శాంతి కలుగు
గాక” అనాన్డు. 20 ఆయన అలా చెపిప్న తరువాత
వారికి తన పకక్నూ చేతులనూ చూపించాడు. వారు
పర్భువును చూసి ఎంతో సంతోషించారు.

21 అపుప్డు యేసు తిరిగి, “మీకు శాంతి కలుగు
గాక! తండిర్ ననున్ పంపించిన విధంగానే నేనూ
మిమమ్లిన్ పంపుతునాన్ను” అని వారితో
చెపాప్డు. 22 ఈ మాట చెపిప్న తరువాత ఆయన
వారి మీద ఊది, “పరిశుదాధ్తమ్ను పొందండి.
23 మీరు ఎవరి పాపాలను కష్మిసాత్రో వారి
పాపాలకు కష్మాపణ ఉంటుంది. ఎవరి పాపాలు
ఉండనిసాత్రో అవి అలా నిలిచి ఉంటాయి” అని
చెపాప్డు.

తోమాతోమా ఉండగాఉండగా యేసుయేసు తనతన శిషుయ్లకుశిషుయ్లకు
పర్తయ్కష్ంపర్తయ్కష్ం కావడంకావడం

24 పనెన్ండుమంది శిషుయ్లోల్ ఒకడైన
తోమా యేసు వచిచ్నపుప్డు వారితో లేడు.
ఇతణిణ్ “దిదుమ” అని పిలిచే వాళుళ్. 25

మిగిలిన శిషుయ్లు, “మేము పర్భువును చూశాం”
అని అతడితో చెపాప్రు. అపుప్డు అతడు, “నేను
ఆయన మేకుల గురుత్ను చూడాలి. నా వేలు ఆ
గాయం రంధర్ంలో ఉంచాలి. అలాగే నేను నా
చేతిని ఆయన పకక్లో ఉంచాలి. అపుప్డే నేను
నముమ్తాను” అనాన్డు.

26 ఎనిమిది రోజులైన తరువాత మళీళ్ ఆయన
శిషుయ్లు లోపల ఉనాన్రు. ఈసారి తోమా
కూడా వారితో ఉనాన్డు. తలుపులు మూసి
ఉనాన్యి. అపుప్డు యేసు వారి మధయ్కు
వచిచ్, “మీకు శాంతి కలుగు గాక!” అనాన్డు. 27

తరువాత ఆయన తోమాను చూసి, “నా చేతులు
చూడు. నీ వేళళ్తో వాటిని తాకు. అలాగే నీ
చెయియ్ చాచి నా పకక్లో పెటుట్.
విశావ్సిగా ఉండు. అవిశావ్సివి కావదుద్”
అనాన్డు.

28 దానికి జవాబుగా తోమా, “నా పర్భూ, నా
దేవా” అనాన్డు. 29 అపుప్డు యేసు, “నువువ్
ననున్ చూసి నమామ్వు. అయితే ననున్
చూడకుండానే నమిమ్న వారు ధనుయ్లు”
అనాన్డు.

యోహానుయోహాను సువారత్సువారత్ రాసినరాసిన కారణంకారణం
30 యేసు కీర్సుత్ ఇంకా అనేక అదుభ్తాలను

తన శిషుయ్ల ఎదుట చేశాడు. వాటనిన్టినీ ఈ
పుసత్కంలో రాయలేదు. 31 కానీ యేసు దేవుని
కుమారుడు కీర్సుత్ అని మీరు నమమ్డానికీ
నమిమ్ ఆయన నామంలో జీవం పొందడానికీ
ఇవనీన్ రాయడం జరిగింది.

యోహాను సువారత్ 20:2
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ఉతాథ్నంఉతాథ్నం అయినఅయిన కీర్సుత్కీర్సుత్ మనమన సేవకుసేవకు యజమానియజమాని

ఆ తరువాత తిబెరియ సముదర్ం
ఒడుడ్న యేసు తనను మరోసారి
కనపరచుకునాన్డు. ఎలాగంటే 2 సీమోను

పేతురు, దిదుమ అనే పేరునన్ తోమా,
గలిలయలోని కానా ఊరివాడైన నతనయేలూ,
జెబెదయి కొడుకులూ, ఇంకా ఆయన
శిషుయ్లోల్ మరో ఇదద్రూ కలిసి ఉనాన్రు.

3 సీమోను పేతురు, “నేను చేపలు పటట్డానికి
వెళుత్నాన్” అనాన్డు. మిగిలిన వారు, “మేము
కూడా నీతో వసాత్ం” అనాన్రు. వారంతా పడవ
ఎకిక్ వెళాళ్రు. కానీ ఆ రాతర్ంతా వారు ఏమీ
పటట్లేదు. 4 తెలల్వారింది. యేసు ఒడుడ్న
నిలబడి ఉనాన్డు. కానీ ఆయన యేసు అని
శిషుయ్లు గురుత్ పటట్లేదు. 5 యేసు,
“పిలల్లూ, చేపలు ఏమైనా దొరికాయా?” అని
అడిగాడు. “లేదు” అని వాళళ్నాన్రు.” 6

అపుప్డాయన, “పడవకు కుడి వైపున వలలు
వేయండి. మీకు చేపలు దొరుకుతాయి” అనాన్డు.
కాబటిట్ వారు అలాగే చేశారు. చేపలు నిండుగా
పడాడ్యి. దాంతో వారు వల లాగలేకపోయారు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ కనుసనన్లోల్కనుసనన్లోల్ సేవసేవ, ఫలితంఫలితం
7 అపుప్డు యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు,

“ఆయన పర్భువు!” అని పేతురుతో చెపాప్డు.
ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు వినగానే ఇంతకు
ముందు తీసివేసిన తన పైబటట్ మళీళ్ తనపై
వేసికొని సముదర్ంలో దూకాడు. 8 ఒడుడ్కి
ఇంకా రెండు వందల మూరల దూరం మాతర్మే
ఉంది. కాబటిట్ మిగిలిన శిషుయ్లు చేపలు
ఉనన్ వలని లాగుతూ ఆ చినన్ పడవలో వచాచ్రు.
9 ఒడుడ్కి రాగానే వారికి అకక్డ నిపుప్లూ,
వాటి పైన ఉనన్ చేపలూ రొటేట్ కనిపించాయి.
10 అపుప్డు యేసు, “ఇపుప్డు మీరు పటిట్న
చేపలోల్ కొనిన్ తీసుకుని రండి” అని వారికి
చెపాప్డు. 11 సీమోను పేతురు పడవ ఎకిక్ వలను
ఒడుడ్కి లాగాడు. దాంటోల్ 153 పెదద్
చేపలునాన్యి.

తనతన సేవకులసేవకుల అవసరాలుఅవసరాలు తీరేచ్తీరేచ్ యజమానియజమాని (లూకాలూకా
22:35. ఫిలిపీప్ఫిలిపీప్ 4:19)

అనిన్ చేపలు పడినా వల మాతర్ం పిగిలి
పోలేదు. 12 అపుప్డు యేసు, “రండి, భోజనం
చేయండి” అని వారిని పిలిచాడు. అపప్టికి
ఆయన పర్భువని వారికి తెలిసి పోయింది
కాబటిట్, “నువువ్ ఎవరు” అని అడిగే సాహసం
ఎవరూ చేయలేదు. 13 యేసు వచిచ్ ఆ
రొటెట్ను తీసుకుని వారికి పంచి పెటాట్డు.
అలాగే చేపలు కూడా ఇచాచ్డు. 14 యేసు
చనిపోయి సజీవుడిగా లేచిన తరవాత శిషుయ్లకి
పర్తయ్కష్ం కావడం ఇది మూడోసారి.

సేవకుసేవకు ఉండవలసినఉండవలసిన ఒకేఒకే ఒకఒక ఆమోదయోగయ్మైనఆమోదయోగయ్మైన
పేర్రణపేర్రణ (2 కొరింతికొరింతి 5:14. పర్కటనపర్కటన 2:4-5)

15 వారంతా భోజనం చేసిన తరువాత యేసు
సీమోను పేతురును చూసి, “యోహాను కొడుకువైన

సీమోనూ, వీళళ్కంటే నువువ్ ననున్ ఎకుక్వగా
పేర్మిసుత్నాన్వా?” అని పర్శిన్ంచాడు.
అతడు, “అవును పర్భూ, నేను నినున్
పేర్మిసుత్నాన్నని నీకే తెలుసు” అనాన్డు.
దానికి యేసు, “నా గొరెర్లిన్ మేపు” అని
అతనితో చెపాప్డు.

16 మరోసారి ఆయన, “యోహాను కొడుకువైన
సీమోనూ, నువువ్ ననున్ పేర్మిసుత్నాన్వా?”
అని అతణిణ్ అడిగాడు. అతడు, “అవును పర్భూ,
నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్నని నీకే
తెలుసు” అనాన్డు. దానికి యేసు, “నా
గొరెర్లకు కాపరిగా ఉండు” అనాన్డు.

17 ఆయన మూడోసారి, “యోహాను కొడుకువైన
సీమోనూ, ననున్ పేర్మిసుత్నాన్వా?” అని
అడిగాడు. ఇలా ‘ననున్ పేర్మిసుత్నాన్వా’ అని
మూడోసారి తనను అడిగినందుకు పేతురు ఇబబ్ంది
పడి, “ పర్భూ నీకు అనీన్ తెలుసు. నినున్
పేర్మిసుత్నాన్నని నీకు బాగా తెలుసు”
అనాన్డు.

తనతన సేవకునిసేవకుని మరణమరణ సమయానిన్సమయానిన్, విధానానిన్విధానానిన్
యజమానియజమాని నిరణ్యించడంనిరణ్యించడం

అపుప్డు యేసు, “నా గొరెర్లను మేపు. 18

నువువ్ యువకుడిగా ఉనన్పుప్డు నీ అంతట
నువేవ్ నీ నడుం కటుట్కుని నీకిషట్మైన
సథ్లాలకు తిరిగే వాడివి. కచిచ్తంగా నీకు
చెబుతునాన్ను. నువువ్ ముసలి వాడివి
అయినపుప్డు నువువ్ నీ చేతులు చాపుతావు.
వేరొకడు నీ నడుము కటిట్ నీకిషట్ం లేని
చోటికి నినున్ మోసుకు పోతాడు” అని అతనితో
చెపాప్డు. 19 దేవుని మహిమ కోసం అతడు
ఎలాంటి మరణం పొందుతాడో దానిన్
సూచిసూత్ ఆయన ఈ మాటలు చెపాప్డు. ఇలా
చెపిప్ ఆయన, “ననున్ అనుసరించు” అని అతనితో
అనాన్డు.

20 పేతురు వెనకిక్ తిరిగి యేసు పేర్మించిన
వాడూ, పసాక్ పండగ సందరభ్ంలో భోజన
సమయంలో ఆయన పకక్నే కూరుచ్ని ఆయన
ఛాతీని ఆనుకుంటూ, “పర్భూ నినున్
పటిట్చేచ్ది ఎవరు” అని అడిగిన శిషుయ్డు తమ
వెనకే రావడం చూశాడు.

21 పేతురు అతణిణ్ చూసి, “పర్భూ, మరి ఇతడి
విషయం ఏమవుతుంది?” అని ఆయనను అడిగాడు. 22

దానికి యేసు, “నేను వచేచ్ వరకూ అతడు జీవించి
ఉండడం నాకిషట్మైతే నీకేమిటి? నువువ్
ననున్ అనుసరించు” అనాన్డు. 23 దాంతో ఆ
శిషుయ్డు మరణించడు అనే మాట శిషుయ్లోల్
పాకి పోయింది. అయితే అతడు మరణించడు అని
యేసు చెపప్లేదు గానీ నేను వచేచ్ వరకూ
అతడు ఉండడం నాకిషట్మైతే నీకేంటి, అని
మాతర్మే అనాన్డు.

24 ఈ సంగతులను గురించి సాకష్మిసూత్
ఇవనీన్ రాసింది ఈ శిషుయ్డే. ఇతని
సాకష్య్ం సతయ్మని మనకు తెలుసు. 25 యేసు
చేసిన పనులు ఇంకా చాలా ఉనాన్యి. అవనీన్
వివరించి రాసే గర్ంథాలకు ఈ భూలోకం
సరిపోదని నాకు అనిపిసుత్ంది.

యోహాను సువారత్ 21:25
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1

అపొసత్లులఅపొసత్లుల కారయ్ములుకారయ్ములు

అపోసత్లులఅపోసత్లుల కారయ్ములుకారయ్ములు

పరిచయంపరిచయం

తియొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకునన్
అపొసత్లులకు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
ఆజాఞ్పించిన తరువాత 2 ఆయన

పరలోకానికి ఆరోహణమైన రోజు వరకూ ఆయన
చేసిన, బోధించిన వాటనిన్టిని గూరిచ్ నా
మొదటి గర్ంథానిన్ రచించాను. 3 ఆయన
హింసలు పొందిన తరువాత నలభై రోజులపాటు
వారికి కనబడుతూ, దేవుని రాజయ్ విషయాలను
బోధిసూత్, అనేక రుజువులను చూపించి వారికి
తనను తాను సజీవునిగా కనపరచుకునాన్డు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ పునరుతాథ్నానంతరపునరుతాథ్నానంతర పరిచరయ్పరిచరయ్
4 ఆయన వారిని కలిసికొని ఈ విధంగా

ఆజాఞ్పించాడు, “మీరు యెరూషలేమును విడిచి
పోవదుద్. నా దావ్రా వినన్ తండిర్
వాగాద్నం కోసం కనిపెటట్ండి. 5 యోహాను
నీళల్తో బాపిత్సం ఇచాచ్డు గానీ కొదిద్
రోజులోల్ మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సం
పొందుతారు.”

6 వారు సమకూడినపుప్డు, “పర్భూ, ఇపుప్డు
ఇశార్యేలు రాజాయ్నిన్
పునరుదధ్రిసాత్వా?” అని శిషుయ్లు అడగగా
ఆయన, 7 “కాలాలూ సమయాలూ తండిర్ తన
సావ్ధీనంలో ఉంచుకునాన్డు. వాటిని
తెలుసుకోవడం మీ పని కాదు.

అపొసత్లికఅపొసత్లిక ఆదేశంఆదేశం
8 “అయితే పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి

వచిచ్నపుప్డు మీరు శకిత్ పొందుతారు.
కాబటిట్, మీరు యెరూషలేములో, యూదయ
సమరయ దేశాలోల్, పర్పంచమంతటా నాకు
సాకుష్లుగా ఉంటారు” అనాన్డు. 9 ఈ మాటలు
చెపిప్, వారు చూసూత్ ఉండగా ఆయన
ఆరోహణమయాయ్డు. అపుప్డు ఒక మేఘం
వచిచ్ వారికి కనబడకుండా ఆయనను తీసుకు
వెళిళ్పోయింది.

10 ఆయన వెళుతూ ఉండగా వారు ఆకాశం వైపు
అదే పనిగా చూసుత్నాన్రు. అపుప్డు తెలల్ని
బటట్లు ధరించిన ఇదద్రు వయ్కుత్లు వారి
దగగ్ర నిలబడి, 11 “గలిలయ నివాసులారా,
మీరెందుకు ఆకాశం వైపు చూసుత్నాన్రు? మీ
దగగ్రున్ండి పరలోకానికి ఆరోహణమైన ఈ
యేసు ఏ విధంగా పరలోకానికి వెళళ్డం మీరు

చూశారో ఆ విధంగానే తిరిగి వసాత్డు” అని
వారితో చెపాప్రు.

పరిశుదాధ్తమ్కైపరిశుదాధ్తమ్కై పదిపది దినాలదినాల నిరీకష్ణనిరీకష్ణ
12 అపుప్డు వారు ఒలీవ కొండ నుండి

యెరూషలేముకు తిరిగి వెళాళ్రు. ఆ కొండ
యెరూషలేముకు విశార్ంతి దినాన నడవదగినంత
దూరంలో ఉంది. 13 వారు పటట్ణంలో
పర్వేశించి, తాము బస చేసుత్నన్
మేడగదిలోకి వెళాళ్రు. వారెవరంటే, పేతురు,
యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్,
తోమా, బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి
కుమారుడు యాకోబు, ఉదయ్మ కారుడైన
సీమోను, యాకోబు కుమారుడు యూదా. 14 వీరూ,
వీరితో కూడా కొందరు సీత్ర్లూ, యేసు తలిల్
మరియ, ఆయన తముమ్ళూళ్ ఏకగీర్వంగా,
నిలకడగా పార్రథ్న చేసూత్ ఉనాన్రు.

మతీత్యమతీత్య ఎంపికఎంపిక
15 ఆ రోజులోల్ సుమారు నూట ఇరవై మంది

శిషుయ్లు సమావేశమై ఉనన్పుడు పేతురు వారి
మధయ్ నిలబడి, 16 “సోదరులారా, యేసును
పటుట్కునన్వారికి దారి చూపిన యూదాను
గూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా
పూరవ్ం పలికిన లేఖనం నెరవేరవలసి ఉంది. 17

ఇతడు మనలో ఒకడుగా లెకక్లోకి వచిచ్ ఈ
పరిచరయ్లో భాగం పొందాడు. 18 ఈ యూదా
దోర్హం వలన సంపాదించిన డబుబ్తో ఒక పొలం
కొనాన్డు. అతడు తలకిందులుగా పడి శరీరం
బదద్లై పేగులనీన్ బయటికి వచాచ్యి. 19 ఈ
విషయం యెరూషలేములో నివసిసుత్నన్
వారందరికీ తెలిసింది. కాబటిట్ వారి భాషలో
ఆ పొలానిన్ ‘అకెలద్మ’ అంటునాన్రు. దాని
అరథ్ం ‘రకత్ భూమి.’
ఇందుకు రుజువుగా,
20 ‘అతని ఇలుల్ పాడైపోవు గాక,
దానిలో ఎవవ్డూ కాపురముండకపోవు గాక,
అతని ఉదోయ్గం వేరొకడు తీసికొనును గాక’
అని కీరత్నల గర్ంథంలో రాసి ఉంది.
21 “కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమిచిచ్ంది

మొదలు పర్భువైన యేసు మన దగగ్ర నుండి
పరలోకానికి వెళిళ్న రోజు వరకూ, 22 ఆయన మన
మధయ్ ఉనన్ కాలమంతా మనతో కలిసి ఉనన్
వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నం
గురించి సాకిష్గా ఉండాలి” అని చెపాప్డు. 23

అపుప్డు వారు యూసుత్, బరస్బాబ్ అనే మారు
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పేరుల్నన్ యోసేపునూ, మతీత్యనూ
నిలబెటిట్, 24 ఈ విధంగా పార్రిథ్ంచారు.
“అందరి హృదయాలను ఎరిగిన పర్భూ, 25 తన
చోటికి వెళళ్డానికి యూదా దారి తపిప్
పోగొటుట్కొనన్ ఈ పరిచరయ్లో,
అపొసత్లతవ్ంలో పాలు పొందడానికి
వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనన్ వాణిణ్
చూపించు.” 26 తరువాత శిషుయ్లు వారిదద్రి
మీదా చీటుల్ వేసేత్ మతీత్య పేరుతో చీటి
వచిచ్ంది కాబటిట్ అతనిని పదకొండుమంది
అపొసత్లులతో కలిపి లెకిక్ంచారు.

పెంతెకొసుత్పెంతెకొసుత్

పెంతెకొసుత్ అనే పండగరోజు
వచిచ్నపుప్డు వారందరూ ఒక చోట
సమావేశమయాయ్రు. 2 అపుప్డు

వేగంగా వీచే బలమైన గాలి వంటి శబద్ం ఆకాశం
నుండి అకసామ్తుత్గా వారు కూరుచ్నన్
ఇలల్ంతా నిండిపోయింది. 3 అగిన్జావ్లలు
నాలుకలుగా చీలినటుట్గా వారికి కనబడి, వారిలో
పర్తి ఒకక్రి మీదా వాలాయి. 4 అందరూ
పరిశుదాధ్తమ్తో నిండి ఆ ఆతమ్ వారికి
శకిత్ అనుగర్హించిన కొదీద్ వేరు వేరు
భాషలోల్ మాటాల్డసాగారు. 5 ఆ రోజులోల్
ఆకాశం కింద ఉనన్ పర్తి పార్ంతపు జనంలో
నుండి వచిచ్న భకిత్గల యూదులు
యెరూషలేములో నివసిసుత్నాన్రు. 6 ఈ
శబద్ం వినన్ జన సందోహం కూడి వచిచ్, పర్తి
వాడూ తన సొంత భాషలో మాటాల్డడం విని
కలవరపడాడ్రు. 7 వారు ఆశచ్రయ్ంతో
తలమునకలైపోతూ, “మాటాల్డే వీరంతా గలిలయ
వారే గదా. 8 మనలో పర్తివాడి మాతృభాషలో
వీరు మాటాల్డడం మనం వింటునాన్మేంటి? 9

పారీత్యులూ మాదీయులూ ఏలామీయులూ,
మెసపటేమియా యూదయ కపప్దొకియ పొంతు
ఆసియ 10 ఫుర్గియ పంఫూలియ ఐగుపుత్ అనే
దేశాల వారూ, కురేనేలో భాగంగా ఉనన్ లిబియ
పార్ంతాలవారూ, రోమ్ నుండి సందరశ్కులుగా
వచిచ్న 11 యూదులూ, యూదామతంలోకి
మారినవారూ, కేర్తీయులూ అరబీయులూ
మొదలైన మనమంతా వీరు మన భాషలోల్ దేవుని
గొపప్ కారాయ్లను చెబుతుంటే
వింటునాన్ము” అనుకునాన్రు. 12 అందరూ
ఆశచ్రయ్చకితులై ఎటూ తోచక, “ఇదేమిటో”
అని ఒకడితో ఒకడు చెపుప్కొనాన్రు. 13

కొందరైతే వీరు కొతత్ సారా తాగి ఉనాన్రని
ఎగతాళి చేశారు.

పేతురుపేతురు ఉపనాయ్సంఉపనాయ్సం- యేసేయేసే పర్భువుపర్భువు, కీర్సుత్కీర్సుత్
14 అయితే పేతురు ఆ పదకొండు మందితో లేచి

నిలబడి బిగగ్రగా వారితో ఇలా అనాన్డు,
“యూదయ పర్జలారా, యెరూషలేములో
నివసిసుత్నన్ సమసత్ జనులారా, ఇది మీకు
తెలియాలి. నా మాటలు జాగర్తత్గా వినండి.

(1) యోవేలుయోవేలు పర్వచనంపర్వచనం నెరవేరుప్నెరవేరుప్
15 “మీరనుకునన్టుట్ వీరు మదయ్పానం

చేయలేదు. ఇపుప్డు ఉదయం తొమిమ్దయినా
కాలేదు. 16 యోవేలు పర్వకత్ చెపిప్న సంగతి
ఇదే,

17 ‘అంతయ్దినాలోల్ నేను మనుషులందరి
మీదా నా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ను.
మీ కుమారులూ కుమారెత్లూ పర్వచిసాత్రు.
మీ యువకులు దరశ్నాలు చూసాత్రు.
మీ వృదుధ్లు కలలు కంటారు,
18 ఆ రోజులోల్ నా దాసుల మీదా దాసీల మీదా
నా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ను కాబటిట్ వారు
పర్వచిసాత్రు.

19 పైన ఆకాశంలో మహతాక్రాయ్లనూ కింద
భూమీమ్ద సూచకకిర్యలనూ రకత్ం, అగిన్,
పొగ, ఆవిరినీ చూపిసాత్ను.

20 పర్భువు పర్తయ్కష్మయేయ్
మహిమాయుకత్మైన ఆ మహాదినం రాక ముందు
సూరుయ్డు చీకటిగా, చందుర్డు రకత్ంగా
మారతారు.

21 పర్భువు నామంలో పార్రథ్న చేసే
వారంతా పాప విమోచన పొందుతారు’ అని దేవుడు
చెబుతునాన్డు.

(2) యేసుయేసు కిర్యలుకిర్యలు ఆయననుఆయనను పర్భువుగాపర్భువుగా
కీర్సుత్గాకీర్సుత్గా నిరూపిసుత్నాన్యినిరూపిసుత్నాన్యి

22 “ఇశార్యేలు పర్జలారా, ఈ మాటలు
వినండి, దేవుడు నజరేయుడైన యేసు చేత
అదుభ్తాలూ మహతాక్రాయ్లూ
సూచకకిర్యలూ మీ మధయ్ చేయించి, ఆయనను
తన దృషిట్కి యోగుయ్డుగా కనపరిచాడు. ఇది
మీకే తెలుసు. 23 దేవుని సిథ్రమైన
పర్ణాళికనూ ఆయనకునన్ భవిషయ్
జాఞ్నానీన్ అనుసరించి ఆయనను అపప్గించడం
జరిగింది. ఈయనను మీరు దుషుట్ల చేత సిలువ
వేయించి చంపారు. 24 మరణం ఆయనను బంధించి
ఉంచడం అసాధయ్ం కాబటిట్ దేవుడు మరణ
వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపాడు.

(3) కీర్సుత్కీర్సుత్ సజీవంగాసజీవంగా తిరిగితిరిగి లేచాకలేచాక ఆయనఆయన
రాజరికంరాజరికం గురించిగురించి దావీదుదావీదు పర్వచనంపర్వచనం

25 “ఆయన గూరిచ్ దావీదు ఇలా అనాన్డు,
‘నేనెపుప్డూ నా ఎదుట పర్భువును
చూసుత్నాన్ను,
ఆయన నా కుడి పకక్నే ఉనాన్డు కాబటిట్ ఏదీ
ననున్ కదలచ్దు.

26 నా హృదయం ఉలాల్సంగా ఉంది. నా నాలుక
ఆనందించింది.
నా శరీరం కూడా ఆశాభావంతో నిశిచ్ంతగా
ఉంటుంది.

27 ఎందుకంటే నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళంలో
విడిచిపెటట్వు,
నీ పరిశుదుధ్ణిణ్ కుళుళ్ పటట్నియయ్వు.
28 నాకు జీవమారాగ్లు తెలిపావు.
నీ ముఖదరశ్నంతో ననున్ ఉలాల్సంతో
నింపుతావు.’

29 “సోదరులారా, పూరివ్కుడైన దావీదును
గురించి మీతో నేను ధైరయ్ంగా
మాటాల్డగలను. అతడు చనిపోయి సమాధి
అయాయ్డు. 30 అతని సమాధి ఇపప్టికీ మన
మధయ్ ఉంది. అతడు పర్వకత్ కాబటిట్
‘అతని గరభ్ఫలం నుంచి ఒకడిని అతని సింహాసనం
మీద కూరోచ్బెడతాను’ అని
“దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కంగా శపథం
చేసిన సంగతి అతనికి తెలుసు. 31 కీర్సుత్
పాతాళంలో నిలిచి ఉండి పోలేదనీ, ఆయన శరీరం
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కుళిళ్ పోలేదనీ దావీదు ముందే తెలుసుకుని
ఆయన పునరుతాథ్నానిన్ గూరిచ్ చెపాప్డు.

(4) యేసుయేసు పునరుతాథ్నంపునరుతాథ్నం ఆయననుఆయనను కీర్సుత్గాకీర్సుత్గా
పర్భువుగాపర్భువుగా నిరూపిసుత్నన్దినిరూపిసుత్నన్ది

32 “ఈ యేసును దేవుడు లేపాడు. దీనికి
మేమంతా సాకుష్లం. 33 కాబటిట్ ఆయనను
దేవుడు తన కుడి సాథ్నానికి హెచిచ్ంచాడు.
ఆయన తన తండిర్ వాగాద్నం చేసిన
పరిశుదాధ్తమ్ను ఆయన వలన పొంది, మీరు
చూసుత్నన్, వింటునన్ ఈ కుమమ్రింపును
జరిగించాడు. 34 దావీదు పరలోకానికి ఆరోహణం
కాలేదు. అయితే అతడిలా అనాన్డు,

35 ‘నేను నీ శతుర్వులిన్ నీ పాదాల కింద
పాదపీఠంగా ఉంచే వరకూ
నీవు నా కుడి పకక్న కూరోచ్మని పర్భువు నా
పర్భువుతో చెపాప్డు.’

36 “మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేసునే దేవుడు
పర్భువుగా కీర్సుత్గా నియమించాడు. ఇది
ఇశార్యేలు జాతి అంతా కచిచ్తంగా
తెలుసుకోవాలి.”

(5) ఇశార్యేలుఇశార్యేలు పర్జపర్జ పర్సుత్తపర్సుత్త కరత్వయ్ంకరత్వయ్ం
37 వారీ మాట వినన్పుప్డు తమ హృదయంలో

గుచిచ్నటట్యి, “సోదరులారా, మేమేం
చేయాలి” అని పేతురునూ మిగతా అపొసత్లులనూ
అడిగారు. 38 దానికి పేతురు, “మీలో పర్తివాడూ
పశాచ్తాత్పపడి, పాపకష్మాపణ కోసం
యేసుకీర్సుత్ నామంలో బాపిత్సం పొందండి.
అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అనే వరానిన్
పొందుతారు. 39 ఈ వాగాద్నం మీకూ మీ
పిలల్లకూ, దూరంగా ఉనన్ వారందరికీ, అంటే
పర్భువైన మన దేవుడు తన దగగ్రికి పిలుచుకొనే
వారందరికీ చెందుతుంది” అని వారితో
చెపాప్డు. 40 ఇంకా అతడు అనేక రకాలైన
మాటలతో సాకష్మిచిచ్, “మీరు ఈ దుషట్ తరం
నుండి వేరుపడి రకష్ణ పొందండి” అని వారిని
హెచచ్రించాడు. 41 అతని సందేశం నమిమ్న
వారు బాపిత్సం పొందారు. ఆ రోజు దాదాపు
మూడువేల మంది విశావ్సుల గుంపులో చేరారు.
42 వీరు అపొసత్లుల బోధలో, సహవాసంలో,
రొటెట్ విరవడంలో, పార్రథ్నలో
కొనసాగారు.

ఆదిఆది కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ సంఘంసంఘం
43 అపుప్డు పర్తివాడికి దేవుని భయం

కలిగింది. అపొసత్లులు చాలా అదుభ్తాలూ
సూచకకిర్యలూ చేశారు. 44 నమిమ్నవారంతా
కలిసి ఉండి తమకు ఉనన్దంతా ఉమమ్డిగా
ఉంచుకొనాన్రు. 45 అంతేగాక వారు తమ
ఆసిత్పాసుత్లను అమేమ్సి, అందరికీ వారి
వారి అవసరాలకు తగగ్టుట్గా పంచిపెటాట్రు.
46 పర్తిరోజూ ఏక మనసుతో దేవాలయంలో
సమావేశమౌతూ ఇళళ్లో రొటెట్ విరుసూత్,
47 ఆనందంతో, కపటం లేని హృదయంతో,
వినయంతో కలిసి భోజనాలు చేశారు. వారు
దేవుణిణ్ సుత్తిసూత్ పర్జలందరి మనన్న
పొందారు. రకష్ణ పొందుతూ ఉనన్వారిని
పర్భువు పర్తిరోజూ సంఘంలో
చేరుసుత్నాన్డు.

పర్థమపర్థమ అపొసత్లికఅపొసత్లిక అదుభ్తంఅదుభ్తం

మధాయ్హన్ం మూడు గంటల పార్రథ్న
సమయంలో పేతురు, యోహాను
దేవాలయానికి వెళూత్ ఉనాన్రు. 2

పుటిట్నపప్టి నుండి కుంటివాడుగా ఉనన్
ఒకణిణ్ కొందరు పర్తిరోజూ మోసుకొచిచ్
‘సౌందరయ్ం’ అనే దేవాలయ దావ్రం దగగ్ర
ఉంచేవారు. వాడు దేవాలయంలోకి వెళేళ్వారి
దగగ్ర బిచచ్మెతుత్కునే వాడు. 3 పేతురు
యోహాను దేవాలయంలోకి పర్వేశిసూత్
ఉండగా వారిని బిచచ్మడిగాడు.

4 పేతురు యోహాను వాడిని తదేకంగా
చూసూత్, “మా వైపు చూడు” అనాన్రు. 5 అతడు
వారి దగగ్ర ఏమైనా దొరుకుతుందేమోనని
ఆశించి వారివైపు చూశాడు. 6 అపుప్డు పేతురు,
“వెండి బంగారాలు నా దగగ్ర లేవు, నాకునన్
దానేన్ నీకిసాత్ను. నజరేయుడైన
యేసుకీర్సుత్ నామంలో లేచి నడువు” అని 7

వాడి కుడి చెయియ్ పటుట్కొని పైకి లేపాడు.
వెంటనే వాని పాదాలూ, చీలమండలూ బలం
పొందాయి. 8 వాడు వెంటనే లేచి నడవడం
మొదలు పెటాట్డు. నడుసూత్ గంతులు వేసూత్
దేవుణిణ్ సుత్తిసూత్ వారితో పాటు
దేవాలయంలోకి వెళాళ్డు.

9 వాడు నడుసూత్ దేవుణిణ్ కీరిత్ంచడం
పర్జలందరూ చూశారు. 10 ‘సౌందరయ్ం అనే
దేవాలయ దావ్రం దగగ్ర అడుకోక్డానికి
కూరుచ్నన్వాడు వీడే’ అని గురుత్పటిట్,
అతనికి జరిగిన దానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్ంలో,
విసమ్యంలో మునిగిపోయారు.

11 వాడు పేతురు, యోహానులను
అంటిపెటుట్కుని ఉండగా చూసిన జనమంతా
విసమ్యం చెంది, సొలొమోను మంటపంలో
ఉనన్వారి దగగ్రికి పరుగెతుత్కు వచాచ్రు.

పేతురుపేతురు రెండవరెండవ ఉపనాయ్సంఉపనాయ్సం: నిబంధననిబంధన
నెరవేరుప్నెరవేరుప్

12 పేతురు దీనిన్ చూసి పర్జలతో ఇలా
అనాన్డు, “ఇశార్యేలీయులారా, దీని గురించి
మీరెందుకు ఆశచ్రయ్పడుతునాన్రు? మా సొంత
శకిత్తోనో, భకిత్తోనో ఇతడు నడిచేలా
చేశామనన్టుట్ మీరెందుకు మా వైపు
అదేపనిగా చూసుత్నాన్రు?

13 అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు,
అంటే మన పూరివ్కుల దేవుడు తన సేవకుడైన
యేసును మహిమ పరిచాడు. అయితే మీరాయనిన్
పిలాతుకు అపప్గించారు, అతడు ఆయనను విడుదల
చేయడానికి నిశచ్యించుకునన్పుడు మీరు అతని
ముందు ఆయనను తిరసక్రించారు. 14 పవితుర్డూ
నీతిమంతుడైన వాణిణ్ మీరు తిరసక్రించి,
హంతకుణిణ్ మీకోసం విడుదల చేయాలని
అడిగారు. 15 మీరు జీవానికి కరత్ను చంపించారు
కానీ దేవుడు ఆయనను మృతులోల్ నుండి లేపాడు.
అందుకు మేమే సాకుష్లం.

16 ఆయన నామంలో ఉంచిన విశావ్సమే మీరు
చూసి ఎరిగిన ఇతనిని బలపరచింది, యేసుపై ఉనన్
విశావ్సమే మీ అందరి ముందు ఇతనికి ఈ
సంపూరణ్ సవ్సథ్త కలిగించింది. 17

సోదరులారా, మీరూ మీ నాయకులూ తెలియక
చేశారని నాకు తెలుసు. 18 అయితే తన కీర్సుత్
తపప్క బాధల పాలు కావాలని దేవుడు

అపొసత్లుల కారయ్ములు 2:32

826



4

పర్వకత్లందరి దావ్రా ముందే తెలియజేసిన
సంగతులను ఆయన ఇపుప్డు ఈ విధంగా
నెరవేరాచ్డు.

19 కాబటిట్ మీ పాపాల పర్కాష్ళన కోసం
పశాచ్తాత్పపడి తిరగండి. అపుప్డు పర్భువు
సనిన్ధి నుండి విశార్ంతి కాలాలు వసాత్యి.
20 అభిషికుత్డైన కీర్సుత్ యేసును మీ కోసం
ఆయన పంపుతాడు. మీ పాపాలు తుడిచి వేసాత్డు.
21 అనిన్టికీ పునరుదధ్రణ సమయం వసుత్ందని
దేవుడు లోకారంభం నుండి తన పరిశుదధ్
పర్వకత్ల చేత చెపిప్ంచాడు. అంతవరకూ
యేసు పరలోకంలో ఉండడం అవసరం.

22 మోషే నిజంగా ఇలా అనాన్డు కదా,
‘పర్భువైన దేవుడు నాలాంటి ఒక పర్వకత్ను మీ
సొంత పర్జలోల్ నుండి మీకోసం
పుటిట్సాత్డు. ఆయన మీతో చెపేప్దంతా
మీరు తపప్కుండా వినాలి.’ 23 ఆ పర్వకత్
చెపిప్నదానిన్ పెడచెవిన పెటేట్వాడు
పర్జలోల్ ఉండకుండా సరవ్నాశనమై పోతాడు.

24 “సమూయేలుతో మొదలుపెటిట్ మిగతా
పర్వకత్లంతా ఈ రోజుల గురించి ముందుగానే
చెపాప్రు. 25 ‘నీ సంతానం దావ్రా భూమి మీద
ఉనన్ కుటుంబాలనిన్టినీ ఆశీరవ్దిసాత్ను’
అని దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్నటుట్గా
మీరు పర్వకత్లకూ నిబంధనకూ వారసులు. ఆ
నిబంధనను దేవుడు మీ పూరివ్కులతో చేశాడు. 26

దేవుడు తన సేవకుని లేవనెతిత్, మీలో
పర్తివానినీ వాని దుషట్తవ్ం నుండి
తపిప్ంచడం దావ్రా మిమమ్లిన్
ఆశీరవ్దించడానికి ఆయనను మొదట మీ
దగగ్రికి పంపాడు.”

హింసలుహింసలు ఆరంభంఆరంభం

పేతురు యోహానులు పర్జలతో
మాటాల్డుతూ ఉనన్పుడు యాజకులూ,
దావ్రపాలకుల అధికారీ,

సదూద్కయుయ్లూ వారి దగగ్రికి వచాచ్రు. 2

వారు యేసుని గూరిచ్ బోధిసూత్ ఆయన
చనిపోయి తిరిగి లేచాడని పర్కటించడం విని
కలవరపడాడ్రు. 3 వారిని బలవంతంగా
పటుట్కొని, సాయంకాలం అయిందని మరునాటి
వరకూ వారిని ఖైదులో ఉంచారు. 4 కానీ వాకుక్
వినన్ వారిలో చాలామంది నమామ్రు. వారిలో
పురుషుల సంఖయ్ దాదాపు ఐదు వేలు.

సనెహ్డిర్న్సనెహ్డిర్న్ సభసభ ఎదుటికిఎదుటికి పేతురుపేతురు
5 మరుసటి రోజు వారి అధికారులూ పెదద్లూ

ధరమ్శాసత్ర్ పండితులూ యెరూషలేములో
సమావేశమయాయ్రు. 6 పర్ధాన యాజకుడైన
అనన్, కయప, యోహాను, అలెగాజ్ండర్,
పర్ధాన యాజకుని బంధువులందరూ వారితో
ఉనాన్రు. 7 వారు పేతురు యోహానులను వారి
మధయ్లో నిలబెటిట్, “మీరు ఏ అధికారంతో ఏ
నామంలో దీనిన్ చేశారు?” అని అడిగారు. 8

పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండిన వాడై ఇలా
అనాన్డు, “పర్జల అధికారులారా, పెదద్లారా,
9 ఆ కుంటివాడికి చేసిన మంచి పని గురించి,
వాడెలా బాగుపడాడ్డని ఇవాళ మమమ్లిన్
పర్శిన్సుత్నాన్రు కదా. 10 మీరూ,
ఇశార్యేలు పర్జలంతా తెలుసుకోవలసింది
ఏమంటే, మీరు సిలువ వేసిన, మృతులోల్ నుండి
దేవుడు లేపిన నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్

నామానేన్ వీడు బాగుపడి మీ ముందు
నిలుచునాన్డు. 11 ఇలుల్ కటేట్ మీరు
వదిలేసిన రాయి ఆయనే. ఆ రాయి భవనానికి
ఆధారశిల అయియ్ంది. 12 ఎవవ్రివలాల్
రకష్ణ రాదు. ఈ నామంలోనే మనం రకష్ణ
పొందాలి గాని, ఆకాశం కింద ఉనన్
మనుషులోల్ని మరి ఏ నామంలోనూ రకష్ణ
పొందలేము.”

యేసుయేసు నామంనామం పర్కటించడంపర్కటించడం నిషేధంనిషేధం
13 వారు పేతురు యోహానుల ధైరాయ్నిన్

చూసి, వారు చదువులేని సామానుయ్లని
తెలుసుకుని ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతో
ఉండేవారు అని గురిత్ంచారు. 14 బాగుపడడ్ ఆ
వయ్కిత్ వారితోపాటు నిలబడడం చూసి ఏమీ
ఎదురు చెపప్లేకపోయారు.

15 అధికారులు సభాసథ్లం నుంచి బయటికి
వెళళ్ండని వారికి ఆజాఞ్పించి తమలో తాము
ఆలోచన చేసుకుని, 16 ‘ఈ మనుషులను మనమేం
చేదాద్ం? వారిదావ్రా గొపప్ అదుభ్తం
జరిగిందని యెరూషలేములో నివసిసుత్నన్
వారందరికీ తెలుసు, అది జరగలేదని చెపప్లేం.
17 అయినా ఇది జనాలోల్కి యింకా
వాయ్పించకుండా, ఇకనుండి ఈ నామంతో
ఎవరితోనూ మాటాల్డవదద్ని మనం వారిని
బెదిరిదాద్ం’ అని చెపుప్కొనాన్రు.

18 అపుప్డు వారిని పిలిపించి, “మీరు యేసు
నామంలో ఏ మాతర్ం మాటాల్డకూడదు,
బోధించకూడదు” అని వారికి ఆజాఞ్పించారు. 19

అందుకు పేతురు యోహానులు వారిని చూసి,
“దేవుని మాట కంటే మీ మాట వినడం దేవుని
దృషిట్కి నాయ్యమేనా? మీరే చెపప్ండి. 20

మేమేం చూశామో, ఏమి వినాన్మో వాటిని
చెపప్కుండా ఉండలేము” అని వారికి
జవాబిచాచ్రు.

21 పర్జలందరూ జరిగిన దానిన్ గురించి దేవుని
కొనియాడుతునాన్రు కాబటిట్ సభవారు వీరిని
ఎలా శికిష్ంచాలో తెలియక గటిట్గా
బెదరించి విడుదల చేశారు. 22 అదుభ్తంగా
బాగుపడిన వాడి వయసుస్ నలభై ఏళుళ్ పై
మాటే.

విశావ్సులువిశావ్సులు మళీల్మళీల్ ఆతమ్తోఆతమ్తో నిండిపోవడంనిండిపోవడం
23 పేతురు యోహానులు విడుదలై తమ

సొంతవారి దగగ్రికి వచిచ్, పర్ధాన యాజకులూ
పెదద్లూ తమతో చెపిప్న మాటలనీన్ వారికి
చెపాప్రు. 24 వారు విని, ఒకే మనసుతో
దేవునికిలా గొంతెతిత్ మొరపెటాట్రు.
‘పర్భూ, నీవు ఆకాశానీన్ భూమినీ
సముదార్నీన్ వాటిలోని సమసాత్నీన్
కలుగజేశావు.

25 యూదేతరులు ఎందుకు అలల్రి చేశారు?
పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన ఆలోచనలు
పెటుట్కొనాన్రు?

26 పర్భువు మీదా ఆయన కీర్సుత్ మీదా
భూరాజులు లేచారు,
అధికారులు ఏకమయాయ్రు
అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా, నీ
సేవకుడూ, మా తండీర్ అయిన దావీదుతో
చెపిప్ంచావు.

27 ఏవి జరగాలని నీవు సంకలిప్ంచి ముందుగానే
నిరణ్యించావో, వాటనిన్టినీ చేయడానికి

అపొసత్లుల కారయ్ములు 4:27
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నీవు అభిషేకించిన నీ పవితర్ సేవకుడైన యేసుకు
విరోధంగా 28 హేరోదు, పొంతి పిలాతు,
యూదేతరులు, ఇశార్యేలు పర్జలతో కలిసి ఈ
పటట్ణంలో ఒకక్టయాయ్రు. 29 పర్భూ, వారి
బెదరింపులు గమనించి రోగులిన్
బాగుచేయడానికీ, నీ పవితర్ సేవకుడైన యేసు
నామంలో సూచక కిర్యలనూ,
మహతాక్రాయ్లనూ చేయడానికీ నీ చేయి చాపి
ఉండగా, 30 నీ సేవకులు బహు ధైరయ్ంగా నీ
వాకుక్ బోధించేలా అనుగర్హించు.’ 31 వారు
పార్రథ్న చేయగానే వారు సమావేశమై ఉనన్
చోటు కంపించింది. అపుప్డు వారంతా
పరిశుదాధ్తమ్తో నిండిపోయి దేవుని
వాకాయ్నిన్ ధైరయ్ంగా బోధించారు.

యెరూషలేములోయెరూషలేములో దేవునిదేవుని సంఘంసంఘం
32 విశవ్సించిన వారంతా ఏక హృదయం,

ఏకాతమ్ కలిగి ఉనాన్రు. ఎవరూ తన
ఆసిత్పాసుత్లోల్ ఏదీ తనదని అనుకోలేదు.
వారికి కలిగినదంతా సమిషిట్గా ఉంచుకునాన్రు.
33 అపొసత్లులు గొపప్ పర్భావంతో
పర్భువైన యేసు పునరుతాథ్నానిన్ గురించి
సాకష్మిచాచ్రు. గొపప్ దైవ కృప అందరినీ
ఆవరించింది. 34 భూములూ ఇళూళ్ ఉనన్వారంతా
వాటిని అమేమ్సి, ఆ డబుబ్ అపొసత్లుల
పాదాల దగగ్ర పెటాట్రు. 35 వారు
పర్తివారికీ అవసరం చొపుప్న పంచి పెటాట్రు
కాబటిట్ వారిలో ఎవరికీ కొదువ లేకపోయింది.

36 సైపర్స్ దీవికి చెందిన యోసేపు అనే ఒక
లేవీయునికి అపొసత్లులు ‘బరన్బా’ అనే పేరు
పెటాట్రు. ఆ పేరుకు అరథ్ం ‘ఆదరణ పుతుర్డు.’
37 ఇతడు తనకునన్ పొలం అమేమ్సి ఆ డబుబ్
తెచిచ్ అపొసత్లుల పాదాల దగగ్ర
పెటాట్డు.

అననీయఅననీయ, సపిప్రలసపిప్రల మరణకరమైనమరణకరమైన పాపంపాపం

అననీయ అనే ఒక వయ్కిత్ తన భారయ్
సపీప్రాతో కలిసి పొలం అమామ్డు. 2

భారయ్కు తెలిసే అతడు ఆ డబుబ్లో
కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ అపొసత్లుల
పాదాల దగగ్ర పెటాట్డు.

3 అపుప్డు పేతురు, “అననీయా!, నీ భూమి
ఖరీదులో కొంత దాచుకొని సాతాను పేర్రణకు
లొంగి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎందుకు మోసగించావు?
4 అది నీ దగగ్రునన్పుడు నీదే గదా? అమిమ్న
తరువాత ఆ డబుబ్ నీ ఆధీనంలోనే ఉంది కదా! ఈ
సంగతిని ఎందుకు నీ హృదయంలో
ఉదేద్శించుకునాన్వు? నీవు మనుషులతో కాదు
దేవునితోనే అబదధ్మాడావు” అని అతనితో
చెపాప్డు.

5 అననీయ ఈ మాటలు వింటూనే కుపప్కూలి
పార్ణం విడిచాడు. అది వినన్ వారందరికీ చాలా
భయం వేసింది. 6 అపుప్డు కొందరు యువకులు
వచిచ్ అతణిణ్ గుడడ్లో చుటిట్
మోసుకుపోయి పాతిపెటాట్రు.

7 సుమారు మూడుగంటల తరువాత అతని భారయ్
ఏం జరిగిందో తెలియక లోపలికి వచిచ్ంది. 8

అపుప్డు పేతురు, “మీరు ఆ పొలానిన్ ఇంతకే
అమామ్రా? నాతో చెపుప్” అని ఆమెనడిగాడు.
అందుకామె, “అవును, యింతకే అమామ్ము” అని
చెపిప్ంది. 9 అందుకు పేతురు, “పర్భువు
ఆతమ్ను పరీకిష్ంచడానికి మీరెందుకు

ఒకటయాయ్రు? ఇదిగో, నీ భరత్ను
పాతిపెటిట్న వారింకా లోపలికైనా రాలేదు.
వారు నినూన్ మోసికొని పోతారు” అని ఆమెతో
చెపాప్డు.

10 వెంటనే ఆమె అతని కాళళ్ దగగ్ర పడి
పార్ణం విడిచింది. ఆ యువకులు లోపలికి వచిచ్
ఆమె చనిపోయిందని చూసి ఆమెనూ
మోసికొనిపోయి, ఆమె భరత్ పకక్నే
పాతిపెటాట్రు. 11 సంఘమంతటికీ, ఇంకా ఈ
సంగతులు వినన్ వారందరికీ చాలా భయం వేసింది.

సంఘంసంఘం మహాతమ్య్ంమహాతమ్య్ం
12 పర్జల మధయ్ అపొసత్లుల దావ్రా అనేక

సూచకకిర్యలూ అదుభ్తాలూ జరుగుతూ
ఉనాన్యి. నమిమ్న వారంతా కలిసి సొలొమోను
మంటపంలో కలుసుకుంటూ ఉనాన్రు. 13 తకిక్న
వారిలో ఎవరికీ వారితో కలిసే ధైరయ్ం లేదు.
అయితే 14 సామానయ్ పర్జలు వారిని
గౌరవిసూత్ ఉనాన్రు. చాలా మంది సీత్ర్
పురుషులు విశవ్సించి పర్భువు పకాష్న చేరారు.

15 పేతురు వసూత్ ఉంటే పర్జలు రోగులిన్
వీధులోల్కి తెచిచ్, వారి మీద అతని నీడ
అయినా పడాలని మంచాల మీదా పరుపుల మీదా
వారిని ఉంచారు. 16 యెరూషలేము చుటూట్
ఉనన్ పటట్ణాలోల్ని పర్జలు, రోగులనూ
దురాతమ్ల చేత బాధల పాలౌతునన్ వారిని
తీసుకొచాచ్రు. వారంతా బాగుపడాడ్రు.

రెండవరెండవ సారిసారి హింసాకాండహింసాకాండ
17 పర్ధాన యాజకుడూ అతనితో పాటు

ఉనన్వారంతా, అంటే సదూద్కయుయ్ల తెగ
వారంతా అసూయతో నిండిపోయి 18

అపొసత్లులను పటుట్కొని పటట్ణంలోని
చెరసాలోల్ వేశారు.

19 అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ
చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని వెలుపలికి
తీసుకొచిచ్, “మీరు వెళిళ్ దేవాలయంలో
నిలబడి 20 ఈ జీవానిన్ గూరిచ్న
మాటలనిన్టినీ పర్జలకు చెపప్ండి” అని
వారితో అనాన్డు. 21 వారా మాట విని,
ఉదయానేన్ దేవాలయానికి వెళిళ్ బోధిసూత్
ఉనాన్రు. పర్ధాన యాజకుడూ, అతనితో
ఉనన్వారూ వచిచ్, మహాసభ వారిని
ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరినీ పిలిపించి
వారిని తీసుకు రమమ్ని మనుషులను చెరసాలకు
పంపారు.

22 భటులు అకక్డికి వెళిళ్, వారు చెరసాలలో
కనబడక పోయేసరికి తిరిగి వచిచ్ 23 “చెరసాల
చాలా భదర్ంగా మూసి ఉంది. కావలివారు తలుపుల
ముందు నిలబడి ఉండడం చూశాం గానీ తలుపులు
తీసినపుప్డు లోపల మాకెవరూ కనబడలేదు” అని
వారికి చెపాప్రు. 24 దేవాలయం అధికారీ,
పర్ధాన యాజకులూ ఆ మాట విని ‘ఇది
ఏమవుతుందో’ అని వారి విషయమై
అయోమయంలో పడిపోయారు.

25 అపుప్డొకడు వచిచ్, “మీరు జైలోల్
వేయించిన మనుషులు దేవాలయంలో నిలబడి
పర్జలకు బోధిసూత్ ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.
26 అపుప్డు అధికారి సైనికులతో కూడా పోయి,
పర్జలు రాళల్తో కొడతారేమోనని భయపడి,
27 సౌమయ్ంగానే వారిని తీసుకుని వచిచ్
మహాసభ ముందుంచాడు. 28 పర్ధాన యాజకుడు
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వారితో, “ఈ నామంలో బోధించవదద్ని మేము
మీకు కచిచ్తంగా ఆజాఞ్పించాము గదా. అయినా
మీరు యెరూషలేమును మీ బోధతో నింపి, ఈ
వయ్కిత్ హతాయ్నేరానిన్ మా మీదికి
తేవాలని చూసుత్నాన్రు” అని చెపాప్డు.

అపొసత్లులఅపొసత్లుల జవాబుజవాబు
29 అందుకు పేతురు, మిగిలిన అపొసత్లులు ఇలా

జవాబిచాచ్రు, “మనుషులకు కాక, దేవునికే మేము
లోబడాలి గదా. 30 మీరు మానుకు వేలాడదీసి
చంపిన యేసును మన పితరుల దేవుడు లేపాడు. 31

ఇశార్యేలుకు హృదయ పరివరత్న, పాప
కష్మాపణ దయచేయడానికి దేవుడాయనిన్
అధికారిగా, రకష్కునిగా తన కుడి వైపున ఉండే
సాథ్యికి హెచిచ్ంచాడు. 32 మేమూ, దేవుడు
తన విధేయులకు అనుగర్హించిన
పరిశుదాధ్తామ్, ఈ సంగతులకు సాకుష్లం.” 33

వారీమాట విని తీవర్ కోపంతో వీరిని చంపాలని
చూశారు. 34 అపుప్డు అందరి గౌరవం చూరగొనన్
ధరమ్శాసత్ర్ బోధకుడు గమలీయేలు అనే ఒక
పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి అపొసత్లులను
కాసేపు బయట ఉంచమని ఆజాఞ్పించి వారితో
ఇలా అనాన్డు.

గమలీయేలుగమలీయేలు హితవుహితవు
35 “ఇశార్యేలీయులారా, ఈ మనుషులకు

మీరేమి చేయాలని చూసుత్నాన్రో జాగర్తత్
సుమా. 36 కొంతకాలం కిర్తం థూదా లేచి తాను
గొపప్వాడినని చెపుప్కునాన్డు. సుమారు
నాలుగు వందల మంది అతనితో కలిశారు. అతడు
హతుడయాయ్డు. అతనిని అనుసరించిన వారంతా
చెలాల్ చెదరై పోయారు.

37 అతని తరువాత జనాభా లెకక్లు తీసే
రోజులోల్ గలిలయవాడైన యూదా అనేవాడు
లేచి, కొంతమందిని తన వైపుకు ఆకరిష్ంచాడు.
వాడు కూడా నశించిపోయాడు, వాణిణ్
అనుసరించిన వారంతా చెదరిపోయారు.

38 కాబటిట్ నేను మీతో చెపేప్ది ఏమంటే
ఈ మనుషుల జోలికి వెళళ్కుండా వారిని
విడిచిపెటట్ండి. ఈ ఆలోచన గానీ వారి పని
గానీ మనుషుల వలన కలిగినదైతే, అది
వయ్రథ్మై పోతుంది. 39 దేవుని వలన
కలిగినదైతే వారిని మీరు ఓడించలేరు.
మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడే వారవుతారేమో
సుమా.”

40 వారతని మాటకు అంగీకరించి, అపొసత్లులను
పిలిపించి వారిని కొటిట్ంచి, యేసు నామంలో
బోధించ వదద్ని ఆజాఞ్పించి విడుదల చేశారు.
41 ఆ నామానిన్ బటిట్ అవమానం పొందడానికి
పాతుర్లని దేవుడు తమను ఎంచినందుకు
అపొసత్లులు సంతోషిసూత్ మహాసభ నుండి
వెళిళ్పోయారు. 42 పర్తిరోజూ
దేవాలయంలో, ఇంటింటా మానకుండా
బోధిసూత్, యేసే కీర్సత్ని పర్కటిసూత్
వచాచ్రు.

పర్థమపర్థమ సంఘసంఘ పరిచారకులుపరిచారకులు

ఆ రోజులోల్ శిషుయ్ల సంఖయ్
పెరుగుతునన్పుడు రోజువారీ భోజనాల
వడడ్నలోల్ తమలోని విధవరాళళ్ను

చినన్చూపు చూసుత్నాన్రని గీర్కు భాష

మాటాల్డే యూదులు హీబూర్ భాష
మాటాల్డే యూదుల మీద ఫిరాయ్దు చేశారు.

2 అపుప్డు పనెన్ండుమంది అపొసత్లులు
శిషుయ్ల సమూహానిన్ తమ దగగ్రికి పిలిచి,
“మేము దేవుని వాకాయ్నిన్ బోధించడం మాని
భోజనాలు వడిడ్ంచడం మంచిది కాదు. 3

కాబటిట్ సోదరులారా, ఆతమ్తోనూ
జాఞ్నంతోనూ నిండిన వారై, మంచి పేరునన్
ఏడుగురిని మీలో ఏరప్రచుకోండి. మేము వారిని
ఈ పనికి నియమిసాత్ం. 4 మేము మాతర్ం
పార్రథ్నలోనూ, వాకయ్ పరిచరయ్లోనూ
కొనసాగుతూ ఉంటాం” అనాన్రు.

5 ఈ మాట అందరికీ నచిచ్ంది. కాబటిట్,
వారు విశావ్సంతోనూ పరిశుదాధ్తమ్తోనూ
నిండి ఉనన్ సెత్ఫను, ఇంకా ఫిలిపుప్,
పొర్కొరు, నీకానోరు, సీమోను, పరెమ్నాసు,
యూదామతంలోకి మారిన అంతియొకయ నివాసి
నీకొలాసు అనేవారిని ఎంచుకునాన్రు. 6 వారిని
అపొసత్లుల ముందుంచారు. అపొసత్లులు
పార్రథ్న చేసి వారిమీద చేతులుంచారు.

7 దేవుని వాకుక్ అంతకంతకూ వాయ్పించి
శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో
పెరిగిపోయింది. యాజకులోల్ కూడా
చాలామంది విశవ్సించారు.

మూడవమూడవ హింసాకాండహింసాకాండ: మహాసభమహాసభ ఎదుటఎదుట సెత్ఫనుసెత్ఫను
8 సెత్ఫను కృపతో, బలంతో నిండి పర్జల

మధయ్ అదుభ్తాలనూ గొపప్ సూచక కిర్యలనూ
చేసుత్నాన్డు. 9 అయితే ‘సవ్తంతుర్ల
సమాజం’ అనే చెందినవారూ, కురేనీయులూ,
అలెగాజ్ండిర్యా వారు, కిలికియ, ఆసియాకు
చెందిన కొంత మందీ వచిచ్ సెత్ఫనుతో
తరిక్ంచారు గాని 10 అతని మాటలోల్ని
తెలివినీ, అతనిని పేర్రేపించిన ఆతమ్నూ వారు
ఎదిరించలేక పోయారు.

11 అపుప్డు వారు ‘వీడు మోషే మీదా దేవుని
మీదా దూషణ మాటలు పలుకుతుంటే మేము
వినాన్ము’ అని చెపప్డానికి రహసయ్ంగా
కొంతమందిని కుదురుచ్కునాన్రు. 12 పర్జలను,
పెదద్లను, ధరమ్ శాసత్ర్ పండితులనూ రేపి
అతని మీదికి వచిచ్ అతణిణ్ పటుట్కొని
మహాసభ ఎదుటికి తీసుకు పోయారు. 13 అబదధ్
సాకుష్లను నిలబెటాట్రు. వారు, “ఈ వయ్కిత్
ఎపుప్డూ ఈ పరిశుదధ్ సథ్లానికీ మన
ధరమ్శాసాత్ర్నికీ విరోధంగా
మాటాల్డుతునాన్డు. 14 నజరేయుడైన యేసు
ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే మనకిచిచ్న
ఆచారాలను మారుసాత్డని వీడు చెపప్గా మేము
వినాన్ము” అని చెపాప్రు.

15 సభలో కూరుచ్నన్ వారంతా అతని వైపు
తేరి చూసినపుడు అతని ముఖం దేవదూత ముఖంలా
వారికి కనబడింది.

పర్ధాన యాజకుడు “ఈ మాటలు
నిజమేనా?” అని అడిగాడు.

మహాసభమహాసభ ఎదుటఎదుట సెత్ఫనుసెత్ఫను పర్సంగంపర్సంగం: ఇశార్యేలుఇశార్యేలు
చరితర్చరితర్

2 అందుకు సెత్ఫను చెపిప్ంది ఏమంటే,
“సోదరులారా, తండుర్లారా, వినండి. మన
పూరివ్కుడైన అబార్హాము హారానులో
నివసించక ముందు మెసపటేమియాలో
ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి
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పర్తయ్కష్మై 3 ‘నీవు నీ దేశానీన్, నీ
సొంతజనానీన్ విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు
చూపించబోయే దేశానికి వెళుళ్’ అని
చెపాప్డు.

4 “అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశానిన్ విడిచి
వెళిళ్ హారానులో నివసించాడు. అతని తండిర్
చనిపోయిన తరువాత అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు
నివసిసుత్నన్ ఈ దేశంలో నివసించడానికి
దేవుడతనిన్ తీసుకొచాచ్డు. 5 ఆయన ఇందులో
అతనికి కనీసం కాలుపెటేట్ంత సథ్లం కూడా
సొంత భూమిగా ఇవవ్కుండా, అతడికి సంతానం
లేనపుడు అతనికీ, అతని తరువాత అతని
సంతానానికీ దీనిన్ సావ్ధీనం చేసాత్నని
వాగాద్నం చేశాడు.

6 “అయితే దేవుడు అతని సంతానం పరాయి
దేశంలో కొంతకాలం ఉంటారనీ, ఆ దేశసుథ్లు
వారిని 400 ఏళుళ్ బానిసలుగా బాధపెడతారనీ
చెపాప్డు. 7 అంతేగాక వారు బానిసలుగా
ఉండబోతునన్ ఆ దేశానిన్ తాను
శికిష్సాత్ననీ ఆ తరువాత వారు బయటికి వచిచ్
ఈ సథ్లం లో తనను ఆరాధిసాత్రనీ దేవుడు
చెపాప్డు. 8 ఆయన అబార్హాముకు సునన్తితో
కూడిన ఒక నిబంధనను ఇచాచ్డు. అతడు ఇసాస్కును
కని ఎనిమిదవ రోజున సునన్తి చేశాడు. ఇసాస్కు
యాకోబును, యాకోబు పనెన్ండుమంది గోతర్
మూలపురుషులనూ కని వాళల్కి సునన్తి చేశారు.

9 “ఆ గోతర్కరత్లు అసూయతో యోసేపును
ఐగుపుత్లోకి అమేమ్శారు గాని, దేవుడతనికి
తోడుగా ఉండి 10 అతడి బాధలనిన్టిలో నుండి
తపిప్ంచాడు. ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో ముందు
అతనికి దయనూ జాఞ్నానీన్ అనుగర్హించాడు.
ఫరో ఐగుపుత్ మీదా తన ఇలల్ంతటి మీదా
అతనిని అధికారిగా నియమించాడు. 11 ఆ తరువాత
ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీదా, కనాను దేశమంతటి
మీదా తీవర్మైన కరువూ, గొపప్ బాధలూ
వచాచ్యి. కాబటిట్ మన పితరులకు ఆహారం
దొరకలేదు. 12 ఐగుపుత్లో తిండి
గింజలునాన్యని యాకోబు తెలుసుకుని మన
పూరీవ్కులను అకక్డికి మొదటిసారి పంపాడు. 13

వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన
అనన్దముమ్లకు తనను తాను
తెలియజేసుకునాన్డు. అపుప్డు యోసేపు
కుటుంబం గురించి ఫరోకు తెలిసింది.

14 “యోసేపు తన తండిర్ యాకోబునూ, తన
సొంత వారందరినీ పిలిపించాడు. వారు మొతత్ం
75 మంది. 15 యాకోబు ఐగుపుత్ వెళాళ్డు.
అతడూ మన పితరులూ అకక్డే చనిపోయారు. 16

వారిని షెకెము అనే ఊరికి తెచిచ్ హమోరు
సంతతి దగగ్ర అబార్హాము వెల ఇచిచ్ కొనన్
సమాధిలో ఉంచారు. 17 అయితే దేవుడు
అబార్హాముకు వాగాద్నం చేసిన సమయం
దగగ్రపడే కొదీద్ పర్జలు ఐగుపుత్లో
విసాత్రంగా వృదిధ్ చెందారు. 18 చివరికి
యోసేపును గూరిచ్ తెలియని వేరొక రాజు
ఐగుపుత్లో అధికారానికి వచేచ్వరకూ అలా
జరిగింది. 19 ఆ రాజు మన జాతి పర్జలని
మోసగించి, వారికి పుటిట్న పిలల్లు
బతకుక్ండా వారిని బయట పారేసేలా మన
పూరీవ్కులను బాధించాడు.

20 “ఆ రోజులోల్ మోషే పుటాట్డు. అతడు
చాలా అందగాడు. తన తండిర్ ఇంటోల్ మూడు
నెలలు పెరిగాడు. 21 అతనిని బయట పారేసేత్
ఫరో కుమారెత్ ఆ బిడడ్ను తీసుకుని తన సవ్ంత

కుమారుడిగా పెంచుకొంది. 22 మోషే
ఐగుపీత్యుల అనిన్ విదయ్లూ నేరుచ్కొని,
మాటలోల్, చేతలోల్ ఎంతో పార్వీణయ్ం
సంపాదించాడు. 23 అతనికి సుమారు నలభై ఏళళ్
వయసపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన సవ్ంత
పర్జలను చూడాలని నిశచ్యించుకునాన్డు. 24

అపుప్డు వారిలో ఒకడు అనాయ్యానికి గురి
కావడం చూసి, అతనిని కాపాడి అతడి పకాష్న ఆ
ఐగుపుత్ వాణిణ్ చంపి పర్తీకారం చేశాడు. 25

తన దావ్రా తన పర్జను దేవుడు విడుదల
చేసుత్నాన్డనే సంగతి తన పర్జలు
గర్హిసాత్రని అతడనుకునాన్డు గాని వారు
గర్హించలేదు.

26 “ఆ తరువాత ◌ి రోజు ఇదద్రు
పోటాల్డుకుంటుంటే అతడు వారిని చూసి,
‘అయయ్లారా, మీరు సోదరులు. మీరెందుకు
ఒకరికొకరు అనాయ్యం చేసుకుంటునాన్రు’ అని
వారికి సరిద్ చెపాప్లని చూశాడు. 27 అయితే
తన పొరుగువాడికి అనాయ్యం చేసినవాడు,
‘మామీద అధికారిగా, నాయ్యనిరేణ్తగా
నినెన్వరు నియమించారు? 28 నినన్ ఐగుపుత్
వాణిణ్ చంపినటుట్ ననూన్
చంపాలనుకుంటునాన్వా?’ అని చెపిప్ అతణిణ్
నెటేట్శాడు. 29 మోషే ఆ మాట విని
పారిపోయి మిదాయ్ను దేశంలో
విదేశీయుడుగా ఉంటూ, అకక్డే ఇదద్రు
కొడుకులను కనాన్డు. 30 నలభై ఏళళ్యిన
తరువాత సీనాయి పరవ్తారణయ్ంలో, ఒక
పొదలోని మంటలోల్ దేవదూత అతనికి
కనిపించాడు. 31 మోషే అది చూసి ఆ దరశ్నానికి
ఆశచ్రయ్పడి దానిన్ సప్షట్ంగా
చూడాడ్నికి దగగ్రికి వచిచ్నపుడు 32 ‘నేను నీ
పూరీవ్కుల దేవుణిణ్, అబార్హాము, ఇసాస్కు,
యాకోబుల దేవుణిణ్’ అనన్ పర్భువు మాట
వినబడింది. మోషే వణికిపోతూ, అటు చూడడానికి
సాహసించలేక పోయాడు. 33 పర్భువు అతనితో
ఇలా అనాన్డు, ‘నీ చెపుప్లు తీసివెయియ్. నీవు
నిలబడిన చోటు పవితర్ సథ్లం. 34 ఐగుపుత్లో
ఉనన్ నా పర్జల యాతన చూశాను. వారి
మూలుగులు వినాన్ను. వారిని విడిపించడానికి
దిగి వచాచ్ను. రా, నేనిపుప్డు నినున్
ఐగుపుత్కు పంపుతాను.’

35 “ ‘మాపై అధికారిగా, నాయ్యనిరేణ్తగా
నినున్ నియమించినవాడు ఎవడు?’ అని వారు
నిరాకరించిన ఈ మోషేను, అతనికి పొదలో
కనబడిన దూత దావ్రా దేవుడు అధికారిగా
విమోచకునిగా నియమించి పంపాడు. 36 మోషే
ఐగుపుత్లో, ఎరర్సముదర్ంలో, అరణయ్ంలో
నలభై ఏళుళ్ అనేక అదుభ్తాలనూ
మహతాక్రాయ్లనూ సూచక కిర్యలనూ చేసి
వారిని ఐగుపుత్ నుండి తోడుకొని వచాచ్డు.

37 ‘నాలాటి ఒక పర్వకత్ను దేవుడు మీ
సోదరులోల్ నుండి లేవనెతుత్తాడు’
అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్ంది ఈ
మోషేనే. 38 సీనాయి పరవ్తం మీద తనతో
మాటాల్డిన దూతతోనూ మన పూరీవ్కులతోనూ
అరణయ్ంలోని సంఘంలో ఉనన్దీ మనకు
ఇవవ్డానికి జీవవాకాయ్లను తీసుకునన్దీ
ఇతడే.
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ఇశార్యేలుఇశార్యేలు అపనమమ్కంఅపనమమ్కం
39 “మన పూరీవ్కులు లోబడకుండా

తిరసక్రించిన వయ్కిత్ ఇతడే. వారు అతనిని
తోసిపుచిచ్ తమ హృదయాలోల్ ఐగుపుత్కు
తిరిగారు. 40 అపుప్డు వారు ‘మా ముందర నడిచే
దేవుళళ్ను మాకోసం ఏరాప్టు చేయి. ఐగుపుత్
దేశం నుండి మముమ్లను తోడుకొని వచిచ్న ఈ
మోషే ఏమయాయ్డో మాకు తెలియదు’ అని
అహరోనుతో అనాన్రు. 41 ఆ రోజులోల్ వారొక
దూడను చేసుకుని ఆ విగర్హానికి బలి అరిప్ంచి,
తమ చేతులతో చేసిన పనిలో ఆనందించారు. 42

అందుకని దేవుడు ఆకాశ సమూహాలను
పూజించడానికి వారిని విడిచిపెటేట్శాడు.
పర్వకత్ల గర్ంథంలో రాసి ఉనన్టుట్గా
‘ఇశార్యేలీయులారా,
నలభై ఏళుళ్ మీరు అరణయ్ంలో
వధించిన పశువులనూ, బలులనూ నాకు
అరిప్ంచారా?

43 మీరు చేసుకునన్ పర్తిమలను అంటే
మొలెకు గుడారానీన్,
రెఫాను అనే శని దేవుడి నకష్తార్నీన్
పూజించడం కోసం మోసుకుపోయారు.
కాబటిట్ బబులోను అవతలికి మిమమ్లిన్
తీసుకుపోతాను.’

44 మోషే చూసిన నమూనా చొపుప్న సాకష్పు
గుడారం చేయాలని దేవుడు అతనితో మాటాల్డి
ఆజాఞ్పించాడు. ఆ సాకష్పు గుడారం
అరణయ్ంలో మన పితరుల దగగ్ర ఉండేది. 45 మన
పూరీవ్కులు దానిన్ తీసుకుని, దేవుడు తమ ఎదుట
నుండి వెళళ్గొటిట్న జనాలను వారు
సావ్ధీనపరుచ్కునన్పుప్డు, యెహోషువతో
కూడ ఈ దేశంలోకి దానిన్ తీసుకొచాచ్రు. అది
దావీదు కాలం వరకూ ఉంది. 46 దావీదు దేవుని
అనుగర్హం పొంది యాకోబు దేవునికి నివాస
సథ్లానిన్ నిరిమ్ంచాలని ఆశించాడు. 47 కాని
సొలొమోను మందిరం కటిట్ంచాడు.

48 “అయితే, పర్వకత్ చెపిప్నటుట్గా
సరోవ్నన్తుడు మనుషుల చేతులతో చేసిన
ఇళళ్లో నివసించడు.

49 ‘ఆకాశం నా సింహాసనం,
భూమి నా పాదపీఠం.
మీరు నాకోసం ఎలాంటి ఇలుల్ కడతారు?
నా విశార్ంతి సథ్లమేది?
50 ఇవనీన్ నా చేతిపనులు కావా?
అని పర్భువు అడుగుతునాన్డు.’

ఆనాటిఆనాటి పర్జలపర్జల పాపంపాపం
51 “మీరు మెడ వంచనివారూ, హృదయంలో

చెవులలో సునన్తి లేని వారు. మీరు కూడా మీ
పూరీవ్కుల లాగే పర్వరిత్సుత్నాన్రు,
ఎపుప్డూ పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరిసుత్నాన్రు.
52 మీ పూరీవ్కులు ఏ పర్వకత్ను హింసించకుండా
ఉనాన్రు? ఆ నీతిమంతుని రాకను గూరిచ్ ముందే
తెలియజేసిన వారిని చంపేశారు. ఆయనను కూడా
మీరిపుప్డు అపప్గించి హతయ్ చేసిన
వారయాయ్రు. 53 దూతలు అందించిన
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ పొందారు గాని దానిన్
మీరే పాటించలేదు” అని చెపాప్డు.

మొదటిమొదటి హతసాకిష్హతసాకిష్. పౌలుపౌలు మొదటిమొదటి పర్సాత్వనపర్సాత్వన
54 మహాసభ వారు ఈ మాటలు విని కోపంతో

మండిపడి సెత్ఫనును చూసి పళుళ్ కొరికారు. 55

అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండి ఆకాశం
వైపు తదేకంగా చూసూత్, దేవుని తేజసుస్ను
చూశాడు. దేవుని కుడి పకక్న యేసు నిలబడి
ఉండడం చూసి 56 “ఆకాశం తెరుచుకోవడం,
మనుషయ్ కుమారుడు దేవుని కుడి పకక్ నిలిచి
ఉండడం చూసుత్నాన్ను” అని పలికాడు.

57 అపుప్డు వారు గటిట్గా కేకలు వేసూత్
చెవులు మూసికొని మూకుమమ్డిగా అతని మీదికి
వచిచ్ 58 అతనిని పటట్ణం బయటకు ఈడుచ్కు
పోయి, రాళళ్తో కొటాట్రు. సాకుష్లు సౌలు
అనే యువకుని పాదాల దగగ్ర తమ పైబటట్లు
పెటాట్రు. 59 వారు సెత్ఫనును రాళళ్తో
కొడుతూ ఉనన్పుడు అతడు పర్భువును పిలుసూత్,
“యేసు పర్భూ, నా ఆతమ్ను చేరుచ్కో” అని
చెపాప్డు. 60 అతడు మోకరించి, “పర్భూ, వీరి
మీద ఈ పాపం మోపవదుద్” అని గొంతెతిత్
పలికాడు. ఈ మాట పలికి కనున్ మూశాడు. సౌలు
అతని చావుకు సమమ్తించాడు.

నాలుగవనాలుగవ హింసాకాండహింసాకాండ. సౌలుసౌలు ఆధవ్రయ్ంలోఆధవ్రయ్ంలో

ఆ రోజు నుండి యెరూషలేములోని
సంఘానికి తీవర్మైన హింస మొదలైంది.
2 కాబటిట్, అపొసత్లులు తపప్ అందరూ

యూదయ, సమరయ పార్ంతాలోల్కి చెదరి
పోయారు. భకిత్పరులైన మనుషులు సెత్ఫనును
సమాధి చేసి అతని గూరిచ్ చాలా దుఖించారు. 3

అయితే సౌలు పర్తి ఇంటోల్కి చొరబడి,
సీత్ర్ పురుషులను ఈడుచ్కుపోయి, చెరసాలలో
వేసూత్ సంఘానిన్ పాడు చేసుత్నాన్డు.

మొటట్మొదటిమొటట్మొదటి సువారత్సువారత్ పర్చారకులుపర్చారకులు
4 అయినా, చెదరిపోయిన వారు సువారత్

పర్కటిసూత్ వెళుతునాన్రు.

ఫిలిపుప్ఫిలిపుప్ పరిచరయ్పరిచరయ్
5 ఫిలిపుప్ సమరయ ఊరికి వెళిళ్ వారికి

కీర్సుత్ను పర్కటించాడు. 6 జనసమూహాలు
ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలు చూసి అతడు
చెపిప్న మాటల మీద ధాయ్స పెటాట్రు. 7

చాలా మందికి పటిట్న దురాతమ్లు పెదద్
కేకలు వేసి వారిని వదలిపోయాయి. చాలామంది
పకష్వాతం వచిచ్నవారూ, కుంటివారూ
బాగుపడాడ్రు. 8 అందుకు ఆ పటట్ణంలో చాలా
ఆనందం కలిగింది.

మంతర్గాడుమంతర్గాడు సీమోనుసీమోను వయ్వహారంవయ్వహారం
9 సీమోను అనే ఒకడు అంతకు ముందు అకక్డ

మంతర్విదయ్ చేసూత్, తానొక
గొపప్వాడినని చెపుప్కొంటూ, సమరయ
పర్జలను మంతర్ముగుధ్లను చేసేవాడు. 10

అలుప్లు మొదలుకొని అధికుల వరకూ అందరూ,
‘దేవుని మహాశకిత్ అంటే ఇతడే’ అని
చెపుప్కొంటూ అతని మాటలు శర్దధ్గా
వినేవారు. 11 అతడు చాలాకాలం పాటు
మంతర్విదయ్లు చేసూత్ వారిని
ఆశచ్రయ్పరచడం చేత వారతని మాట వినేవారు.
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12 అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్ం గురించీ
యేసు కీర్సుత్ నామం గురించీ సువారత్
పర్కటిసూత్ ఉంటే, సీత్ర్ పురుషులు నమిమ్
బాపిత్సం పొందారు. 13 అపుప్డు సీమోను
కూడా నమిమ్ బాపిత్సం పొంది ఫిలిపుప్తో
ఉంటూ, అతని దావ్రా సూచకకిర్యలూ గొపప్
అదుభ్తాలూ జరగడం చూసి ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.

14 సమరయ వారు దేవుని వాకుక్
అంగీకరించారని విని, యెరూషలేములోని
అపొసత్లులు పేతురు యోహానులను వారి
దగగ్రికి పంపారు. 15 వారు వచిచ్ సమరయ
విశావ్సులు పరిశుదాధ్తమ్ పొందేలా
వారికోసం పార్రథ్న చేశారు. 16 అంతకు ముందు
వారిలో ఎవరి మీదా పరిశుదాధ్తమ్ దిగి
ఉండలేదు. వారు పర్భువైన యేసు నామంలో
బాపిత్సం మాతర్ం పొందారు.

17 అపుప్డు పేతురు, యోహాను వారి మీద
చేతులుంచగా వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందారు.
18 అపొసత్లులు చేతులుంచడం వలల్
పరిశుదాధ్తమ్ వారి పైకి దిగడం చూసి,
సీమోను, 19 వారికి డబుబ్లివవ్ జూపి “నేనెవరి
మీద చేతులుంచుతానో వాడు పరిశుదాధ్తమ్
పొందేలా ఈ అధికారం నాకివవ్ండి” అని
అడిగాడు.

20 అందుకు పేతురు, “నీవు ధనమిచిచ్ దేవుని
వరానిన్ పొందాలనుకునాన్వు కాబటిట్ నీ
వెండి నీతో పాటు నశిసుత్ంది గాక. 21 నీ
హృదయం దేవునితో సరిగా లేదు కాబటిట్ ఈ
పనిలో నీకు భాగం లేదు. 22 నీ దురామ్రాగ్నికి
పశాచ్తాత్పపడి పర్భువును వేడుకో. ఒకవేళ నీ
చెడు కోరిక విషయంలో పర్భువు నినున్
కష్మించవచుచ్. 23 నువువ్ ఘోర దుషట్తవ్పు
బంధకాలోల్ ఉనాన్వు. నీ నిలువెలాల్ చేదు
విషమే నాకు కనిపిసుత్నన్ది.” అని చెపాప్డు.

24 అపుప్డు సీమోను “మీరు చెపిప్న వాటిలో
ఏదీ నా మీదికి రాకుండా మీరు నా కోసం
పర్భువుకు పార్రిధ్ంచండి” అని
జవాబిచాచ్డు. 25 ఆ తరువాత వారు
సాకష్మిచిచ్ పర్భువు వాకుక్ బోధించి
యెరూషలేము తిరిగి వెళూత్, సమరయ పర్జల
గార్మాలోల్ సువారత్ పర్కటిసూత్
వెళాళ్రు.

ఇథియోపియాఇథియోపియా కోశాధికారితోకోశాధికారితో ఫిలిపుప్ఫిలిపుప్
26 పర్భువు దూత ఫిలిపుప్తో “నీవు లేచి,

దకిష్ణ దిశగా వెళిళ్, యెరూషలేము నుండి
గాజా పోయే అరణయ్ మారగ్ంలో వెళుళ్” అని
చెపప్గానే అతడు లేచి వెళాళ్డు. 27 అపుప్డు
ఇథియోపియా రాణి కందాకే దగగ్ర ముఖయ్
అధికారిగా ఉంటూ ఆమె ఖజానా అంతటినీ
నిరవ్హిసుత్నన్ ఇథియోపియా నపుంసకుడు
ఆరాధించడానికి యెరూషలేము వచాచ్డు.

28 అతడు తిరిగి వెళూత్, తన రథం మీద
కూరుచ్ని యెషయా పర్వకత్ గర్ంథం
చదువుతునాన్డు. 29 ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో “నీవు ఆ
రథం దగగ్రికి వెళిళ్ దానిన్ కలుసుకో” అని
చెపాప్డు. 30 ఫిలిపుప్ పరుగెతుత్కుంటూ
వెళిళ్ అతడు పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథం
చదువుతుంటే విని, “మీరు చదివేది మీకు
అరథ్మవుతుందా?” అని అడిగాడు. 31 అతడు,
“నాకెవరైనా వివరించకపోతే ఎలా
అరథ్మవుతుంది” అని చెపిప్, రథమెకిక్ తన

దగగ్ర కూరోచ్మని ఫిలిపుప్ను బతిమాలాడు. 32

ఇతియోపీయుడు చదివే లేఖనభాగం ఏదంటే,
ఆయనను గొరెర్లా వధకు తెచాచ్రు.
బొచుచ్ కతిత్రించే వాడి దగగ్ర
గొరెర్పిలల్ మౌనంగా ఉనన్టేట్,
ఆయన నోరు తెరవలేదు.
33 ఆయన దీనతావ్నిన్ బటిట్ ఆయనకు
నాయ్యం దొరకలేదు.
ఆయన సంతతి గురించి ఎవరు వివరిసాత్రు?
ఎందుకంటే ఆయన పార్ణానిన్ లోకం నుండి
తీసేసారు.

34 అపుప్డు ఆ నపుంసకుడు, “పర్వకత్
చెపేప్ది ఎవరి గురించి? తన గురించా లేక
వేరొక వయ్కిత్ని గురించా? దయచేసి చెపుప్”
అని ఫిలిపుప్ను అడిగాడు. 35 ఫిలిపుప్ ఆ
లేఖనంతో మొదలుపెటిట్ యేసును గూరిచ్న
సువారత్ను అతనికి బోధించాడు. 36 వారు
దారిలో వెళూత్ ఉండగానే కొదిద్గా
నీళుళ్నన్ ఒక చోటికి వచాచ్రు. నపుంసకుడు
“ఇకక్డ నీళుళ్నాన్యి! నాకు
బాపిత్సమివవ్డానికి ఆటంకమేమిటి?” అని
అడిగి రథానిన్ ఆపమని ఆజాఞ్పించాడు.

37 ఫిలిపుప్, నపుంసకుడు ఇదద్రూ నీటిలోకి
దిగారు. 38 అపుప్డు ఫిలిపుప్ అతనికి
బాపిత్సమిచాచ్డు. 39 వారు నీళల్లో నుండి
బయటికి వచిచ్నపుడు పర్భువు ఆతమ్
ఫిలిపుప్ను తీసుకుపోయాడు. నపుంసకుడు
ఆనందిసూత్ తన దారిన వెళిళ్పోయాడు. అతడు
ఫిలిపుప్ను ఇంకెపుప్డూ చూడలేదు. 40 అయితే
ఫిలిపుప్ అజోతు అనే ఊళోళ్ కనిపించాడు.
అతడు ఆ పార్ంతం గుండా వెళూత్ కైసరయ
వరకూ అనిన్ ఊళల్లో సువారత్ పర్కటించాడు.

సౌలుసౌలు మారుప్మారుప్ (అపొఅపొ.కాకా. 22:1-16. 26:9-18)

పర్భువు శిషుయ్లిన్ హతమారుసాత్నని
సౌలు యింకా బెదిరింపు మాటలు
పలుకుతూ పర్ధాన యాజకుని దగగ్రికి

వెళిళ్ 2 యేసు మారాగ్నిన్ అనుసరించే
పురుషులు గానీ సీత్ర్లు గానీ తనకు దొరికితే,
వారిని బంధించి యెరూషలేముకు
తీసికొచేచ్లా దమసుక్ ఊరి సమాజ మందిరాల
వారికి ఉతత్రాలు రాసి ఇమమ్ని అడిగాడు.

3 అతడు పర్యాణం చేసూత్ దమసుక్
సమీపించే సరికి, అకసామ్తుత్గా ఆకాశం నుండి
ఒక వెలుగు అతని చుటూట్ పర్కాశించింది. 4

అపుప్డతడు నేల మీద పడిపోయాడు. “సౌలూ,
సౌలూ, నీవెందుకు ననున్ హింసిసుత్నాన్వు?”
అనే ఒక శబద్ం వినాన్డు. 5 “పర్భూ,
నీవెవరివి?” అని అతడు అడిగినపుప్డు, పర్భువు,
“నువువ్ హింసిసుత్నన్ యేసుని. 6 లేచి
పటట్ణంలోకి వెళుళ్, అకక్డ నీవేం చేయాలో
అది నీకు తెలుసుత్ంది” అని చెపాప్డు. 7

అతనితో కూడా పర్యాణించే వారు ఆ శబద్ం
వినాన్రు గాని మాటలేల్క నిలబడిపోయారు.
వారికి ఏమీ కనబడలేదు.

8 సౌలు నేలమీద నుండి లేచి కళుళ్ తెరచినా
ఏమీ చూడలేకపోయాడు కాబటిట్ వారతని చేయి
పటుట్కొని దమసుక్లోకి నడిపించారు. 9 అతడు
మూడు రోజులు చూపు లేకుండా ఉనాన్డు. ఏమీ
తినలేదు, తాగలేదు.

10 దమసుక్లో అననీయ అనే ఒక
శిషుయ్డునాన్డు. పర్భువు దరశ్నంలో,
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“అననీయా!” అని అతనిని పిలిచాడు. 11 అతడు,
“చితత్ం” అనాన్డు. అందుకు పర్భువు, “నువువ్
లేచి, ‘తినన్నిది’ అనే పేరునన్ వీధికి వెళుళ్.
అకక్డ యూదా అనే అతని ఇంటోల్ తారుస్ ఊరి
వాడైన సౌలు అనే మనిషి కోసం అడుగు. అతడు
పార్రథ్న చేసుకుంటునాన్డు. 12 దరశ్నంలో
అతడు అననీయ అనే వయ్కిత్ లోపలికి వచిచ్
అతడు చూపు పొందేలా తల మీద చేతులుంచడం
చూశాడు” అని చెపాప్డు.

13 అయితే అననీయ, “పర్భూ, ఈ వయ్కిత్
యెరూషలేములోని నీ పర్జలకు ఎంతో కీడు
చేశాడని అతని గురించి చాలామంది చెపాప్రు.
14 ఇకక్డ కూడా నీ నామంలో పార్రథ్న చేసే
వారిందరినీ బంధించడానికి అతడు పర్ధాన
యాజకుల నుండి అధికారం పొందాడు” అని
జవాబిచాచ్డు. 15 అందుకు పర్భువు, “నీవు
వెళుళ్, యూదేతరుల ముందూ, రాజుల ముందూ,
ఇశార్యేలీయుల ముందూ నా నామం
భరించడానికి ఇతడు నేను ఏరప్రచుకునన్ సాధనం.
16 ఇతడు నా నామం కోసం ఎనిన్ బాధలు
అనుభవించాలో నేనతనికి చూపిసాత్ను” అని
అతనితో చెపాప్డు.

17 అననీయ వెళిళ్ ఆ ఇంటోల్ పర్వేశించి,
అతని మీద చేతులుంచి, “సౌలా, సోదరా, నీవు
వచిచ్న దారిలో నీకు కనబడిన పర్భు యేసు, నీవు
చూపు పొంది, పరిశుదాధ్తమ్తో నిండేలా
ననున్ నీ దగగ్రకి పంపాడు” అని చెపాప్డు. 18

వెంటనే అతని కళళ్ నుండి పొరలాల్ంటివి
రాలిపోగా అతడు చూపు పొంది, లేచి బాపిత్సం
పొందాడు. తరువాత భోజనం చేసి బలం
పుంజుకునాన్డు.

పౌలుపౌలు సువారత్సువారత్ పర్కటనపర్కటన
19 అతడు దమసుక్లో ఉనన్ శిషుయ్లతో

చాలా రోజులు గడిపాడు. 20 వెంటనే సమాజ
మందిరాలోల్ యేసే దేవుని కుమారుడని
పర్కటిసూత్ వచాచ్డు. 21 వినన్వారంతా
ఆశచ్రయ్పడి, ‘యెరూషలేములో ఈ పేరుతో
పార్రథ్న చేసే వారిని నాశనం చేసింది ఇతడే
కదా? వారిని బందీలుగా పర్ధాన యాజకుల
దగగ్రికి తీసుకుపోడానికి ఇకక్డికి కూడా
వచాచ్డు కదా’ అని చెపుప్కునాన్రు. 22

అయితే సౌలు మరింతగా బలపడి ‘యేసే
కీర్సుత్’ అని రుజువు పరుసూత్ దమసుక్లో
నివసిసుత్నన్ యూదులిన్ కలవరపరచాడు.

23 చాలా రోజులు గడిచిన తరువాత యూదులు
అతనిని చంపాలని ఆలోచించారు. 24 వారి
కుతంతర్ం సౌలుకు తెలిసింది. వారు అతనిని
చంపాలని రాతిర్ంబగళుళ్ పటట్ణ దావ్రాల
దగగ్ర కాపు కాశారు. 25 అయితే అతని శిషుయ్లు
రాతిర్వేళ అతనిని తీసుకుపోయి గంపలో
కూరోచ్బెటిట్ గోడమీద నుండి అతనిని
కిందికి దింపి తపిప్ంచారు.

యెరూషలేముయెరూషలేము సందరశ్నంసందరశ్నం
26 అతడు యెరూషలేము వచిచ్నపుడు

శిషుయ్లతో చేరడానికి పర్యతన్ం చేశాడు
గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్లేక అందరూ
అతనికి భయపడాడ్రు. 27 అయితే బరన్బా
అతనిని చేరదీసి అపొసత్లుల దగగ్రికి తీసుకుని
వచిచ్, “అతడు దారిలో పర్భువును చూశాడనీ,
పర్భువు అతనితో మాటాల్డాడనీ, అతడు

దమసుక్లో యేసు నామంలో ధైరయ్ంగా
బోధించాడు” అనీ, వారికి వివరంగా
తెలియపరచాడు. 28 అతడు యెరూషలేములో
వారితో కలిసి వసూత్ పోతూ, 29 పర్భువు
నామంలో ధైరయ్ంగా బోధిసూత్, గీర్కు
యూదులతో మాటాల్డుతూ తరిక్ంచాడు.
అయితే వారు అతణిణ్ చంపాలని పర్యతన్ం
చేశారు.

పౌలుపౌలు తారుస్కుతారుస్కు తిరుగుతిరుగు పర్యాణంపర్యాణం
30 సోదరులు దీనిన్ తెలుసుకుని అతనిని

కైసరయకు తీసుకు వచిచ్ తారుస్కు పంపేశారు.
31 కాబటిట్ యూదయ, గలిలయ, సమరయ,
పార్ంతాలంతటా సంఘం పర్శాంతంగా ఉంటూ
అభివృదిద్ చెందింది. పర్భువు పటల్ భయం,
పరిశుదాధ్తమ్ పర్సాదించే ఆదరణ కలిగి
సాగిపోతూ విసత్రించింది.

ఐనెయఐనెయ సవ్సథ్తసవ్సథ్త
32 ఆ తరువాత పేతురు ఆ పార్ంతమంతా తిరిగి,

లుదద్ అనే ఊరులో నివసిసుత్నన్ దేవుని
పర్జల దగగ్రికి వచాచ్డు. 33 అకక్డ
పకష్వాతంతో ఎనిమిది సంవతస్రాల నుండి
మంచం పటిట్న ఐనెయ అనే ఒకతనిన్ చూసి, 34

“ఐనెయా, యేసు కీర్సుత్ నినున్ బాగుచేశాడు,
నీవు లేచి నీ పడక సరుద్కో” అని అతనితో
చెపప్గానే 35 వెంటనే అతడు పైకి లేచాడు.
లుదద్లో, షారోనులో నివసిసుత్నన్ వారంతా
అతనిని చూసి పర్భువును విశవ్సించారు.

తబితకుతబితకు పార్ణంపార్ణం పోయడంపోయడం
36 యొపేప్లో తబిత అనే ఒక శిషుయ్రాలు

ఉంది. (ఈ పేరు గీర్కులో దొరాక్, అంటే లేడి
). ఈమె ఎపుప్డూ మంచి పనులు చేసూత్, పేదలను
ఆదుకుంటూ ఉండేది. 37 ఆ రోజులోల్ ఆమె
జబుబ్పడి చనిపోయింది. ఆమె శవానికి సాన్నం
చేయించి మేడ గదిలో ఉంచారు. 38 లుదద్ అనే
ఊరు యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండడం వలల్ పేతురు
అకక్డ ఉనాన్డని శిషుయ్లు విని, ఆలసయ్ం
చేయకుండా తమ దగగ్రికి రమమ్ని అతనిని
బతిమాలడానికి ఇదద్రిన్ అతని దగగ్రకి
పంపారు.

39 పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళాళ్డు.
అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు మేడగదిలోకి
అతనిని తీసుకొచాచ్రు. అకక్డ ఉనన్
వితంతువులందరూ ఏడుసూత్, దోరాక్ తమతో
ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలు, బటట్లు
చూపిసూత్ అతని పకక్నే నిలబడాడ్రు. 40

పేతురు అందరినీ బయటికి పంపి మోకరించి
పార్రథ్న చేశాడు. తరువాత ఆ శవం వైపు తిరిగి,
“తబితా, లే” అనగానే ఆమె కళుళ్ తెరచి
పేతురును చూడగానే లేచి కూరుచ్ంది. 41

అతడామె చెయియ్ పటుట్కుని పైకి లేపాడు.
అకక్డ చేరిన విశావ్సులనూ, వితంతువులనూ
పిలిచి ఆమెను సజీవంగా వారికి అపప్గించాడు.

42 ఇది యొపేప్ పార్ంతమంతా తెలిసింది,
చాలామంది పర్భువులో విశావ్సముంచారు. 43

పేతురు యొపేప్లో సీమోను అనే చరామ్లు
బాగు చేసే వాని దగగ్ర చాలా రోజులునాన్డు.
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యూదేతరులకుయూదేతరులకు సువారత్సువారత్. కొరేన్లికొరేన్లి దరశ్నందరశ్నం

కైసరయ పటట్ణంలో కొరేన్లి అనే
భకిత్పరుడు ఉండేవాడు. ఇతడు ఇటలీ
దళానికి చెందిన ఒక శతాధిపతి. 2 అతడు

కుటుంబ సమేతంగా దేవుణిణ్ ఆరాధించేవాడు.
యూదు పర్జలకు దానధరామ్లు చేసూత్
ఎపుప్డూ దేవునికి పార్రథ్న చేసేవాడు. 3

మధాయ్హన్ం సుమారు మూడు గంటలపుప్డు
దేవుని దూత అతని దగగ్రికి వచిచ్, “కొరేన్లీ”
అని పిలవడం దరశ్నంలో సప్షట్ంగా చూశాడు.
4 అతడు ఆ దూతను తేరి చూసి చాలా భయపడి,
“పర్భూ, ఏమిటి?” అని అడిగాడు. అందుకు దూత, “నీ
పార్రథ్నలూ పేదలకు నీవు చేసే
దానధరామ్లూ దేవుని సనిన్ధికి
జాఞ్పకారథ్ంగా చేరాయి. 5 ఇపుప్డు
యొపేప్కు మనుషులిన్ పంపి, పేతురు అనే మారు
పేరునన్ సీమోనును పిలిపించుకో. 6 అతడు
సీమోను అనే ఒక చరమ్కారుని దగగ్ర ఉనాన్డు.
అతని ఇలుల్ సముదర్ం పకక్నే ఉంది” అని
చెపాప్డు.

కొరేన్లికొరేన్లి పేతురుపేతురు కోసంకోసం పిలవనంపించడంపిలవనంపించడం
7 ఆ దూత వెళిళ్న తరువాత కొరేన్లి తన

ఇంటోల్ పని చేసే ఇదద్రిన్, తనను ఎపుప్డూ
కనిపెటుట్కొని ఉండే భకిత్పరుడైన ఒక
సైనికుణిణ్ పిలిచి 8 వారికి ఈ సంగతులనీన్
వివరించి వారిని యొపేప్కి పంపాడు.

పేతురుపేతురు దరశ్నందరశ్నం
9 తరువాతి రోజున వారు పర్యాణమై పోయి

పటట్ణానికి దగగ్రగా వచేచ్టపప్టికి పగలు
సుమారు పనెన్ండు గంటల వేళకి పేతురు
పార్రథ్న చేసుకోడానికి ఇంటి పైకి
వెళాళ్డు. 10 అతనికి బాగా ఆకలిగా ఉండి,
భోజనం చేయాలనిపిసేత్ ఇంటోల్ వారు వంట
సిదధ్ం చేసూత్ ఉనాన్రు. అదే సమయంలో
అతడు పారవశాయ్నికి లోనై, 11 ఆకాశం
తెరుచుకొని, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపిన
పెదద్ దుపప్టి లాంటి పాతర్ ఒకటి భూమి
మీదికి దిగి రావడం చూశాడు. 12 దానిలో భూమి
మీద ఉనన్ అనిన్రకాల నాలుగు కాళళ్ జంతువులూ
పాకే పురుగులూ ఆకాశ పకుష్లూ ఉనాన్యి.

13 అపుప్డు, “పేతురూ, లేచి చంపుకొని తిను”
అనే ఒక శబడ్ం అతనికి వినిపించింది. 14 అయితే
పేతురు, “వదుద్ పర్భూ. నిషిదధ్మైన దానినీ
అపవితర్మైన దానినీ నేనెపుప్డూ తినలేదు”
అని జవాబిచాచ్డు. 15 “దేవుడు పవితర్ం చేసిన
వాటిని నీవు నిషిదధ్ం అనకు” అని మళీళ్
రెండవసారి ఆ సవ్రం అతనికి వినబడింది. 16 ఈ
విధంగా మూడుసారుల్ జరిగింది. వెంటనే ఆ
పాతర్ ఆకాశానికి తిరిగి వెళిళ్పోయింది.

17 పేతురు తనకు వచిచ్న దరశ్నం ఏమిటో అని
తనలో తాను ఆలోచించుకుంటూ అయోమయంలో
ఉండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషులు సీమోను
ఇంటి కోసం వాకబు చేసి, తలుపు దగగ్ర నిలబడి
18 “పేతురు అనే పేరునన్ సీమోను
ఇకక్డుంటునాన్డా?” అని అడిగారు.

19 పేతురు ఆ దరశ్నానిన్ గురించి ఇంకా
ఆలోచిసూత్ ఉండగానే ఆతమ్, “చూడు,
ముగుగ్రు వయ్కుత్లు నీ కోసం చూసుత్నాన్రు.

20 నీవు లేచి కిందికి దిగి వారితో పాటు వెళుళ్.
వారితో వెళళ్డానికి సంకోచించవదుద్. వారిని
నేనే పంపాను” అని అతనితో చెపాప్డు. 21

పేతురు ఆ మనుషుల దగగ్రికి దిగి వెళిళ్, “మీరు
వెదికే వాణిణ్ నేనే. మీరెందుకు వచాచ్రు?”
అని అడిగాడు.

22 అందుకు వారు, “నీతిమంతుడు, దేవుణిణ్
ఆరాధించేవాడు, యూదులందరి దగగ్రా మంచి
పేరు సంపాదించిన శతాధిపతి కొరేన్లి అనే
ఒకాయన ఉనాన్డు. తన ఇంటికి నినున్
పిలిపించుకొని నీవు చెపేప్ మాటలు వినాలని
పరిశుదధ్ దూత అతనికి తెలియజేశాడు” అని
చెపాప్రు. అపుప్డు పేతురు వారిని లోపలికి
పిలిచి అతిథయ్మిచాచ్డు.

పేతురుపేతురు కైసరయకైసరయ పర్యాణంపర్యాణం
23 తెలల్వారగానే పేతురు లేచి, వారితో

బయలుదేరాడు. వారితోపాటు కొంతమంది
యొపేప్ ఊరి సోదరులు కూడా వెళాళ్రు. 24 ఆ
మరుసటి రోజు వారు కైసరయ చేరుకునాన్రు.
కొరేన్లి తన బంధుమితుర్లను పిలిపించి వారి
కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్డు.

25 పేతురు లోపలికి రాగానే కొరేన్లి అతనికి
ఎదురు వెళిళ్ అతని పాదాల మీద పడి నమసాక్రం
చేశాడు. 26 అయితే పేతురు అతనిని లేపి “లేచి
నిలబడు. నేను కూడా మనిషినే” అని చెపాప్డు.
27 అతనితో మాటాల్డుతూ లోపలికి వెళిళ్
చాలామంది సమావేశమై ఉండడం చూశాడు.

28 అపుప్డతడు, “అనయ్జాతి వారిని
సందరిశ్ంచడం, వారితో సాంగతయ్ం చేయడం
యూదునికి నియమం కాదని మీకు తెలుసు. అయితే
ఏ వయ్కిత్నీ నిషిదధ్మైన వాడుగా,
అపవితుర్డుగా ఎంచకూడదని దేవుడు నాకు
చూపించాడు. 29 కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు
అభయ్ంతరం చెపప్కుండా వచాచ్ను. ఇపుప్డు
ననెన్ందుకు పిలిపించావో నాకు చెపుప్” అని
కొరేన్లితో చెపాప్డు.

30 అందుకు కొరేన్లి, “నాలుగు రోజుల కిర్తం
ఇదే సమయానికి, మధాయ్హన్ం మూడు గంటలకు
నేను మా ఇంటోల్ పార్రథ్న
చేసుకుంటునాన్ను. ఉనన్టుట్ండి ధగధగలాడే
బటట్లు ధరించిన ఒక వయ్కిత్ నా ఎదురుగా
నిలబడి 31 ‘కొరేన్లీ, దేవుడు నీ పార్రథ్న
వినాన్డు. పేదవారికి నీవు చేసిన
దానధరామ్లను బటిట్ నినున్ జాఞ్పకం
చేసుకునాన్డు. నీవు యొపేప్కు మనిషిని పంపి
32 పేతురు అనే మారు పేరునన్ సీమోనును
పిలిపించు. అతడు సముదర్ం పకక్నే ఉనన్
చరమ్కారుడు సీమోను ఇంటోల్ ఉనాన్డు’ అని
నాతో చెపాప్డు. 33 వెంటనే మీకు కబురు
పెటాట్ను. మీరు రావడం మంచిది అయింది.
పర్భువు మీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టిని
వినడానికి ఇపుప్డు మేమంతా దేవుని
సనిన్ధిలో ఇకక్డ సమావేశం అయాయ్ము” అని
చెపాప్డు.

కొరేన్లికొరేన్లి ఇంటోల్ఇంటోల్ యూదేతరులకుయూదేతరులకు పేతురుపేతురు
సందేశంసందేశం. విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రాదావ్రా రకష్ణరకష్ణ

అందుకు పేతురు ఇలా అనాన్డు, 34 “దేవుడు
పకష్పాతం లేకుండా అందరినీ సమదృషిట్తో
చూసాత్డని నేను ఇపుప్డు సప్షట్ంగా
తెలుసుకునాన్ను. 35 పర్తి జనంలోనూ తనపటల్
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భయభకుత్లు కలిగి నీతిగా నడుచుకునే వారిని
ఆయన అంగీకరిసాత్డు. 36 యేసు కీర్సుత్
అందరికీ పర్భువు. ఆయన దావ్రా దేవుడు శాంతి
సువారత్ను పర్కటిసూత్, ఇశార్యేలీయులకు
పంపిన సందేశం మీకు తెలిసిందే కదా. 37

యోహాను పర్కటించిన బాపిత్సం తరువాత
గలిలయ మొదలు యూదయ పార్ంతమంతా జరిగిన
సంగతులు కూడా మీకు తెలుసు. 38 అవేవంటే
దేవుడు నజరేతువాడైన యేసును
పరిశుదాధ్తమ్తోనూ, బలపర్భావాలతోనూ
అభిషేకించాడు. దేవుడు ఆయనతో ఉనాన్డు
కాబటిట్ ఆయన మేలు చేసూత్ సాతాను పీడన
కింద ఉనన్ వారందరినీ బాగుచేసూత్ వెళాళ్డు.

39 ఆయన యూదుల దేశంలో, యెరూషలేములో
చేసిన వాటనిన్టికీ మేము సాకుష్లం. ఈ
యేసుని వారు మానుకు వేలాడదీసి చంపారు. 40

దేవుడాయనను మూడవ రోజున సజీవంగా తిరిగి
లేపాడు. 41 పర్జలందరికీ కాక దేవుడు ముందుగా
ఏరప్రచిన సాకుష్లకే, అంటే ఆయన చనిపోయి
లేచిన తరువాత ఆయనతో కలిసి అనన్పానాలు
చేసిన మాకే, ఆయన పర్తయ్కష్ంగా
కనిపించేలా అనుగర్హించాడు. 42 దేవుడు
సజీవులకూ మృతులకూ నాయ్యాధిపతిగా
నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు
పర్కటించి సాకష్మివావ్లని ఆయన మాకు
ఆజాఞ్పించాడు. 43 ఆయనలో విశావ్సముంచే
వారంతా ఆయన నామంలో పాపకష్మాపణ
పొందుతారని పర్వకత్లంతా ఆయనను గూరిచ్
సాకష్మిసుత్నాన్రు” అని చెపాప్డు.

యూదేతరయూదేతర విశావ్సులవిశావ్సుల పైకిపైకి పరిశుదాధ్తమ్పరిశుదాధ్తమ్ దిగిదిగి
రావడంరావడం

44 పేతురు ఈ మాటలు చెబుతూ ఉండగానే అతని
బోధ వినన్ వారందరి మీదికీ పరిశుదాధ్తమ్
దిగాడు. 45 సునన్తి పొందిన విశావ్సులంతా,
అంటే పేతురుతో పాటు వచిచ్నవారంతా,
పరిశుదాధ్తమ్ వరానిన్ యూదేతరుల మీద
కూడా దేవుడు కుమమ్రించడం చూసి
ఆశచ్రయ్చకితులయాయ్రు. 46 ఎందుకంటే
యూదేతరులు భాషలోల్ మాటాల్డుతూ
దేవుణిణ్ సుత్తించడం వారు వినాన్రు. 47

అపుప్డు పేతురు, “మనలాగా పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందిన వీరు నీటి బాపిత్సమ్ం పొందకుండా
ఎవరైనా అడుడ్ చెపప్గలరా?” అని చెపిప్ 48

యేసుకీర్సుత్ నామంలో వారు బాపిత్సమ్ం
పొందాలని ఆజాఞ్పించాడు. అటు తరువాత
మరికొనిన్ రోజులు తమ దగగ్ర ఉండమని
వారతనిన్ బతిమాలారు.

పేతురుపేతురు యూదేతరులయూదేతరుల మధయ్మధయ్ తనతన పరిచరయ్నుపరిచరయ్ను
సమరిథ్ంచుకోవడంసమరిథ్ంచుకోవడం

యూదేతరులు కూడా దేవుని వాకుక్
అంగీకరించారని అపొసత్లులు,
యూదయలోని సోదరులు వినాన్రు. 2

పేతురు యెరూషలేముకు వచిచ్నపుడు సునన్తి
పొందినవారు, 3 “నీవు సునన్తి లేని వారి
దగగ్రికి పోయి వారితో భోజనం చేశావు” అని
అతనిని విమరిశ్ంచారు.

4 అందుకు పేతురు మొదట నుండి వరుసగా వారికి
ఆ సంగతి ఇలా వివరిసూత్, 5 “నేను యొపేప్
ఊరిలో పార్రథ్న చేసుకుంటుంటే,
పారవశయ్ంలో ఒక దరశ్నం చూశాను. దానిలో

నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపిన పెదద్
దుపప్టి వంటి ఒక విధమైన పాతర్ ఆకాశం నుండి
దిగి నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. 6 దానిన్ నేను
నిదానించి చూసేత్ భూమి మీద ఉండే వివిధ
రకాల నాలుగు కాళళ్ జంతువులూ అడవి జంతువులూ
పాకే పురుగులూ ఆకాశపకుష్లూ నాకు
కనబడాడ్యి.

7 అపుప్డు, ‘పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని
తిను’ అనే ఒక శబద్ం నాతో చెపప్డం వినాన్ను.
8 అందుకు నేను, ‘వదుద్ పర్భూ, నిషిదధ్మైనది
అపవితర్మైనది ఏదీ నేనెనన్డూ తినలేదు’ అని
జవాబిచాచ్ను. 9 రెండవసారి ఆ శబద్ం ఆకాశం
నుండి, ‘దేవుడు పవితర్ం చేసిన వాటిని నీవు
నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదుద్’ అని వినిపించింది.
10 ఈ విధంగా మూడుసారుల్ జరిగింది. తరువాత
అదంతా ఆకాశానికి తిరిగి వెళిళ్పోయింది.

11 వెంటనే కైసరయ నుండి నా దగగ్రికి
వచిచ్న ముగుగ్రు మనుషులు మేమునన్ ఇంటి
దగగ్ర నిలబడాడ్రు. 12 అపుప్డు ఆతమ్, ‘నీవు ఏ
భేదం చూపకుండా వారితో కూడా వెళుళ్’ అని
ఆజాఞ్పించాడు. ఈ ఆరుగురు సోదరులు నాతో
వచాచ్రు. మేము కొరేన్లి ఇంటికి వెళాళ్ం.
13 అతడు తన యింటోల్ నిలబడిన దూతను
తానెలా చూశాడో చెబుతూ, ‘నీవు యొపేప్కు
మనుషులను పంపి పేతురు అనే పేరునన్ సీమోనును
పిలిపించు. 14 నీవూ, నీ ఇంటివారంతా రకష్ణ
పొందే మాటలు అతడు నీతో చెబుతాడు’ అని
అనాన్డని తెలియజేశాడు.

15 నేను మాటాల్డడం మొదలుపెటిట్నపుడు
పరిశుదాధ్తమ్ పార్రంభంలో మన మీదికి
దిగినటుట్గానే వారి మీదికీ దిగాడు. 16

అపుప్డు, ‘యోహాను నీళల్తో
బాపిత్సమిచాచ్డు గాని మీరు
పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సం పొందుతారు’ అని
పర్భువు చెపిప్న మాట నేను జాఞ్పకం
చేసుకునాన్ను.

17 “కాబటిట్ పర్భువైన యేసు కీర్సుత్లో
విశావ్సముంచిన మనకు అనుగర్హించినటుట్
దేవుడు వారికి కూడా అదే వరం ఇసేత్,
దేవుణిణ్ అడడ్గించడానికి నేనెవరిన్?” అని
వారితో అనాన్డు. 18 వారీ మాటలు విని ఇంకేమీ
అడుడ్ చెపప్కుండా “అలాగయితే యూదేతరులకు
కూడా దేవుడు నితయ్జీవానిన్ మారుమనసును
దయచేశాడు” అని చెపుప్కొంటూ దేవుణిణ్
మహిమ పరిచారు.

అంతియొకయఅంతియొకయ సంఘంసంఘం. విశావ్సులవిశావ్సుల కొతత్కొతత్ పేరుపేరు
19 సెత్ఫను విషయంలో కలిగిన హింస వలన

చెదరిపోయిన వారు యూదులకు తపప్ మరి ఎవరికీ
వాకుక్ బోధించకుండా ఫేనీకే, సైపర్స్,
అంతియొకయ వరకూ సంచరించారు. 20 వారిలో
కొంతమంది సైపర్స్ వారూ, కురేనీ వారూ
అంతియొకయ వచిచ్ గీర్కు వారితో
మాటాల్డుతూ యేసు పర్భువును పర్కటించారు.
21 పర్భువు హసత్ం వారికి తోడై ఉంది. అనేక
మంది నమిమ్ పర్భువు వైపు తిరిగారు. 22

వారిని గూరిచ్న సమాచారం యెరూషలేములో
ఉనన్ సంఘం విని బరన్బాను అంతియొకయకు
పంపింది.

23 అతడు వచిచ్ దైవానుగర్హానిన్ చూసి
సంతోషించి, పర్భువులో పూరణ్ హృదయంతో
నిలిచి ఉండాలని అందరినీ పోర్తాస్హపరిచాడు.
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24 అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో విశావ్సంతో
నిండిన మంచి వయ్కిత్ గనుక చాలామంది
పర్భువును నమామ్రు. 25 బరన్బా సౌలును
వెదకడానికి తారుస్ ఊరు వెళిళ్, అతనిని
వెదికి కనుగొని అంతియొకయ తోడుకొని
వచాచ్డు. 26 వారు కలిసి ఒక సంవతస్రమంతా
సంఘంతో ఉండి చాలామందికి బోధించారు.
అంతియొకయలోని శిషుయ్లను
మొటట్మొదటి సారిగా ‘కెర్ౖసత్వులు’
అనాన్రు.

అంతియొకయఅంతియొకయ సంఘంసంఘం యెరూషలేముయెరూషలేము విశావ్సులవిశావ్సుల
కోసంకోసం సహాయంసహాయం పంపడంపంపడం

27 ఆ రోజులోల్ కొంతమంది పర్వకత్లు
యెరూషలేము నుండి అంతియొకయ వచాచ్రు. 28

వారిలో అగబు అనే ఒకడు నిలబడి, లోకమంతటా
తీవర్మైన కరువు రాబోతునన్దని ఆతమ్
దావ్రా సూచించాడు. ఇది కాల్డియస్
చకర్వరిత్ రోజులోల్ జరిగింది. 29 అపుప్డు
శిషుయ్లోల్ పర్తివారూ తమ శకిత్ కొదీద్
యూదయలోని సోదరులకు సహాయం పంపడానికి
నిశచ్యించుకునాన్రు. 30 వారు అలా చేసి,
బరన్బా, సౌలుల దావ్రా పెదద్లకు డబుబ్
పంపించారు.

ఐదవఐదవ హింసాకాండహింసాకాండ. పేతురుపేతురు చెరచెర

ఆపైన హేరోదు రాజు విశావ్స
సమాజంలోని కొంతమందిని హింసించడం
కోసం పటుట్కునాన్డు. 2 యోహాను

సోదరుడైన యాకోబును కతిత్తో చంపించాడు.
3 ఇది యూదులకు ఇషట్ంగా ఉండడం చూసి,
పేతురును కూడా బంధించాడు. అవి పొంగని
రొటెట్ల పండగ రోజులు. 4 అతనిని బంధించి
చెరసాలలో వేసి, పసాక్ పండగైన తరువాత
పర్జల ఎదుటికి అతనిని తీసుకురావాలని
ఉదేద్శించి, అతనికి కాపలాగా జటుట్కు
నలుగురు చొపుప్న నాలుగు సైనిక దళాలను
నియమించాడు. 5 పేతురును చెరసాలలో ఉంచారు,
అయితే సంఘం అతని కోసం తీవర్మైన
ఆసకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేశారు. 6

హేరోదు అతనిని విచారణకు తీసుకుని రావాలని
అనుకుంటూ ఉండగా, ఆ రాతిర్ పేతురు రెండు
సంకెళల్ బంధకాలోల్ ఇదద్రు సైనికుల
మధయ్ నిదర్పోతూ ఉనాన్డు. కాపలా వారు
చెరసాల తలుపు ముందు కావలి కాసుత్నాన్రు.

దూతదూత మూలంగామూలంగా పేతురుపేతురు విడుదలవిడుదల
7 అకసామ్తుత్గా పర్భువు దూత అతనికి

పర్తయ్కష్మయాయ్డు. అతడునన్ గదిలో
వెలుగు పర్కాశించింది. దూత పేతురును తటిట్,
తవ్రగా లెమమ్ని చెపాప్డు. అపుప్డు అతని
చేతుల నుంచి సంకెళుళ్ ఊడి పడాడ్యి. 8 దూత
అతనితో, “నీ నడుం కటుట్కుని, చెపుప్లు
తోడుకోక్” అని చెపాప్డు. పేతురు అలానే
చేశాడు. ఆ పైన, “పై బటట్ వేసికొని నాతో
రా” అనాన్డు. 9 అతడు బయటికి వచిచ్ దూత
వెంట వెళిళ్, దూత వలన జరిగింది
వాసత్వమేనని తెలియక, తాను దరశ్నం
చూసుత్నాన్నేమో అనుకునాన్డు. 10 మొదటి
కావలినీ రెండవ కావలినీ దాటి పటట్ణంలోకి
వెళేళ్ ఇనుప తలుపు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు

అది దానంతట అదే తెరుచుకొంది. వారు బయటికి
వెళిళ్ ఒక వీధి దాటిన తరువాత దూత అతని
దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోయాడు.

11 పేతురు తెలివి తెచుచ్కొని, “పర్భువు తన
దూతను పంపి హేరోదు చేతిలో నుండీ, యూదులు
తలపెటిట్న వాటనిన్టి నుండీ ననున్
తపిప్ంచాడని ఇపుప్డు నాకు నిజంగా తెలిసింది”
అనుకొనాన్డు. 12 దీనిన్ గర్హించిన తరువాత
అతడు మారుక్ అనే పేరునన్ యోహాను తలిల్
అయిన మరియ ఇంటికి వచాచ్డు. చాలామంది
విశావ్సులు అకక్డ చేరి పార్రథ్న
చేసుత్నాన్రు.

13 అతడు తలుపు తటిట్నపుప్డు, రొదే అనే
ఒక పని పిలల్ తలుపు తీయడానికి వచిచ్ంది. 14

ఆమె పేతురు గొంతు గురుత్పటిట్, సంతోషంలో
తలుపు తీయకుండానే లోపలికి పరుగెతుత్కు
పోయి, పేతురు తలుపు దగగ్ర నిలుచునాన్డని
తెలిపింది.

15 అందుకు వారు ఆమెను “నువువ్
పిచిచ్దానివి” అనాన్రు. అయితే తాను
చెపిప్ంది ముమామ్టికీ నిజమని ఆమె
చెపిప్నపుప్డు వారు, “అతని దూత అయి
ఉండవచుచ్” అనాన్రు. 16 పేతురు ఇంకా తలుపు
కొడుతూ ఉంటే వారు తలుపు తీసి చూసి
ఆశచ్రయ్పోయారు. 17 అతడు నెమమ్దిగా
ఉండమని వారికి చేతితో సైగ చేసి, పర్భువు
తనను చెరసాల నుండి ఎలా బయటికి తెచాచ్డో
వారికి చెపిప్ యాకోబుకూ సోదరులకూ ఈ
విషయాలు తెలియజేయమని చెపిప్ బయలుదేరి
వేరొక చోటికి వెళాళ్డు.

18 తెలల్వారగానే పేతురు ఏమయాయ్డో
అని సైనికులు ఎంతో గాభరాపడాడ్రు. 19

హేరోదు అతని కోసం వెతికి కనబడక పోయేసరికి
కావలి వారిని పర్శిన్ంచి వారికి మరణ శికష్
విధించాడు. ఆ తరువాత హేరోదు యూదయ నుండి
కైసరయ వెళిళ్ అకక్డ నివసించాడు.

హేరోదుహేరోదు దురమ్రణందురమ్రణం
20 తూరు, సీదోను వాసులపై హేరోదుకు చాలా

కోపం వచిచ్ంది. వారంతా కలిసి, రాజు దగగ్రకి
వెళాళ్రు. రాజుకు నచచ్జెపిప్ సహాయం
చేయాలని వారు రాజభవన పరయ్వేకష్కుడైన
బాల్సుత్ను వేడుకునాన్రు. ఎందుకంటే రాజు
దేశం నుండి వారి దేశానికి ఆహారం వసూత్
ఉంది.

21 నిరణ్యించిన ఒక రోజు హేరోదు
రాజవసాత్ర్లు ధరించి సింహాసనం మీద
కూరుచ్ని వారికి ఉపనాయ్సమిచాచ్డు. 22

పర్జలు, “ఇది దేవుని సవ్రమే గానీ మానవునిది
కాదు” అని పెదద్గా కేకలు వేశారు. 23 అయితే
అతడు దేవునికి మహిమను ఆపాదించనందుకు
వెంటనే పర్భువు దూత అతనిని ఘోర వాయ్ధికి
గురిచేశాడు. అతడు పురుగులు పడి చచాచ్డు.

24 దేవుని వాకుక్ అంతకంతకూ వాయ్పించింది.
25 బరన్బా, సౌలు యెరూషలేములో తమ సేవ
నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ అనే పేరునన్
యోహానును వెంటబెటుట్కొని తిరిగి
వచాచ్రు.

అపొసత్లుల కారయ్ములు 11:24
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పౌలుపౌలు బరన్బాలకుబరన్బాలకు పరిశుదాధ్తమ్పరిశుదాధ్తమ్ పిలుపుపిలుపు

అంతియొకయలోని కెర్ౖసత్వ
సంఘంలో బరన్బా, నీగెరు అనే
సుమెయోను, కురేనీ వాడైన లూకియ,

రాషట్ర్పాలకుడు హేరోదుతో పాటు పెరిగిన
మనయేను, సౌలు అనే పర్వకత్లూ బోధకులూ
ఉనాన్రు.

2 వారు పర్భువును ఆరాధిసూత్ ఉపవాసం
ఉనన్పుడు, పరిశుదాధ్తమ్, “నేను బరన్బాను,
సౌలును పిలిచిన పని కోసం వారిని నాకు
కేటాయించండి” అని వారితో చెపాప్డు. 3

విశావ్సులు ఉపవాసముండి, పార్రథ్న చేసి
వారి మీద చేతులుంచిన తరువాత వారిని
పంపించారు.

పౌలుపౌలు మొదటిమొదటి సువారత్సువారత్ పర్యాణంపర్యాణం
4 కాబటిట్ బరన్బా, సౌలు పరిశుదాధ్తమ్

పంపగా బయలుదేరి సెలూకియ వచిచ్ అకక్డ
నుండి సముదర్ మారగ్ంలో సైపర్స్
దీవ్పానికి వెళాళ్రు. 5 వారు సలమీ అనే ఊరికి
చేరుకొని యూదుల సమాజ మందిరాలోల్ దేవుని
వాకుక్ పర్కటించారు. మారుక్ అనే యోహాను
వారికి సహాయంగా ఉనాన్డు.

6 వారు ఆ దీవ్పమంతా తిరిగి పాఫు అనే ఊరికి
వచిచ్ మంతర్గాడూ యూదీయ అబదధ్ పర్వకత్
అయిన బర్ యేసు అనే ఒకణిణ్ చూశారు. 7 ఇతడు
వివేకి అయిన సెరిగ్య పౌలు అనే అధిపతి
దగగ్ర ఉండేవాడు. ఆ అధిపతి దేవుని వాకుక్
వినాలని బరన్బానూ సౌలునూ పిలిపించాడు.

8 అయితే ఎలుమ (ఈ పేరుకు మాంతిర్కుడు అని
అరథ్ం) ఆ అధిపతిని విశావ్సం నుండి
తొలగించాలనే ఉదేద్శంతో వారిని
ఎదిరించాడు. 9 అందుకు పౌలు అని పేరు మారిన
సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండి 10 అతనిని తేరి
చూసి, “అపవాది కొడుకా, నీవు అనిన్ రకాల
కపటంతో దురామ్రగ్ంతో నిండి ఉనాన్వు, నీవు
నీతికి విరోధివి, పర్భువు తినన్ని మారాగ్లను
చెడగొటట్డం మానవా? 11 ఇదిగో, పర్భువు నీ
మీద చెయియ్ ఎతాత్డు. నీవు కొంతకాలం
గుడిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడవు” అని
చెపాప్డు. వెంటనే మబూబ్, చీకటీ అతనిని
కమామ్యి, కాబటిట్ అతడు ఎవరైనా తనను
చేయి పటుట్కొని నడిపిసాత్రేమో అని
తడుములాడ సాగాడు. 12 అధిపతి, జరిగిన దానిన్
చూసి పర్భువు బోధకు ఆశచ్రయ్పడి
విశవ్సించాడు.

13 తరువాత పౌలు, అతని సహచరులు ఓడ ఎకిక్
పాఫు నుండి బయలుదేరి పంఫూలియలోని
పెరేగ్కు వచాచ్రు. అకక్డ యోహాను వారిని
విడిచిపెటిట్ యెరూషలేము తిరిగి
వెళిళ్పోయాడు.

పిసిదియపిసిదియ అంతియొకయఅంతియొకయ సమాజసమాజ మందిరంలోమందిరంలో పౌలుపౌలు
ఉపదేశంఉపదేశం: విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రానేదావ్రానే నిరోద్షతవ్ంనిరోద్షతవ్ం

14 అపుప్డు వారు పెరేగ్ నుండి బయలుదేరి
పిసిదియలోని అంతియొకయ వచిచ్
విశార్ంతిదినాన సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్
కూరుచ్నాన్రు. 15 ధరమ్శాసత్ర్ం,
పర్వకత్ల లేఖనాలను చదివిన తరువాత సమాజ
మందిరపు అధికారులు, “సోదరులారా, పర్జలకు

మీరు ఏదైనా పోర్తాస్హ వాకుక్
చెపాప్లంటే చెపప్ండి ” అని అడిగారు. 16

అపుప్డు పౌలు నిలబడి చేతితో సైగ చేసి ఇలా
అనాన్డు,

17 “ఇశార్యేలీయులారా, దేవుడంటే
భయభకుత్లునన్ వారలారా, వినండి.
ఇశార్యేలు పర్జల దేవుడు మన పూరీవ్కులను
ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశంలో
ఉనన్పుడు ఆ పర్జలను అసంఖాయ్కులుగా చేసి,
తన భుజబలం చేత వారిని అకక్డ నుండి తీసుకుని
వచాచ్డు.

18 సుమారు నలభై ఏళుళ్ అరణయ్ంలో వారిని
సహించాడు. 19 కనాను దేశంలో ఏడు జాతుల
వారిని నాశనం చేసి వారి దేశాలను మన పర్జలకు
వారసతవ్ంగా ఇచాచ్డు. 20 ఈ సంఘటనలనీన్
సుమారు 450 సంవతస్రాలు జరిగాయి. ఆ తరువాత
సమూయేలు పర్వకత్ వరకూ దేవుడు వారికి
నాయ్యాధిపతులను ఇచాచ్డు. 21 ఆ తరువాత
వారు తమకు రాజు కావాలని కోరితే దేవుడు
బెనాయ్మీను గోతిర్కుడూ కీషు కుమారుడూ
అయిన సౌలును వారికి నలభై ఏళళ్ పాటు రాజుగా
ఇచాచ్డు. 22 తరువాత అతనిని తొలగించి
దావీదును వారికి రాజుగా చేశాడు. ఆయన ‘నేను
యెషష్యి కుమారుడు దావీదును నా
ఇషాట్నుసారమైన వానిగా కనుగొనాన్ను. అతడు
నా ఉదేద్శాలనీన్ నెరవేరుసాత్డు’ అని
దావీదును గురించి దేవుడు సాకష్మిచాచ్డు.

23 “అతని సంతానం నుండి దేవుడు తన
వాగాద్నం చొపుప్న ఇశార్యేలు కోసం
రకష్కుడైన యేసును పుటిట్ంచాడు. 24 ఆయన
రాక ముందు యోహాను ఇశార్యేలు
పర్జలందరికీ మారుమనసుస్ విషయమైన
బాపిత్సం పర్కటించాడు. 25 యోహాను తన
పనిని నెరవేరుసుత్ండగా, “నేనెవరినని
మీరనుకుంటునాన్రు? నేను ఆయనను కాను. వినండి,
నా వెనక ఒకాయన వసుత్నాన్డు, ఆయన కాళళ్
చెపుప్లు విపప్డానికి కూడా నేను అరుహ్డిని
కాదు” అని చెపాప్డు.

26 “సోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా,
దేవుడంటే భయభకుత్లు గలవారలారా, ఈ
రకష్ణ సందేశం మనకే వచిచ్ంది. 27

యెరూషలేములో నివసిసుత్నన్వారు, వారి
అధికారులూ, ఆయనను గానీ, పర్తి విశార్ంతి
దినాన చదివే పర్వకత్ల మాటలను గానీ నిజంగా
గర్హించక, యేసుకు మరణ శికష్ విధించి ఆ
పర్వచనాలను నెరవేరాచ్రు.

28 ఆయనలో మరణానికి తగిన కారణమేమీ
కనబడక పోయినా ఆయనను చంపాలని పిలాతును
కోరారు. 29 ఆయనను గురించి రాసినవనీన్
నెరవేరిన తరువాత వారాయనను మాను మీద నుండి
దింపి సమాధిలో పెటాట్రు. 30 అయితే
దేవుడు చనిపోయిన వారిలో నుండి ఆయనను
లేపాడు. 31 ఆయన గలిలయ నుండి యెరూషలేముకు
తనతో వచిచ్న వారికి చాలా రోజులు
కనిపించాడు. వారే ఇపుప్డు పర్జలకు ఆయన
సాకుష్లుగా ఉనాన్రు. 32 పితరులకు చేసిన
వాగాద్నాల గురించి మేము మీకు సువారత్
పర్కటిసుత్నాన్ం. దేవుడు ఈ వాగాద్నాలను
వారి పిలల్లమైన మనకు ఇపుప్డు యేసును
మృతులోల్ నుండి లేపడం దావ్రా
నెరవేరాచ్డు.”

33 “ ‘నీవు నా కుమారుడివి, నేడు నేను నినున్
కనాన్ను’

అపొసత్లుల కారయ్ములు 13:33
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అని రెండవ కీరత్నలో కూడా రాసి ఉంది. 34

యింకా, ఇకపై కుళుళ్ పటట్కుండా ఆయనను
మృతులోల్ నుండి లేపడం దావ్రా,
‘దావీదుకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన,
నమమ్కమైన దీవెనలను నీకిసాత్ను’
అని చెపాప్డు. 35 అందుకే వేరొక కీరత్నలో,
‘నీ పరిశుదుధ్ని కుళుళ్ పటట్నియయ్వు’ అని
చెబుతునాన్డు.

36 దావీదు దేవుని సంకలప్ం చొపుప్న తన తరం
వారికి సేవ చేసి కనున్ మూశాడు. 37 తన పితరుల
దగగ్ర సమాధి అయి కుళిళ్పోయాడు గాని,
దేవుడు లేపినవాడు కుళుళ్ పటట్లేదు. 38

కాబటిట్ సోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే
పాపకష్మాపణ పర్కటిసుత్నాన్ము.

39 మోషే ధరమ్శాసత్ర్ం మిమమ్లిన్ ఏ
విషయాలోల్ నిరోద్షులుగా తీరచ్లేక
పోయిందో ఆ విషయాలనిన్టిలో, విశవ్సించే
పర్తివానినీ ఈయనే నిరోద్షిగా
తీరుసాత్డని మీకు తెలియాలి. 40 కాబటిట్
పర్వకత్లు చెపిప్నవి మీ మీదికి రాకుండా
జాగర్తత్ పడండి. అవేవంటే,

41 ‘తిరసక్రిసుత్నన్ మీరు, విసమ్యం
చెందండి, నశించండి.
మీ కాలంలో నేనొక పని చేసాత్ను,
ఆ పని ఎవరైనా మీకు వివరించినా మీరెంత
మాతర్మూ నమమ్రు.’ ”

42 పౌలు బరన్బాలు వెళిళ్పోతుంటే ఈ
మాటలు మరుసటి విశార్ంతి దినాన మళీళ్
చెపాప్లని పర్జలు బతిమిలాడారు. 43

సమావేశం ముగిసిన తరువాత చాలామంది
యూదులూ, యూదా మతంలోకి మారినవారూ,
పౌలునూ బరన్బానూ వెంబడించారు. పౌలు
బరన్బాలు వారితో మాటాల్డుతూ, దేవుని
కృపలో నిలిచి ఉండాలని వారిని
పోర్తస్హించారు.

యూదులయూదుల నుండినుండి పర్తిఘటనపర్తిఘటన
44 మరుసటి విశార్ంతి దినాన దాదాపు ఆ

పటట్ణమంతా దేవుని వాకుక్ వినడానికి
సమావేశం అయింది. 45 యూదులు ఆ
జనసమూహాలను చూసి కనున్ కుటిట్, పౌలు
చెపిప్న వాటికి అడడ్ం చెపిప్ వారిని హేళన
చేశారు. 46 అపుప్డు పౌలు బరన్బాలు
ధైరయ్ంగా ఇలా అనాన్రు, “దేవుని వాకుక్
మొదట మీకు చెపప్డం అవసరమే. అయినా మీరు
దానిన్ తోసివేసి, మీకు మీరే నితయ్జీవానికి
అయోగుయ్లుగా చేసుకుంటునాన్రు. కాబటిట్
మేము యూదేతరుల దగగ్రికి వెళుత్నాన్ం. 47

“ఎందుకంటే,
‘నీవు పర్పంచమంతటా రకష్ణ తెచేచ్వానిగా
ఉండేలా నినున్ యూదేతరులకు వెలుగుగా
ఉంచాను’
అని పర్భువు మాకు ఆజాఞ్పించాడు” అనాన్రు.

48 యూదేతరులు ఆ మాట విని సంతోషించి
దేవుని వాకుక్ను కొనియాడారు. అంతేగాక
నితయ్జీవానికి నియమితులైన వారంతా
విశవ్సించారు. 49 పర్భువు వాకుక్ ఆ
పర్దేశమంతటా వాయ్పిత్ చెందింది. 50

అయితే యూదులు భకిత్ మరాయ్దలునన్
సీత్ర్లనూ ఆ పటట్ణ పర్ముఖులనూ
రెచచ్గొటిట్ పౌలునూ బరన్బానూ హింసల

పాలు చేసి, వారిని తమ పార్ంతం నుండి
తరిమేశారు.

51 అయితే పౌలు బరన్బాలు తమ పాద ధూళిని
వారికి దులిపి వేసి ఈకొనియ ఊరికి వచాచ్రు.
52 అయితే శిషుయ్లు ఆనందంతో
పరిశుదాధ్తమ్తో నిండి ఉనాన్రు.

ఈకొనియలోఈకొనియలో పరిచరయ్పరిచరయ్

ఈకొనియలో ఏం జరిగిందంటే, పౌలు,
బరన్బాలు యూదుల సమాజ మందిరంలో
పర్వేశించి, ఎంత బాగా

మాటాల్డారంటే చాలామంది యూదులూ
గీర్కులూ విశవ్సించారు. 2 అయితే
అవిధేయులైన యూదులు యూదేతరులను
రెచచ్గొటిట్ వారి మనసులోల్ సోదరుల మీద
దేవ్షం పుటిట్ంచారు.

3 పౌలు, బరన్బాలు పర్భువు శకిత్తో
ధైరయ్ంగా మాటలాడుతూ అకక్డ చాలా కాలం
గడిపారు. పర్భువు వారిదావ్రా
సూచకకిర్యలనూ మహతాక్రాయ్లనూ చేయించి
తన కృపా సందేశానిన్ రుజువు చేశాడు. 4 ఆ
పటట్ణంలోని జనసమూహంలో భేదాలు వచిచ్
కొందరు యూదుల పకష్ం, మరి కొందరు
అపొసత్లుల పకష్ం చేరారు. 5 యూదేతరులూ
యూదులూ తమ అధికారులతో కలిసి పౌలు
బరన్బాలను బాధించి రాళుళ్ రువివ్ చంపాలని
అనుకునాన్రు.

6 వారు ఆ సంగతి తెలుసుకుని లుకయోనియ
పార్ంతంలోని లుసత్ర్, దెరేబ్
పటట్ణాలకూ చుటుట్పకక్ల పర్దేశానికీ
పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించారు.

లుసత్ర్లుసత్ర్, దెరేబ్దెరేబ్ పటట్ణాలోల్పటట్ణాలోల్
7 లుసత్ర్లో కాళుళ్ చచుచ్బడిన

ఒకడునాన్డు. 8 అతడు పుటుట్ కుంటివాడు,
ఎనన్డూ నడవలేదు. 9 అతడు పౌలు
మాటలాడుతుంటే వినాన్డు. పౌలు సూటిగా
అతని వైపు చూసి, బాగుపడడానికి అతనికి
విశావ్సమునన్దని గమనించి, 10 “లేచి నిలబడు”
అని బిగగ్రగా అనగానే అతడు ఒకక్ ఉదుటున లేచి
నడవసాగాడు.

11 పర్జలు పౌలు చేసిన దానిన్ చూసి,
లుకయోనియ భాషలో, “దేవుళుళ్ మానవ రూపంలో
మన దగగ్రికి వచాచ్రు” అని కేకలు వేసి, 12

బరన్బాకు జూస్ అనీ, పౌలు ముఖయ్ పర్సంగి
కాబటిట్ అతనికి హెరేమ్ అనీ పేరుల్
పెటాట్రు. 13 పటట్ణానికి ఎదురుగా ఉనన్
జూస్ దేవుడి పూజారి, ఎడల్నూ పూల దండలనూ
పటట్ణ ముఖదావ్రం దగగ్రకి తీసుకుని వచిచ్
సమూహంతో కలిసి, వారికి బలి అరిప్ంచాలని
చూశాడు.

14 అపొసత్లులు బరన్బా, పౌలు ఈ సంగతి
విని, తమ బటట్లు చింపుకొని సమూహంలోకి
చొరబడి 15 “అయయ్లారా, మీరెందుకిలా
చేసుత్నాన్రు? మేము కూడా మీలాంటి
మానవమాతుర్లమే. మీరు ఇలాంటి పనికిమాలిన
వాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశానీన్ భూమినీ
సముదార్నీన్ వాటిలో ఉండే సమసాత్నీన్
సృషిట్ంచిన జీవంగల దేవుని వైపు తిరగాలని
మీకు సువారత్ పర్కటిసుత్నాన్ం. 16 ఆయన
గతించిన కాలాలోల్ మనుషులందరినీ తమ సొంత
మారాగ్లోల్ నడవనిచాచ్డు. 17 అయినా ఆయన
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మేలు చేసూత్ ఆకాశం నుండి మీకు వరాష్నీన్,
ఫలవంతమైన రుతువులనూ దయచేసూత్, ఆహారం
అనుగర్హిసూత్, ఉలాల్సంతో మీ హృదయాలను
నింపుతూ, తన గురించిన సాకష్య్ం నిలిపి
ఉంచాడు.”

18 వారు ఆ విధంగా ఎంతగా చెపిప్నా సరే,
తమకు బలి అరిప్ంచకుండా ఆ గుంపులను ఆపడం
చాలా కషట్మయింది.

లుసత్ర్లోలుసత్ర్లో పౌలునుపౌలును రాళళ్తోరాళళ్తో కొటట్డంకొటట్డం
19 అంతియొకయ, ఈకొనియ నుండి యూదులు

వచిచ్ జనానిన్ తమ వైపు తిపుప్కొని, పౌలు
మీద రాళుళ్ రువివ్ అతడు చనిపోయాడనుకొని
పటట్ణం బయటికి అతనిని ఈడిచ్వేశారు. 20

అయితే శిషుయ్లు అతని చుటూట్ నిలిచి ఉండగా
అతడు లేచి పటట్ణంలో పర్వేశించి, మరుసటి
రోజు బరన్బాతో కూడ దెరేబ్కు
వెళిళ్పోయాడు.

21 వారు ఆ పటట్ణంలో సువారత్ పర్కటించి
చాలా మందిని శిషుయ్లుగా చేసిన తరువాత
లుసత్ర్కూ ఈకొనియకూ అంతియొకయకూ తిరిగి
వచాచ్రు. 22 శిషుయ్ల మనసులను దృఢపరచి,
విశావ్సంలో నిలకడగా ఉండాలనీ, దేవుని
రాజయ్ంలో పర్వేశించాలంటే అనేక హింసలు
పొందాలనీ వారిని పోర్తస్హించారు.

సంఘాలోల్సంఘాలోల్ పెదద్లనుపెదద్లను నియమించడంనియమించడం.
అంతియొకయకుఅంతియొకయకు తిరిగితిరిగి రాకరాక

23 పర్తి సంఘంలో వారికి పెదద్లను
ఏరప్రచి ఉపవాసముండి పార్రథ్న చేసి, వారు
నమిమ్న పర్భువుకు వారిని అపప్గించారు. 24

తరువాత పిసిదియ పార్ంతమంతటా సంచరించి
పంఫూలియ వచాచ్రు.

25 పెరేగ్లో వాకుక్ బోధించి, అతాత్లియ
వెళాళ్రు. 26 అకక్డ నుండి ఓడ ఎకిక్, తాము
నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ం మొదట దేవుని
కృపకు అపప్గించుకొని, బయలుదేరిన
అంతియొకయకు తిరిగి వచాచ్రు. 27 వారు వచిచ్
సంఘానిన్ సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు తోడై
చేసిన పనులనిన్టినీ, యూదేతరులు
విశవ్సించడానికి ఆయన దావ్రం తెరచిన సంగతీ
వివరించారు.

28 ఆ తరువాత వారు శిషుయ్ల దగగ్ర
చాలాకాలం గడిపారు.

యెరూషలేముయెరూషలేము పెదద్లపెదద్ల సభసభ: సునన్తిసునన్తి గురించిగురించి
చరచ్చరచ్

యూదయ నుండి కొందరు వచిచ్, “మోషే
నియమించిన ఆచారం చొపుప్న సునన్తి
పొందితేనే గాని మీకు రకష్ణ లేదు”

అని విశావ్సులకు బోధిసూత్ ఉనాన్రు.
2 పౌలుకు, బరన్బాకు వారితో తీవర్మైన

వాదోపవాదాలు జరిగాయి. ఈ సమసయ్ గురించి
పౌలు బరన్బాలు, ఇంకా మరి కొంతమంది
యెరూషలేములోని అపొసత్లుల, పెదద్ల
దగగ్రికి వెళాళ్లని సోదరులు నిశచ్యించారు.
3 కాబటిట్ సంఘం వారిని సాగనంపగా, వారు
ఫేనీకే, సమరయ పార్ంతాల దావ్రా వెళూత్,
యూదేతరులు దేవుని వైపు తిరిగిన సంగతి
తెలియజేసి సోదరులందరికి మహానందం
కలగజేశారు.

4 వారు యెరూషలేము చేరగానే సంఘం,
అపొసత్లులూ పెదద్లూ వారికి సావ్గతం
పలికారు. దేవుడు తమకు తోడై చేసిన
వాటనిన్టినీ వారు వివరించారు. 5

పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరు
లేచి, యూదేతరులకు సునన్తి చేయించాలనీ,
మోషే ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ పాటించేలా
వారికి ఆజాఞ్పించాలనీ చెపాప్రు.

6 అపుప్డు అపొసత్లులూ పెదద్లూ ఈ సంగతి
గూరిచ్ ఆలోచించడానికి సమావేశమయాయ్రు.
చాలా చరచ్ జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి
వారితో ఇలా అనాన్డు,

కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ సేవ్చఛ్కుసేవ్చఛ్కు అనుకూలంగాఅనుకూలంగా పేతురుపేతురు
వాదంవాదం

7 “సోదరులారా, యూదేతరులు నా నోట
సువారత్ విని విశవ్సించేలా మీలో నుండి
ననున్ ఆరంభ దినాలోల్ దేవుడు
ఎనున్కునాన్డని మీకు తెలుసు. 8 హృదయాలను
ఎరిగిన దేవుడు పరిశుదాధ్తమ్ను మనకు
ఇచిచ్నటేట్, వారికీ ఇచిచ్, తాను వారిని
సీవ్కరించినటుట్గా వెలల్డి పరిచాడు. 9

మనకీ వారికీ ఏ తేడా చూపకుండా వారి
హృదయాలను విశావ్సంతో పవితర్పరచాడు. 10

కాబటిట్ మన పూరీవ్కులు గానీ మనం గానీ
మోయలేని కాడిని శిషుయ్ల మెడ మీద పెటిట్
మీరెందుకు దేవుణిణ్ పరీకిష్సుత్నాన్రు? 11

పర్భువైన యేసు కృప దావ్రా మనం రకష్ణ
పొందుతామని మనం నముమ్తునాన్ం గదా?
అలాగే వారూ రకష్ణ పొందుతారు.”

పౌలుపౌలు బరన్బాలబరన్బాల సాకష్య్ంసాకష్య్ం
12 అపుప్డు బరన్బా, పౌలు తమ దావ్రా

దేవుడు యూదేతరులోల్ చేసిన
సూచకకిర్యలనూ మహతాక్రాయ్లనూ
వివరిసుత్ంటే సభ అంతా నిశశ్బద్ంగా
ఆలకించింది.

యాకోబుయాకోబు సమీకష్సమీకష్
13 వారు చెపప్డం ముగించిన తరువాత

యాకోబు లేచి ఇలా అనాన్డు, “సోదరులారా, నా
మాట వినండి. 14 యూదేతరులోల్ నుండి దేవుడు
తన నామంలో ఒక జనానిన్ ఏరప్రచుకోడానికి
వారిని మొదట ఎలా కటాకిష్ంచాడో సీమోను
తెలియజేశాడు. 15 ఇందుకు పర్వకత్ల మాటలు
సరిపోతునాన్యి. ఎలాగంటే,

16 ‘ఆ తరువాత నేను తిరిగి వసాత్ను.
మనుషులోల్ మిగిలినవారూ,
నా నామం ఎవరైతే ధరించారో
ఆ యూదేతరులందరూ, పర్భువును వెదకేలా
17 పడిపోయిన దావీదు గుడారానిన్ తిరిగి
నిరిమ్సాత్ననీ పాడైన వాటిని తిరిగి కటిట్
వాటిని నిలబెడతాననీ

18 అనాదికాలం నుండి ఈ సంగతులను
తెలియజేసిన పర్భువు సెలవిసుత్నాన్డు’
అని రాసి ఉంది.

యూదేతరులనుయూదేతరులను ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం కిందికికిందికి
తేకూడదుతేకూడదు

19 “కాబటిట్ యూదేతరులోల్ నుండి దేవుని
వైపు తిరిగే వారిని మనం కషట్పెటట్కుండా
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20 విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తనూ
జారతావ్నీన్ విసరిజ్ంచాలనీ, గొంతు నులిమి
చంపిన దానిన్, రకాత్నీన్ తినకూడదనీ, వారికి
ఉతత్రం రాసి పంపాలని నా అభిపార్యం. 21

ఎందుకంటే, సమాజ మందిరాలోల్ పర్తి
విశార్ంతిదినాన మోషే లేఖనాలను చదువుతూ
తరతరాల నుండి దానిన్ పర్కటించే వారు పర్తి
పటట్ణంలో ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.

22 అపుప్డు సోదరులోల్ ముఖుయ్లైన
బరస్బాబ్ అనే పేరునన్ యూదానూ సీలనూ
ఎనున్కుని, పౌలు, బరన్బాలతో అంతియొకయ
పంపడం మంచిదని అపొసత్లులకూ పెదద్లకూ
సంఘమంతటికీ తోచింది.

23 వారు ఇలా రాసి పంపారు, “అపొసత్లులూ
పెదద్లూ సోదరులూ అయిన మేము
అంతియొకయ, సిరియా, కిలికియలోని
యూదేతరులైన సోదరులకు, శుభాకాంకష్లతో
చెపిప్ రాసుత్నన్ది, 24 కొందరు మా దగగ్ర
నుండి వెళిళ్ తమ బోధతో మిమమ్లిన్ గాబరా
పెటిట్, మీ మనసులను చెరుపుతునాన్రని
వినాన్ం. వారికి మేము ఏ అధికారమూ
ఇవవ్లేదు. 25 కాబటిట్ కొందరిని ఎనున్కొని,
మన పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ కోసం
పార్ణాలకు తెగించిన బరన్బా, పౌలు అనే 26

మన పిర్య మితుర్లతో కూడా వారిని మీ
దగగ్రికి పంపడం మంచిదని మాకందరికీ
ఏకాభిపార్యం కలిగింది. 27 అందు వలన
యూదానూ సీలనూ పంపుతునాన్ం. వారు కూడా
నోటిమాటతో ఈ విషయాలు మీకు
తెలియజేసాత్రు.

28 ‘విగర్హాలకు అరిప్ంచిన వాటినీ,
రకాత్నీన్, గొంతు నులిమి చంపిన దానినీ
తినకూడదు. జారతావ్నికి దూరంగా ఉండాలి’ 29

అనే తపప్నిసరైన వీటి కంటే ఎకుక్వైన ఏ
భారానీన్ మీ మీద మోపకూడదని,
పరిశుదాధ్తమ్కూ మాకూ అనిపించింది. వీటికి
దూరంగా ఉండి జాగర్తత్ పడితే అది మీకు
మేలు. సెలవు.”

30 ఆ పైన వారు వీడోక్లు పలికి అంతియొకయ
వచిచ్ శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ ఉతత్రం
ఇచాచ్రు. 31 వారు దానిన్ చదువుకొని
పోర్తాస్హం పొంది సంతోషించారు. 32

యూదా, సీల కూడా పర్వకత్లైనందున వారు
చాలా మాటలతో సోదరులను ఆదరించి
బలపరిచారు. 33 వారు అకక్డ కొంతకాలం గడిపిన
తరువాత, వారిని పంపిన 34 వారి దగగ్రికి తిరిగి
వెళళ్డానికి, సోదరులు వారిని పర్శాంతంగా
సాగనంపారు. 35 అయితే పౌలు బరన్బాలు
అంతియొకయలోనే ఉండి అనేకమందికి
పర్భువును బోధిసూత్ పర్కటిసూత్ ఉనాన్రు.

పౌలుపౌలు రెండవరెండవ సువారత్సువారత్ పర్యాణంపర్యాణం
36 కొనిన్ రోజులైన తరువాత పౌలు “ఏ ఏ

పటట్ణాలోల్ పర్భువు వాకుక్
పర్కటించామో ఆ పర్తి పటట్ణంలో ఉనన్
సోదరుల దగగ్రికి తిరిగి వెళిళ్, వారెలా
ఉనాన్రో చూదాద్ం” అని బరన్బాతో
అనాన్డు.

37 అపుప్డు మారుక్ అనే పేరునన్
యోహానును వెంటబెటుట్కొని వెళళ్డానికి
బరన్బా ఇషట్పడాడ్డు. 38 అయితే పౌలు
పంఫులియలో పరిచరయ్కు తమతో రాకుండా

విడిచి వెళిళ్పోయిన వాణిణ్
వెంటబెటుట్కొని పోవడం భావయ్ం కాదని
తలంచాడు. 39 ఇదద్రి మధయ్ తీవర్మైన
భేదాభిపార్యం రావడంతో వారు ఒకరి నొకరు
విడిచి వేరైపోయారు. బరన్బా, మారుక్ను
వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ సైపర్స్
వెళాళ్డు.

40 పౌలు సీలను ఎంపిక చేసుకుని, సోదరులు తనను
పర్భువు కృపకు అపప్గించగా బయలుదేరి, 41

సంఘాలను బలపరుసూత్ సిరియా కిలికియ దేశాల
గుండా పర్యాణం చేశాడు.

తిమోతితిమోతి పరిచయంపరిచయం

పౌలు, దెరేబ్ లుసత్ర్ పటట్ణాలకు
వచాచ్డు. అకక్డ తిమోతి అనే ఒక
శిషుయ్డునాన్డు. అతని తలిల్

విశావ్సి అయిన ఒక యూదు వనిత. తండిర్ గీర్సు
దేశసుథ్డు. 2 తిమోతికి లుసత్ర్,
ఈకొనియలో ఉనన్ సోదరుల మధయ్ మంచి పేరు
ఉంది. 3 అతడు తనతో కూడ రావాలని పౌలు కోరి,
అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ
పర్దేశంలోని యూదులందరికీ తెలుసు గనక
వారిని బటిట్ అతనికి సునన్తి చేయించాడు.

4 వారు ఆ పటట్ణాల దావ్రా వెళూత్,
యెరూషలేములో ఉనన్ అపొసత్లులూ
పెదద్లూ నిరణ్యించిన విధులను పాటించేలా
వాటిని వారికి అందజేశారు. 5 కాబటిట్
సంఘాలు విశావ్సంలో బలపడి, పర్తిరోజూ
సంఖయ్లో పెరిగాయి.

ఆతమ్ఆతమ్ మారగ్నిరేద్శంమారగ్నిరేద్శం. మాసిదోనియమాసిదోనియ దరశ్నందరశ్నం
6 ఆసియా పార్ంతంలో వాకుక్

చెపప్వదద్ని పరిశుదాధ్తమ్ వారిని
వారించాడు, అపుప్డు వారు ఫుర్గియ, గలతీయ
పర్దేశాల దావ్రా వెళాళ్రు. ముసియ
దగగ్రికి వచిచ్ బితూనియ వెళళ్డానికి
పర్యతన్ం చేశారు గానీ 7 యేసు ఆతమ్
వారిని వెళళ్నివవ్లేదు.

8 అందుకని వారు ముసియ దాటిపోయి
తోర్యకు వచాచ్రు. 9 అపుప్డు మాసిదోనియ
వాసి ఒకడు కనిపించి, ‘నీవు మాసిదోనియ వచిచ్
మాకు సహాయం చేయి’ అని అతనిని
పిలుసుత్నన్టుట్ రాతిర్ సమయంలో పౌలుకు
దరశ్నం వచిచ్ంది. 10 అతనికి ఆ దరశ్నం
వచిచ్నపుడు వారికి సువారత్ పర్కటించడానికి
దేవుడు మమమ్లిన్ పిలిచాడని మేము
నిశచ్యించుకుని వెంటనే మాసిదోనియ
బయలుదేరడానికి పర్యతన్ం చేశాము.

11 మేము తోర్య నుండి ఓడలో నేరుగా
సమొతార్కెకు, మరుసటి రోజు నెయపొలి,
అకక్డ నుండి ఫిలిపీప్కి వచాచ్ము.

ఫిలిపిప్లోఫిలిపిప్లో పరిచరయ్పరిచరయ్. ఐరోపాఐరోపా ఖండంలోఖండంలో
మొదటిమొదటి విశావ్సివిశావ్సి లూదియలూదియ మారుప్మారుప్

12 మాసిదోనియ దేశంలో ఆ పార్ంతానికి అది
ముఖయ్ పటట్ణం, రోమీయుల వలస పర్దేశం.
మేము కొనిన్ రోజులు ఆ పటట్ణంలో ఉనాన్ం.
13 విశార్ంతి దినాన ఊరి బయటి దావ్రం దాటి
నదీ తీరాన పార్రథ్నాసథ్లం ఉంటుందని
అనుకునాన్ము. మేము అకక్డ కూరుచ్ని,
అకక్డికి వచిచ్న సీత్ర్లతో మాటాల్డాం.

అపొసత్లుల కారయ్ములు 15:20
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14 లూదియ అనే ఒక భకుత్రాలు మా మాటలు
వినన్ది. ఆమె ఊదారంగు వసాత్ర్లు
అమేమ్ది. ఆమెది తుయతైర పటట్ణం. పౌలు
చెపేప్ మాటలను శర్దధ్గా వినేలా పర్భువు
ఆమె హృదయం తెరచాడు. 15 ఆమె, ఆమె
ఇంటివారూ బాపిత్సం పొందారు. “నేను
పర్భువులో విశావ్సం గలదానిన్ అని మీరు
భావిసేత్, నా ఇంటికి వచిచ్ ఉండాలి,” అని
ఆమె మమమ్లిన్ బలవంతం చేసింది.

దయాయ్నిన్దయాయ్నిన్ వదిలించడంవదిలించడం. పౌలుపౌలు సీలలకుసీలలకు
దెబబ్లుదెబబ్లు

16 మరొక రోజు మేము పార్రథ్నాసథ్లానికి
వెళూత్ ఉంటే సోదె చెపేప్ దయయ్ం
పటిట్న ఒక యువతి మాకు ఎదురైంది. ఆమె
సోదె చెబుతూ తన యజమానులకు చాలా లాభం
సంపాదించేది.

17 ఆమె పౌలునూ మమమ్లిన్ వెంబడిసూత్,
“వీరు సరోవ్నన్తుడైన దేవుని సేవకులు. వీరు
మీకు రకష్ణమారగ్ం పర్కటిసుత్నాన్రు” అని
కేకలు వేసి చెపిప్ంది. 18 ఆమె ఇలాగే చాలా
రోజులు చేసూత్ వచిచ్ంది. కాబటిట్ పౌలు
చాలా చికాకు పడి ఆమె వైపు తిరిగి, “నీవు
ఈమెను వదలి బయటికి వెళిళ్పోమని
యేసుకీర్సుత్ నామంలో
ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను” అని ఆ దయయ్ంతో
చెపాప్డు. వెంటనే అది ఆమెను
వదలిపోయింది.

19 ఆమె యజమానులు తమ రాబడి పోయిందని
చూసి, పౌలునూ సీలనూ పటుట్కొని రచచ్బండకు
అధికారుల దగగ్రికి ఈడుచ్కు పోయారు. 20

నాయ్యాధిపతుల దగగ్రికి వారిని తీసుకు
వచిచ్, “వీరు యూదులై ఉండి 21 రోమీయులమైన
మనం అంగీకరించని, పాటించని ఆచారాలు
పర్కటిసూత్, మన పటట్ణానిన్
అలల్కలోల్లం చేసుత్నాన్రు” అని
చెపాప్రు.

22 అపుప్డు జనసమూహమంతా వారి మీదికి
దొమీమ్గా వచిచ్ంది. నాయ్యాధిపతులు వారి
బటట్లు లాగేసి బెతాత్లతో కొటాట్లని
ఆజాఞ్పించారు. 23 వారు చాలా దెబబ్లు
కొటిట్ వారిని చెరసాలలో పడేసి, భదర్ంగా
ఉంచాలని చెరసాల అధికారికి ఆజాఞ్పించారు.
24 అతడు ఆ ఆజఞ్ను పాటించి, వారిని లోపలి
చెరసాలలోకి తోసి, కాళళ్ను రెండు కొయయ్
దుంగల మధయ్ బిగించాడు.

ఖైదుఖైదు అధికారిఅధికారి మారుప్మారుప్
25 మధయ్రాతిర్ సమయంలో పౌలు, సీలలు

పార్రథ్న చేసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ
ఉంటే యితర ఖైదీలు వింటునాన్రు. 26 అపుప్డు
అకసామ్తుత్గా పెదద్ భూకంపం వచిచ్ంది,
చెరసాల పునాదులు కదిలి పోయాయి, వెంటనే
తలుపులనీన్ తెరుచుకునాన్యి, అందరి
సంకెళుళ్ ఊడిపోయాయి.

27 అంతలో చెరసాల అధికారి నిదర్ లేచి,
చెరసాల తలుపులనీన్ తెరచి ఉండడం చూసి,
ఖైదీలు పారిపోయారనుకొని, కతిత్ దూసి,
ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయాడు. 28 అయితే
పౌలు, “నీవు ఏ హానీ చేసుకోవదుద్, మేమంతా
ఇకక్డే ఉనాన్ం,” అనాన్డు.

29 చెరసాల అధికారి దీపాలు తెమమ్ని
చెపిప్ వేగంగా లోపలికి వచిచ్, వణుకుతూ
పౌలు, సీలలకు సాషాట్ంగ పడి, 30 వారిని
బయటికి తెచిచ్, “అయయ్లారా, రకష్ణ
పొందాలంటే నేనేమి చేయాలి?” అని అడిగాడు.
31 అందుకు వారు, “పర్భువైన యేసులో
విశావ్సముంచు, అపుప్డు నువూవ్, నీ ఇంటివారూ
రకష్ణ పొందుతారు” అని చెపిప్ 32 అతనికీ
అతని ఇంటోల్ ఉనన్ వారందరికీ దేవుని వాకుక్
బోధించారు. 33 రాతిర్ ఆ సమయంలోనే
చెరసాల అధికారి వారిని తీసుకు వచిచ్, వారి
గాయాలు కడిగాడు. వెంటనే అతడూ అతని ఇంటి
వారంతా బాపిత్సం పొందారు.

34 అతడు పౌలు సీలలను తన ఇంటికి తీసికెళిళ్
భోజనం పెటిట్, తాను దేవునిలో
విశావ్సముంచినందుకు తన ఇంటి వారందరితో
కూడ ఆనందించాడు.

35 తెలల్వారగానే, వారిని
విడిచిపెటట్ండని చెపప్డానికి
నాయ్యాధికారులు భటులిన్ పంపారు. 36

చెరసాల అధికారి ఈ మాటలు పౌలుకు
తెలియజేసి, “మిమమ్లిన్ విడుదల చేయమని
నాయ్యాధికారులు కబురు పంపారు, కాబటిట్
మీరిపుప్డు బయలుదేరి కేష్మంగా వెళళ్ండి”
అని చెపాప్డు.

37 అయితే పౌలు, “వారు నాయ్యం
విచారించకుండానే రోమీయులమైన మమమ్లిన్
బహిరంగంగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి,
ఇపుప్డు రహసయ్ంగా వెళళ్గొడతారా? మేము
ఒపుప్కోము. వారే వచిచ్ మమమ్లిన్ బయటికి
తీసుకు రావాలి” అని చెపాప్డు.

38 భటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధికారులకు
తెలియజేశారు. పౌలు సీలలు రోమీయులని విని
వారు భయపడాడ్రు. ఆ నాయ్యాధికారులు
వచిచ్ 39 వారిని బతిమాలుకుని చెరసాల
బయటికి తీసుకుపోయి, పటట్ణం విడిచి
వెళళ్ండని వారిని పార్ధేయపడాడ్రు. 40

పౌలు, సీల చెరసాల నుండి బయటికి వచిచ్
లూదియ ఇంటికి వెళాళ్రు. వారు సోదరులను
చూసి, పోర్తస్హించి ఆ పటట్ణం నుండి
బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు.

తెసస్లోనికతెసస్లోనిక సంఘసంఘ సాథ్పనసాథ్పన

వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ
పటట్ణాల మీదుగా తెసస్లోనిక
పటట్ణానికి వచాచ్రు. అకక్డ

యూదుల సమాజ మందిరం ఒకటి ఉంది. 2 పౌలు తన
అలవాటు పర్కారం అకక్డికి వెళిళ్ మూడు
విశార్ంతి దినాలు లేఖనాలోల్ నుండి వారితో
తరిక్ంచాడు. 3 కీర్సుత్ హింసలు అనుభవించి
మృతులోల్ నుండి లేవడం తపప్నిసరి అని
లేఖనాలను విపిప్ వివరించాడు. “నేను మీకు
పర్కటించే యేసే కీర్సుత్” అని
తెలియజేశాడు.

4 కొంతమంది యూదులు ఒపుప్కొని పౌలు
సీలలతో కలిశారు. వారిలో భకిత్పరులైన గీర్కు
వారూ, చాలమంది పర్ముఖులైన సీత్ర్లు కూడా
ఉనాన్రు.

యూదులయూదుల వయ్తిరేకతవయ్తిరేకత
5 అయితే ఆ బోధను నమమ్ని యూదులు

అసూయతో నిండిపోయి, ఊరిలో పనీపాటా

అపొసత్లుల కారయ్ములు 17:5
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లేకుండా తిరిగే కొంతమంది పోకిరీవారిని
వెంటబెటుట్కుని గుంపు కూరిచ్ పటట్ణమంతా
పెదద్ అలల్రి సృషిట్ంచారు. వారు యాసోను
ఇంటి మీద దాడి చేసి, పౌలు సీలలను జనం
మధయ్కు తీసుకు వెళాళ్లనుకునాన్రు.

6 అయితే వారు కనబడక పోయేసరికి
యాసోనునూ మరి కొంతమంది సోదరులనూ ఆ
పటట్ణ అధికారుల దగగ్రికి ఈడుచ్కుపోయి,
“భూలోకానిన్ తలకిందులు చేసిన వీరు ఇకక్డికి
కూడ వచాచ్రు. యాసోను వీరిని తన ఇంటోల్
పెటుట్కునాన్డు. 7 వీరంతా యేసు అనే
వేరొక రాజునాన్డని చెబుతూ సీజరు
చటాట్లకు విరోధంగా నడచుకొంటునాన్రు” అని
కేకలు వేశారు. 8 జనమూ అధికారులూ ఈ మాటలు
విని ఆందోళనపడాడ్రు. 9 వారు యాసోను
దగగ్రా మిగతావారి దగగ్రా జామీను తీసుకుని
వారిని విడుదల చేశారు.

బెరయాలోబెరయాలో పరిచరయ్పరిచరయ్
10 సోదరులు అదే రాతిర్ పౌలునూ సీలనూ

బెరయ ఊరికి పంపించారు. వారు వచిచ్ యూదుల
సమాజ మందిరంలోకి వెళాళ్రు. 11 వీరు
తెసస్లోనికలో ఉనన్వారి కంటే
మరాయ్దసుత్లు. ఎందుకంటే వీరు శర్దధ్తో
వాకాయ్నిన్ అంగీకరించి, పౌలు, సీలలు
చెపిప్న సంగతులు అలా ఉనాన్యో లేవో అని
పర్తి రోజూ లేఖనాలను తరచి చూసూత్
వచాచ్రు. 12 అందుచేత వారిలో చాలామంది
నమామ్రు. పర్ముఖ గీర్కు సీత్ర్లూ,
పురుషులూ విశవ్సించారు.

13 అయితే బెరయలో కూడా పౌలు దేవుని
వాకుక్ పర్కటిసుత్నాన్డని
తెసస్లోనికలోని యూదులు తెలుసుకుని
అకక్డికి కూడా వచిచ్ జనానిన్
రెచచ్గొటిట్ అలల్రి రేపారు. 14 వెంటనే
సోదరులు పౌలును సముదర్ం వరకూ పంపారు. సీల,
తిమోతి, అకక్డే ఉండిపోయారు.

15 పౌలును సాగనంపడానికి వెళిళ్న వారు
అతనిని ఏతెనుస్ పటట్ణం వరకూ తెచాచ్రు.
సీల, తిమోతి సాధయ్మైనంత తొందరగా తన
దగగ్రికి రావాలని పౌలు, వారి దావ్రా కబురు
పంపాడు.

ఏతెనుస్లోఏతెనుస్లో పౌలుపౌలు
16 పౌలు ఏతెనుస్లో వారి కోసం

ఎదురుచూసుత్నాన్డు. ఆ పటట్ణం నిండా ఉనన్
విగర్హాలను గమనించి అతని ఆతమ్
పరితపించింది. 17 అందుచేత సమాజ మందిరంలో
యూదులతోనూ దేవుణిణ్ ఆరాధించే
వారితోనూ, అంగడి వీధులోల్ పర్తి రోజూ
వచిచ్పోయే వారితోనూ చరిచ్సూత్
వచాచ్డు.

18 ఎపికూరీయుల సోత్యికుల వరాగ్నికి
చెందిన కొంతమంది తతవ్వేతత్లు అతనితో
వాదించారు. కొంతమంది, “ఈ వాగుడుకాయ
చెపేప్ది ఏమిటి” అని చెపుప్కునాన్రు. అతడు
యేసుని గూరీచ్, చనిపోయిన వారు తిరిగి
బర్తకడం గూరీచ్ పర్కటించాడు కాబటిట్ మరి
కొంత మంది, “ఇతడు మనం ఎరగని దేవుళళ్ను
పర్చారం చేసుత్నాన్డు” అని
చెపుప్కునాన్రు. 19 వారు అతనిని
వెంటబెటుట్కొని అరియోపగు అనే సమాఖయ్

దగగ్రికి తీసుకుపోయి, “నీవు చెబుతునన్ ఈ
కొతత్ బోధ మేము తెలుసుకోవచాచ్? 20 నీవు
కొనిన్ వింత విషయాలు మాకు
వినిపిసుత్నాన్వు. అందుచేత వీటి
అరథ్మేంటో మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది” అని
చెపాప్రు.

21 ఏతెనుస్ వారూ, అకక్డ నివసించే
విదేశీయులూ ఏదో ఒక కొతత్ విషయం
చెపప్డంలో, వినడంలో మాతర్మే తమ
సమయానిన్ గడిపేవారు.

అరియోపగుఅరియోపగు సభలోసభలో పౌలుపౌలు ఉపనాయ్సంఉపనాయ్సం
22 పౌలు అరియోపగు సభనుదేద్శించి,

“ఏతెనుస్ వాసులారా, మీరు అనిన్ విషయాలోల్
చాలా భకిత్పరులని నేను గమనిసుత్నాన్ను. 23

నేను దారిన పోతుంటే మీరు పూజించే వాటిని
చూశాను. అకక్డ ఒక బలిపీఠం నాకు కనబడింది.
దాని మీద “తెలియని దేవునికి” అని రాసి ఉంది.
కాబటిట్ మీరు తెలియకుండా దేనిని
ఆరాధిసుత్నాన్రో దానినే నేను మీకు
తెలియజేసుత్నాన్ను.

24 విశావ్నీన్, దానిలోని సమసాత్నీన్
చేసిన దేవుడు, తానే ఆకాశానికీ భూమికీ
పర్భువు కాబటిట్ చేతితో చేసిన
ఆలయాలోల్ నివసించడు. 25 ఆయన అందరికీ
జీవానీన్ ఊపిరినీ తకిక్న అనిన్ంటినీ
దయచేసేవాడు. కాబటిట్ తనకు ఏదో అకక్ర
ఉనన్టుట్గా మనుషులు చేతులతో చేసే సేవలు
అందుకోడు.

26 ఆయన ఒకక్ మనిషి నుండి లోకమంతటిలో
నివసించే అనిన్ జాతుల మనుషులను చేసి, వారి
కోసం కాలాలను నియమించాడు. నివసించే
సరిహదుద్లను ఏరప్రిచాడు. 27 అందుచేత వారు
దేవుణిణ్ వెతికి తమకై తాము ఆయనను
కనుగొనాలి. వాసత్వానికి ఆయన మనలో ఎవరికీ
దూరంగా ఉండేవాడు కాదు.

28 మనం ఆయనలో బతుకుతునాన్ం,
ఆయనలోనే మన కదలికలూ ఉనికీ ఉనాన్యి.
‘మనమాయన సంతానం,’
అని మీ కవులు కూడా కొందరు చెపాప్రు.
29 కాబటిట్ మనం దేవుని సంతానం గదా,

దేవతవ్ం అనేది మనుషులు తమ ఆలోచనా
నైపుణాయ్లతో చెకిక్న బంగారు, వెండి, రాతి
బొమమ్లను పోలి ఉంటుందని అనుకోకూడదు.

30 ఆ ఆజాఞ్న కాలాలను దేవుడు చూసీ
చూడనటుట్గా ఉనాన్డు. ఇపుప్డైతే
మానవులందరూ అంతటా పశాచ్తాత్ప పడాలని
అందరికీ ఆజాఞ్పిసుత్నాన్డు. 31 ఎందుకంటే
తాను నియమించిన వయ్కిత్తో నీతిని బటిట్
లోకానికి తీరుప్ తీరేచ్ ఒక రోజు
నిరణ్యించాడు. మృతులోల్ నుండి ఆయనను
లేపాడు కాబటిట్ దీనిన్ నమమ్డానికి
అందరికీ ఆధారం కలగజేశాడు.”

32 మృతులు చనిపోయి తిరిగి లేవడం గురించి
వారు వినన్పుప్డు కొంతమంది ఎగతాళి చేశారు.
మరి కొంతమంది దీనిన్ గురించి నీవు చెపేప్ది
మరొకసారి వింటామని చెపాప్రు. 33 ఆ తరువాత
పౌలు వారి దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోయాడు. 34

అయితే కొంతమంది అతనితో చేరి
విశవ్సించారు. వారిలో అరియోపగీతు వాడైన
దియొనూసియ, దమరి అనే ఒక సీత్ర్,
వీరితోబాటు మరి కొంతమంది కూడా ఉనాన్రు.
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కొరింతులోకొరింతులో పౌలుపౌలు

ఆ తరువాత పౌలు ఏతెనుస్ నుండి
బయలుదేరి కొరింతుకు వచాచ్డు.

2 పొంతు వంశానికి చెందిన అకుల అనే
ఒక యూదుడినీ అతని భారయ్ పిర్సిక్లల్నూ
గురించి తెలుసుకుని వారి దగగ్రికి వెళాళ్డు.
యూదులంతా రోమ్ నగరానిన్ విడిచి
వెళాళ్లని కాల్డియస్ చకర్వరిత్ ఆజఞ్
జారీ చేసిన కారణం చేత, వారు ఇటలీ నుంచి
కొదిద్ కాలం కిర్తమే ఈ పటట్ణానికి తరలి
వచాచ్రు. 3 వారి వృతిత్ డేరాలు కుటట్డం.
పౌలు వృతిత్ కూడా అదే కాబటిట్ అతడు
వారితో నివసిసూత్ కలిసి పని చేశాడు.

4 అతడు పర్తి విశార్ంతిదినాన సమాజ
మందిరంలో యూదులతో, గీర్కు వారితో
తరిక్సూత్ వారిని ఒపిప్సూత్ వచాచ్డు. 5

సీల, తిమోతిలు మాసిదోనియ నుండి
వచిచ్నపుప్డు పౌలు వాకుక్ బోధించడంలో
మరింతగా నిమగన్మయాయ్డు. ఆసకిత్తో
యేసే కీర్సత్ని యూదులకు బలంగా
సాకష్మిసుత్నాన్డు.

6 ఆ యూదులు అతనిని ఎదిరించి దూషించారు.
అతడు తన బటట్లు దులుపుకొని, “మీ రకత్ం మీ
తలమీదే ఉండుగాక . నేను నిరోద్షిని. ఇక నుండి
నేను యూదేతరుల దగగ్రికి వెళాత్ను” అని
వారితో చెపిప్ 7 అకక్డ నుండి వెళిళ్,
దైవభకిత్ గల తితియస్ యూసుత్ అనే అతని
ఇంటికి వచాచ్డు. అతని ఇలుల్ సమాజ
మందిరానిన్ ఆనుకొని ఉంది.

8 ఆ సమాజ మందిరం అధికారి కిర్సుప్ కుటుంబ
సమేతంగా పర్భువులో విశావ్సముంచాడు. ఇంకా
కొరింతు పౌరులోల్ చాలామంది విని,
విశవ్సించి బాపిత్సం పొందారు. 9 పర్భువు
రాతిర్వేళ దరశ్నంలో, “నీవు భయపడకుండా
మాటాల్డు. మౌనంగా ఉండవదుద్. 10 నేను నీకు
తోడుగా ఉనాన్ను, హాని చేయడానికి నీ మీదికి
ఎవడూ రాడు. ఈ పటట్ణంలో నాకు చెందినవారు
చాలామంది ఉనాన్రు” అని పౌలుతో చెపాప్డు.

11 అతడు వారి మధయ్ దేవుని వాకుక్
బోధిసూత్, ఒకటినన్ర సంవతస్రాలు అకక్డ
నివసించాడు.

గలిల్యోగలిల్యో నిరల్కష్ంనిరల్కష్ం
12 గలిల్యో అకయకు గవరన్రుగా ఉనన్

రోజులోల్ యూదులంతా ఏకమై పౌలు మీదికి
లేచి నాయ్యపీఠం ముందుకి అతణిణ్ తీసుకుని
వచాచ్రు. 13 “వీడు ధరమ్శాసాత్ర్నికి
విరుదధ్ంగా దేవుణిణ్ ఆరాధించడానికి
పర్జలను పేర్రేపిసుత్నాన్డు” అని ఆరోపణ
చేశారు.

14 పౌలు మాటాల్డడం పార్రంభించినపుడు
గలిల్యో, “యూదులారా, ఈ వివాదం ఏదో ఒక
అనాయ్యానికో, ఒక చెడడ్ నేరానికో
సంబంధించినదైతే నేను మీ మాట సహనంగా
వినడం నాయ్యమే. 15 ఇది ఏదో ఉపదేశం
గురించో, పేరుల గురించో, ధరమ్శాసత్ర్ం
గురించో వాదన అయితే ఆ విషయం మీరే
చూసుకోండి. ఇలాంటి వాటి గురించి విచారణ
చేయడానికి నాకు మనసు లేదు” అని యూదులతో
చెపిప్ 16 వారిని నాయ్యపీఠం దగగ్ర నుండి
పంపివేశాడు.

17 అపుప్డు అందరూ సమాజ మందిరం అధికారి
సోసెత్నేసును పటుట్కొని నాయ్యపీఠం
దగగ్ర కొటట్సాగారు. అయితే ఈ సంగతులేవీ
గలిల్యో పటిట్ంచుకోలేదు.

పౌలుపౌలు మొకుక్బడిమొకుక్బడి
18 పౌలు ఇంకా చాలా రోజులు అకక్డే ఉండి

చివరికి వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్డు.
అతనికి మొకుక్బడి ఉండడం వలల్
కెంకేర్యలో తన జుటుట్ కతిత్రించుకొని
పిర్సిక్లల్, అకులతో కలిసి సిరియాకు
బయలుదేరాడు.

19 వారు ఎఫెసు వచిచ్నపుప్డు పౌలు వారిని
అకక్డ విడిచి పెటిట్ తాను మాతర్ం సమాజ
మందిరంలో పర్వేశించి యూదులతో వాదిసూత్
ఉనాన్డు. 20 వారు ఇంక కొంతకాలం తమతో
ఉండమని పౌలును బతిమాలారు. 21 అతడు
అంగీకరించక దేవుని చితత్మైతే మరొకసారి
వసాత్నని చెపిప్ వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుని
ఓడ ఎకిక్ ఎఫెసు నుండి బయలుదేరాడు.

22 తరువాత కైసరయ రేవులో దిగి
యెరూషలేము వెళిళ్, అకక్డి సంఘానిన్
పలకరించి, అంతియొకయకు వచాచ్డు. 23 అకక్డ
కొంతకాలం ఉనన్ తరువాత బయలుదేరి వరసగా
గలిలయ పార్ంతంలో, ఫుర్గియలో సంచరిసూత్
శిషుయ్లందరినీ సిథ్రపరిచాడు.

ఎఫెసులోఎఫెసులో అపొలోల్అపొలోల్
24 అలెగాజ్ండిర్య వాడైన అపొలోల్ అనే

ఒక యూదుడు ఎఫెసు వచాచ్డు. అతడు గొపప్
విదావ్ంసుడు, లేఖనాలోల్ పార్వీణయ్త
కలిగినవాడు. 25 అతడు పర్భువు మారగ్ంలో
ఉపదేశం పొంది, ఆతమ్లో తీవర్త కలిగి,
యేసును గూరిచ్ సప్షట్ంగా మాటాల్డుతూ,
సమాజ మందిరాలోల్ ధైరయ్ంగా బోధించడం
మొదలు పెటాట్డు. కానీ అతనికి యోహాను
బాపిత్సం గురించి మాతర్మే తెలుసు.

26 పిర్సిక్లల్, అకుల అతని గురించి విని,
అతనిని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ం గురించి
పూరిత్గా విశదపరిచారు. 27 తరువాత అతడు అకయ
వెళాళ్లని తలంచినపుప్డు అకక్డి
విశావ్సులకు ఉతత్రాలు రాసి అతనిని
చేరుచ్కోమని అకక్డి సోదరులను
పోర్తాస్హపరిచారు. అతడు అకక్డికి వచిచ్,
దైవ కృపచేత విశవ్సించిన వారికి చాలా
సహాయం చేశాడు. 28 లేఖనాల ఆధారంతో యేసే
కీర్సత్ని రుజువు పరుసూత్, బహిరంగంగా
యూదుల వాదానిన్ గటిట్గా ఖండిసూత్
వచాచ్డు.

ఎఫెసులోఎఫెసులో యోహానుయోహాను శిషయ్గణంశిషయ్గణం కెర్ౖసత్వులుకెర్ౖసత్వులు
కావడంకావడం

అపొలోల్ కొరింథులో ఉనన్పుప్డు
జరిగిందేమంటే, పౌలు మనయ్
పార్ంతాలోల్ సంచరించి ఎఫెసుకు

వచిచ్నపుప్డు కొందరు శిషుయ్లు అతనికి
కనిపించారు. వారిని, “మీరు నముమ్కునన్పుప్డు
పరిశుదాధ్తమ్ను పొందారా?” అని అడిగాడు. 2

వారు, “పరిశుదాధ్తమ్ ఉనాన్డనన్ సంగతే
మేము వినలేదు” అని చెపాప్రు. 3 అపుప్డు
పౌలు, “అలాగైతే మీరు ఎలాంటి బాపిత్సం

అపొసత్లుల కారయ్ములు 19:3

843



పొందారు?” అని అడగాగ్, వారు, “యోహాను
బాపిత్సం” అని చెపాప్రు.

4 అందుకు పౌలు, “యోహాను తన వెనుక వచేచ్
వానిలో, అనగా యేసులో విశావ్సముంచాలని
పర్జలతో చెబుతూ, మారుమనసుస్ విషయమైన
బాపిత్సమిచాచ్డు” అని చెపాప్డు. 5 వారు ఆ
మాటలు విని పర్భువైన యేసు నామంలో
బాపిత్సం పొందారు.

6 తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచినపుడు
పరిశుదాధ్తమ్ వారి మీదికి వచాచ్డు.
అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడటం,
పర్వచించడం మొదలుపెటాట్రు. 7 వారందరూ
సుమారు పనెన్ండు మంది పురుషులు.

సమాజమందిరంలోసమాజమందిరంలో ఆపైనఆపైన తురనున్తురనున్ అనేఅనే వాడివాడి
బడిలోబడిలో పౌలుపౌలు బోధనలుబోధనలు

8 తరువాత అతడు సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్
పర్సంగిసూత్, దేవుని రాజయ్ం గూరిచ్
తరిక్సూత్, ఒపిప్సూత్, ధైరయ్ంగా
మాటాల్డుతూ మూడు నెలలు గడిపాడు. 9

అయితే కొందరు తమ హృదయాలను కఠినం
చేసుకుని అతనిని తిరసక్రించి, జనసమూహం
ఎదుట కీర్సుత్ మారాగ్నిన్ దూషిసూత్
వచాచ్రు. కాబటిట్ అతడు వారిని
విడిచిపెటిట్, శిషుయ్లను వారి నుండి వేరు
చేసి పర్తిరోజూ తురనున్ అనే అతని బడిలో
చరిచ్సూత్ వచాచ్డు.

10 రెండు సంవతస్రాల పాటు ఈ విధంగా
జరిగింది. కాబటిట్ యూదులు, గీర్కులు,
ఆసియలో నివసించే వారంతా పర్భువు వాకుక్
వినాన్రు.

పౌలుపౌలు చేసినచేసిన అదుభ్తాలుఅదుభ్తాలు
11 అంతేగాక దేవుడు పౌలు చేత కళుళ్

మిరుమిటుల్ గొలిపే అదుభ్తాలను
చేయించాడు. 12 అతని శరీరానికి తాకిన
చేతిగుడడ్లయినా, నడికటల్యినా రోగుల
దగగ్రికి తెసేత్ వారి రోగాలు పోయాయి,
దురాతమ్లు కూడా వదలిపోయాయి. 13 అపుప్డు
దేశసంచారం చేసే యూదు మాంతిర్కులు
కొందరు, “పౌలు పర్కటించే యేసు తోడు,
మిమమ్లిన్ ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను” అని
చెపిప్, దురాతమ్లు పటిట్నవారి మీద
పర్భువైన యేసు పేరు ఉచఛ్రించడానికి
పూనుకొనాన్రు.

14 సెక్వ అనే ఒక యూదు పర్ధాన యాజకుని
కొడుకులు ఏడుగురు కూడా ఆ విధంగా
చేసుత్నాన్రు. 15 అందుకు ఆ దురాతమ్, “నాకు
యేసు ఎవరో తెలుసు, పౌలు కూడా తెలుసు గాని,
మీరెవరు?” అని అడిగింది. 16 ఆ దురాతమ్
పటిట్నవాడు ఎగిరి వారిమీద పడి వారిని
లొంగదీసుకోవడంతో ఆ దురాతమ్ గెలిచింది.
అందుచేత వారు గాయాలతో బటట్లేల్కుండా
ఆ ఇంటి నుండి పారిపోయారు.

17 ఈ సంగతి ఎఫెసులో నివసించే యూదులకు,
గీర్కువారికి తెలిసినపుప్డు వారందరికీ భయం
కలిగింది కాబటిట్ పర్భువైన యేసు నామానికి
ఘనత కలిగింది. 18 విశవ్సించినవారు చాలా మంది
వచిచ్, తమ దురామ్రగ్ కిర్యలను
ఒపుప్కునాన్రు.

19 అంతేగాక మాంతిర్క విదయ్
అభయ్సించినవారు చాలా మంది తమ

పుసత్కాలను తెచిచ్, బహిరంగంగా వాటిని
కాలిచ్వేశారు. లెకక్ చూసినపుప్డు వాటి
విలువ యాభై వేల వెండి రూపాయలు అయింది. 20

అంత పర్భావ సైతం గా పర్భువు వాకుక్
వాయ్పించింది. 21 ఇది జరిగిన తరువాత పౌలు
మాసిదోనియ, అకయ దేశాల మారగ్ంలో
యెరూషలేము వెళాళ్లని ఉదేద్శించి ‘నేను
అకక్డికి వెళిళ్న తరువాత రోమ్ నగరానిన్
కూడా చూడాలి’ అని నిరణ్యించుకునాన్డు.

22 అపుప్డు తన పరిచారకులోల్ తిమోతి,
ఎరసుత్ అనే ఇదద్రిని మాసిదోనియ పంపించి
తాను మాతర్ం ఆసియలో కొంతకాలం
నిలిచిపోయాడు.

ఎఫెసులోఎఫెసులో కంసాలులకంసాలుల ఆగడంఆగడం
23 ఆ రోజులోల్ కీర్సుత్ మారగ్ం గురించి

అకక్డ చాలా అలల్రి చెలరేగింది. 24

ఎలాగంటే, దేమేతిర్ అనే ఒక కంసాలి డయానా
దేవతకు వెండి విగర్హాలను చేయిసూత్
అకక్డి పనివారికి మంచి ఆదాయం
కలిప్ంచేవాడు.

25 అతడు వారిని, ఆ వృతిత్లో ఉనన్ ఇతరులను
పోగుచేసి వారితో, “ఈ పని దావ్రా మనకి మంచి
ఆదాయం వసూత్ మన జీవనోపాధి బాగా జరుగుతూ
ఉందని మీకు తెలుసు. 26 అయితే ఈ పౌలు,
చేతులతో చేసిన విగర్హాలు నిజమైన దేవుళుళ్
కారని బోధించి, ఎఫెసులో మాతర్మే కాక
మొతత్ం ఆసియా అంతట చాలామంది పర్జలను
పెడదారి పటిట్ంచాడని మీరు వినాన్రు,
చూశారు కూడా. 27 పైగా మన వృతిత్ మీద
శర్దధ్ తగిగ్పోవడమే కాక, డయానా
దేవసాథ్నం కూడ నిరల్కాష్నికి గురై, ఆసియా
అంతటా, ఇంకా భూలోకమంతటా
పూజలందుకుంటునన్ ఈమె పర్భావం
తగిగ్పోతుందేమో అని నాకు భయం
వేసుత్నన్ది” అని వారితో చెపాప్డు.

28 వారు అది విని ఉగుర్లైపోయి, “ఎఫెసీయుల
డయానా మహాదేవి” అని కేకలు వేశారు. 29

దానితో పటట్ణం బహు గందరగోళంగా
తయారైంది. వెంటనే వారు పౌలుతో
పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియాకు చెందిన
గాయి, అరిసాత్రుక్లను పటుట్కొని
దొమీమ్గా అకక్డి నాటక పర్దరశ్న శాలలోకి
ఈడుచ్కు పోయారు.

30 పౌలు ఆ జనసమూహం పోగైన సభ దగగ్రికి
వెళాళ్లనుకునాన్డు గాని, శిషుయ్లు అతనిని
వెళళ్నియయ్లేదు. 31 అంతేగాక ఆసియా
దేశాధికారులోల్ అతని సేన్హితులు కొందరు
అతనికి కబురు పంపి, “నీవు నాటక
పర్దరశ్నశాలలోకి వెళళ్వదుద్” అని
నచచ్జెపాప్రు.

32 ఆ సభ గందరగోళంగా ఉంది. కొందరు ఒక
రకంగా, మరికొందరు మరో రకంగా కేకలు
వేసుత్నాన్రు. అసలు తామెందుకు అకక్డ
గుమిగూడామో చాలా మందికి తెలియనే లేదు. 33

అపుప్డు యూదులు అలెగాజ్ండరును ముందుకు
తోసి అతనిని జనం ఎదుటికి తెచాచ్రు.
అలెగాజ్ండర్ సైగ చేసి ఆ పర్జలకి సమాధానం
చెపుప్కోవాలని చూశాడు. 34 అయితే అతడు
యూదుడని వారికి తెలిసి అందరూ
మూకుమమ్డిగా రెండు గంటల సేపు ‘ఎఫెసీయుల
డయానా మహాదేవి’ అని నినాదాలు చేశారు.

అపొసత్లుల కారయ్ములు 19:4

844



20

35 అపుప్డు ఊరి కరణం సమూహానిన్
సముదాయించి, “ఎఫెసీ వాసులారా, ఎఫెసు
పటట్ణం డయానా మహాదేవికీ ఆకాశం నుండి
పడిన పవితర్ శిలకూ ధరమ్కరత్ అని తెలియని
వారెవరు? 36 ఈ సంగతులు తిరుగులేనివి
కాబటిట్ మీరు శాంతం వహించి ఏ విషయంలోనూ
తొందరపడకపోతే మంచిది.

37 మీరు ఈ వయ్కుత్లిన్ తీసికొచాచ్రు
గదా, వీరు గుడిని దోచుకునన్ వారా? మన దేవతను
దూషించారా? 38 దేమేతిర్కీ అతనితో ఉనన్
కంసాలులకూ వీరి మీద ఆరోపణలు ఏవైనా ఉంటే
నాయ్యసభలు జరుగుతునాన్యి, అధికారులు
ఉనాన్రు కాబటిట్ వారు ఒకరిపై ఒకరు
వాయ్జయ్ం వేయవచుచ్. 39 అయితే మీరు ఇతర
సంగతులను గురించి విచారణ చేయాలనుకుంటే అవి
కర్మమైన సభలోనే పరిషాక్రమవుతాయి.

40 మనం ఈ గందరగోళం గూరిచ్ చెపప్దగిన
కారణం ఏమీ లేదు గనక, ఈ రోజు జరిగిన
అలల్రిని గురించి అధికారులు మనపై విచారణ
జరుపుతారేమో అని భయంగా ఉంది. ఈ విధంగా
గుంపు కూడడానికి తగిన కారణం ఏం చెబుతాం?”
అని వారితో అనాన్డు. 41 అతడలా చెపిప్ సభను
ముగించేశాడు.

మాసిదోనియమాసిదోనియ, గీర్సులగీర్సుల గుండాగుండా పౌలుపౌలు
యెరూషలేముయెరూషలేము పర్యాణంపర్యాణం

ఆ అలల్రి సదుద్మణిగిన తరువాత
పౌలు శిషుయ్లను దగగ్రికి పిలిచి
పోర్తాస్హక వాకుక్లు చెపిప్ వారి

దగగ్ర సెలవు తీసుకుని మాసిదోనియ
బయలుదేరాడు.

2 ఆ పార్ంతాలనీన్ తిరిగి అకక్డి
విశావ్సులను పోర్తస్హించి గీర్సు వచాచ్డు.
3 అతడు అకక్డ మూడు నెలలు గడిపిన తరువాత
ఓడపై సిరియా వెళాళ్లని భావించాడుగానీ
అకక్డి యూదులు అతనిపై కుటర్
చేసుత్నాన్రని తెలిసి తిరిగి మాసిదోనియ
వెళళ్డానికి నిరణ్యించుకునాన్డు.

4 ఫురర్స్ కుమారుడు, బెరయ ఊరికి చెందిన
సోపతుర్, తెసస్లోనిక వారు అరిసాత్రుక్,
సెకుందు, దెరెబ్ ఊరివాడు గాయి, తిమోతి,
ఆసియా దేశాలకు చెందిన తుకికు, తోర్ఫిము,
అతనితో వచాచ్రు. 5 అయితే వారంతా ముందుగా
వెళిళ్ తోర్యలో మా కోసం ఎదురు
చూసుత్నాన్రు.

తోర్యలోతోర్యలో పౌలుపౌలు చరయ్లుచరయ్లు
6 మేము పులియని పిండితో చేసే రొటెట్ల

పండగ దినాలు పూరత్యాయ్క ఓడ ఎకిక్
ఫిలిపిప్ విడిచి పెటిట్ ఐదు రోజులు
పర్యాణించి తోర్య చేరుకొని వారి దగగ్ర
ఏడు రోజులు గడిపాం.

7 ఆదివారం నాడు మేము రొటెట్ విరవడానికి
సమకూడినపుప్డు పౌలు తరువాతి రోజు
వెళళ్వలసి ఉంది కాబటిట్ అతడు వారితో
అరథ్రాతిర్ దాకా విసత్రించి మాటాల్డుతూ
ఉండిపోయాడు. 8 మేము సమావేశమైన
మేడగదిలో చాలా దీపాలు ఉనాన్యి. 9 పౌలు
చాలాసేపు పర్సంగిసుత్ంటే కిటికీలో
కూరుచ్నన్ ఐతుకు అనే యువకుడు గాఢ నిదర్లో
మునిగి జోగి, మూడవ అంతసుత్ నుండి జారి కింద
పడి చనిపోయాడు.

10 అపుప్డు పౌలు కిందికి వెళిళ్ అతని మీద
పడుకొని కౌగలించుకొని, “మీరిక గాభరా
పడవలసిన పని లేదు. ఎందుకంటే అతడు బతికే
ఉనాన్డు” అని వారితో చెపాప్డు. 11 అతడు
మళీళ్ పైకి వచిచ్ రొటెట్ విరిచి భుజించి
తెలల్వారే వరకూ వారితో ఎనోన్ విషయాలు
మాటాల్డి బయలుదేరాడు. 12 సజీవంగా ఉనన్ ఆ
యువకుణిణ్ తీసుకు వచిచ్నపుప్డు వారికి
గొపప్ ఆదరణ కలిగింది.

మిలేతుకుమిలేతుకు
13 మేము ఓడ ఎకిక్ అసుస్ అనే పార్ంతానికి

వెళిళ్ అకక్డ పౌలుని ఎకిక్ంచుకోవాలని
ముందుగా బయలేద్రాం. తాను అకక్డివరకూ కాలి
నడకను రావాలని ఉదేద్శించి పౌలు మమమ్లిన్
ఆ విధంగా ఆదేశించాడు. 14 అసుస్లో అతడు
మాతో కలిసిన తరువాత మేమంతా కలిసి
మితిలేనే వచాచ్ం.

15 అకక్డ నుండి బయలుదేరి మరునాటికి
కీయోసు దీవ్పానికి ఎదురుగా వచాచ్ం.
మరునాటికి సమొసు చేరుకొని ఆ తరువాతి
రోజుకి మిలేతు చేరుకునాన్ం. 16

సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ రోజున
యెరూషలేములో ఉండాలని పౌలు
తవ్రపడుతునాన్డు కాబటిట్ ఆసియలో
కాలయాపన చేయకుండా ఎఫెసును దాటి
వెళిళ్పోవాలని అతడు నిశచ్యించుకునాన్డు.

ఎఫెసుఎఫెసు సంఘపెదద్లతోసంఘపెదద్లతో పౌలుపౌలు
17 అతడు మిలేతులో ఉండగానే ఎఫెసులోని

పెదద్లకు కబురు పెటిట్ వారిని పిలిపించాడు.
18 వారు వచిచ్నపుడు వారితో ఇలా అనాన్డు,
“నేను ఆసియలో కాలు మోపిన రోజు నుండి మీ
మధయ్ ఏ విధంగా ఉనాన్నో మీకే తెలుసు.

19 యూదుల కుటర్ల వలన నాకు విషమ పరీకష్లు
సంభవించినా కనీన్టితోనూ, సంపూరణ్మైన
వినయభావంతోనూ పర్భువుకు సేవ చేశానని మీకు
తెలుసు. 20 మీకు పర్యోజనకరమైన దేనినీ నేను
దాచుకోకుండా బహిరంగంగా, ఇంటింటికీ తిరిగి
బోధించాను. 21 అంతేకాక, దేవుని ఎదుట
మారుమనసుస్ పొంది మన పర్భువైన యేసు
కీర్సుత్లో విశావ్సముంచాలని యూదులకూ,
గీర్సు దేశసుత్లకూ ఏ విధంగా సాకష్య్ం
ఇసుత్నాన్నో, అంతా మీకు తెలుసు.

22 “ఇదిగో, ఇపుప్డు నేను ఆతమ్
నిరబ్ంధంలో యెరూషలేము వెళుత్నాన్ను,
అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవిసాత్యో నాకు
తెలియదు. 23 కానీ, పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి
పటట్ణంలో సాకష్మిసూత్ నా కోసం
సంకెళుళ్, హింసలూ వేచి ఉనాన్యని
చెపాప్డని మాతర్ం తెలుసు.

24 అయితే దేవుని కృపాసువారత్ను గురించి
సాకష్య్ం ఇవవ్డంలో నా జీవిత
లకాష్య్నిన్, పర్భువైన యేసు వలన నేను
పొందిన పరిచరయ్ను పూరిత్ చేయడం కోసం నా
పార్ణానిన్ నాకెంత మాతర్ం పిర్యంగా
ఎంచుకోవడం లేదు. 25 ఇదిగో, దేవుని రాజయ్ం
గురించి పర్కటిసూత్ నేను మీ మధయ్
తిరుగుతూ ఉనాన్ను. మీరెవరూ ఇక మీదట నా
ముఖం చూడరని నాకు తెలుసు. 26 కాబటిట్ మీ
అందరి రకత్ం విషయంలో నేను నిరోద్షినని
మిమమ్లేన్ సాకష్య్ంగా పెడుతునాన్ను.
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27 ఎందుకంటే దేవుని సంకలాప్నిన్ మీకు
పూరిత్గా పర్కటించకుండా నేనేమీ
దాచుకోలేదు.

28 “పర్భువు తన సవ్రకత్మిచిచ్
సంపాదించిన సంఘానిన్ కాయడం కోసం
పరిశుదాధ్తమ్ మిమమ్లిన్ దేనికి
అధయ్కుష్లుగా నియమించాడో ఆ మంద
అంతటిని గురించీ, మీ మటుట్కు మిమమ్లిన్
గురించీ జాగర్తత్గా ఉండండి. 29 నాకు తెలుసు,
నేను వెళిళ్పోయిన వెంటనే కూర్రమైన
తోడేళుళ్ వంటివారు మీలో పర్వేశిసాత్రు.
వారు మందపై జాలి చూపరు.

30 అంతేకాక శిషుయ్లిన్ తమతో
ఈడుచ్కుపోవడం కోసం దారి మళిళ్ంచే
మాటలు పలికే వయ్కుత్లు మీలో నుండే
బయలుదేరుతారు. 31 కాబటిట్ మూడు
సంవతస్రాలుగా నేను రాతిర్ంబగళుళ్
కనీన్ళళ్తో మీలో పర్తి ఒకక్రికీ ఎడతెగక
బుదిధ్ చెబుతూ ఉనాన్నని గురుత్ంచుకుని
మెలకువగా ఉండండి.

32 ఇపుప్డు దేవునికీ, ఆయన కృపావాకాయ్నికీ
మిమమ్లిన్ అపప్గిసుత్నాన్ను. ఆయన మీకు
కేష్మాభివృదిధ్ కలగజేయటానికీ
పరిశుదుధ్లందరితో వారసతవ్ం
అనుగర్హించడానికీ శకిత్శాలి. 33 నేను ఎవరి
వెండినిగానీ, బంగారానిన్గానీ,
వసాత్ర్లుగానీ ఆశించలేదు. 34 నా అవసరాల
నిమితత్ం, నాతో ఉనన్వారి నిమితత్ం ఈ నా
చేతులు కషట్పడాడ్యని మీకు తెలుసు.

35 మీరు కూడా అదే విధంగా పర్యాసపడి
బలహీనులను సంరకిష్ంచాలనీ,

‘పుచుచ్ కోవడం కంటే ఇవవ్డం
ధనయ్కరమైనది’ అని పర్భువైన యేసు
చెపిప్న మాటలు జాఞ్పకం చేసుకోవాలనీ, నేను
అనిన్ విషయాలోల్ మీకు ఆదరశ్ంగా నిలిచాను.”

36 అతడు ఈ విధంగా చెపిప్ మోకరించి
వారందరితో కలిసి పార్రథ్న చేశాడు. 37

అపుప్డు వారంతా చాలా ఏడిచ్ పౌలును
కౌగలించుకుని ముదుద్పెటుట్కునాన్రు. 38

మరి ముఖయ్ంగా, “మీరు ఇక మీదట నా ముఖం
చూడరు“ అని అతడు చెపిప్న మాటను బటిట్
వారు ఎంతో దుఃఖిసూత్ ఓడ వరకూ అతనిని
సాగనంపారు.

తూరుతూరు పటట్ణానికిపటట్ణానికి పర్యాణంపర్యాణం

మేము వారిని విడిచి ఓడ ఎకిక్ నేరుగా
వెళిళ్ కోసుకు, మరునాడు రొదుకు,
అకక్డ నుంచి పతర రేవుకు వచాచ్ం. 2

అకక్డ ఫేనీకే బయలుదేరుతునన్ ఒక ఓడను చూసి
దానిలో ఎకాక్ం. 3 దానిపై వెళూత్ కుపర్
కనిపిసూత్ ఉండగా దానికి కుడి పకక్గా
పర్యాణించి, సిరియా వైపుగా వెళిళ్,
తూరులో దిగాం. అకక్డ ఓడలోని సరుకు దిగుమతి
చెయాయ్లిస్ ఉంది.

యెరూషలేముకుయెరూషలేముకు వెళళ్వదద్నివెళళ్వదద్ని పౌలుకుపౌలుకు
హెచచ్రికహెచచ్రిక

4 మేమకక్డి శిషుయ్లను కలుసుకొని అకక్డ
ఏడు రోజులు ఉనాన్ం. వారు ఆతమ్ దావ్రా
“నీవు యెరూషలేములో కాలు పెటట్వదుద్” అని
పౌలుతో చెపాప్రు. 5 ఆ రోజులు గడిచిన
తరువాత మేము పర్యాణమైనపుప్డు వారంతా

భారాయ్ పిలల్లతో వచిచ్ మమమ్లిన్
పటట్ణం బయటి వరకూ సాగనంపారు. వారూ,
మేమూ సముదర్తీరంలో మోకాళళ్పై
పార్రిథ్ంచి ఒకరి దగగ్ర మరొకరు సెలవు
తీసుకునాన్ం. 6 మేము ఓడ ఎకిక్న తరువాత వారు
తమ ఇళళ్కు తిరిగి వెళాళ్రు.

7 మేము తూరు నుండి పర్యాణించి,
తొలెమాయి వచిచ్, అకక్డి సోదరులను
పలకరించి వారి దగగ్ర ఒక రోజు గడిపాం. 8

మరునాడు బయలుదేరి కైసరయ వచిచ్,
అపొసత్లులు నియమించిన ఏడుగురిలో ఒకడైన
సువారిత్కుడు ఫిలిపుప్ ఇంటికి వచిచ్ అతనితో
ఉనాన్ం. 9 పర్వచన వరం ఉనన్ నలుగురు
కుమారెత్లు అతనికి ఉనాన్రు. వారంతా
కనయ్లు.

యెరూషలేముకుయెరూషలేముకు వెళళ్వదద్నివెళళ్వదద్ని మళీల్మళీల్
హెచచ్రికహెచచ్రిక

10 మేమకక్డ చాలా రోజులు ఉనాన్ం. అగబు
అనే ఒక పర్వకత్ యూదయ నుండి వచాచ్డు. 11

అతడు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసుకుని,
దానితో తన చేతులను కాళళ్ను కటుట్కొని,
“యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల
వయ్కిత్ని ఈ విధంగా బంధించి, యూదేతరుల
చేతికి అపప్గిసాత్రని పరిశుదాధ్తమ్
చెబుతునాన్డు” అనాన్డు. 12 ఈ మాట
వినన్పుప్డు మేమూ, అకక్డివారూ
యెరూషలేముకు వెళళ్వదద్ని పౌలును
బతిమాలుకొనాన్ం. 13 కానీ పౌలు, “ఇదేమిటి?
మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసుత్నాన్రు?
నేను పర్భు యేసు నామం నిమితత్ం
యెరూషలేములో బంధకాలకే కాదు,
చనిపోవడానికి సైతం సిదధ్ంగా ఉనాన్ను” అని
చెపాప్డు. 14 అతడు మనసు మారుచ్కోడని
గర్హించాక మేము, “పర్భువు చితత్ం
జరుగుతుంది గాక” అని ఊరుకునాన్ం.

యెరూషలేములోయెరూషలేములో పౌలుపౌలు
15 ఆ రోజులు గడచిన తరువాత మాకు కావలసిన

సామగిర్ తీసుకుని యెరూషలేముకు
పర్యాణించాం. 16 మాతో కలిసి కైసరయ నుంచి
కొందరు శిషుయ్లు, మొదటి నుండి శిషుయ్డుగా
ఉనన్ సైపర్సు వాసి మాన్సోను దగగ్రికి
మమమ్లిన్ తీసుకుపోయారు. అతని ఇంటోల్
మాకు బస ఏరాప్టు చేశారు. 17 మేము
యెరూషలేము చేరినపుప్డు సోదరులు
మమమ్లిన్ సంతోషంతో చేరుచ్కొనాన్రు.

18 మరునాడు పెదద్లంతా అకక్డికి
వచిచ్నపుడు పౌలు మాతో కలిసి యాకోబు
దగగ్రికి వచాచ్డు. 19 అతడు వారిని కుశల
పర్శన్లు అడిగి, తన పరిచరయ్ వలన దేవుడు
యూదేతరులోల్ చేసిన కారాయ్లను వివరంగా
తెలియజెపాప్డు.

20 అది విని వారు దేవుణిణ్ మహిమపరచి
అతనితో, “సోదరా, యూదులోల్ విశావ్సులు
ఎనిన్ వేలమంది ఉనాన్రో చూశావు గదా?
వారంతా ధరమ్శాసత్ర్ంలో ఆసకిత్ గలవారు.
21 యూదేతరుల మధయ్ నివసించే యూదులు తమ
పిలల్లకు సునన్తి చేయకూడదనీ, మన ఆచారాలను
పాటించకూడదనీ నీవు చెపప్డం వలన వారంతా
మోషేను విడిచిపెటాట్లని నీవు
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బోధిసుత్నన్టుట్గా ఇకక్డి వారికి
సమాచారం ఉంది.

22 కాబటిట్ మనమేం చేదాద్ం? నీవు వచిచ్న
సంగతి వారికి తపప్కుండా తెలుసుత్ంది. 23

మేము నీకు చెపిప్నటుట్ చెయియ్.
మొకుక్బడి ఉనన్ నలుగురు వయ్కుత్లు మా
దగగ్ర ఉనాన్రు. 24 నీవు వారిని తీసుకుపోయి
వారితో కూడ శుదిధ్ చేసుకుని, వారు తల
కౌష్రం చేయించుకోడానికి అయేయ్ ఖరుచ్
నువేవ్ భరించు. అపుప్డు నినున్ గూరిచ్ తాము
వినన్ సమాచారం నిజం కాదనీ, నువువ్ కూడా
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ యథావిధిగా పాటించే
వయ్కిత్వనీ వీరు గర్హిసాత్రు.

25 అయితే విశవ్సించిన యూదేతరుల
విషయంలో విగర్హాలకు అరిప్ంచిన వాటినీ,
రకాత్నీన్, గొంతు నులిమి చంపిన దానినీ,
జారతావ్నీన్ మానాలని నిరణ్యించి వారికి
రాశాం” అని చెపాప్రు.

26 కాబటిట్ పౌలు ఆ మరునాడు మొకుక్బడి
ఉనన్ ఆ వయ్కుత్లిన్ వెంటబెటుట్కొని
వెళిళ్, వారితో కలిసి శుదిధ్ చేసుకుని,
దేవాలయంలో పర్వేశించి, వారందరి పకష్ంగా
కానుక అరిప్ంచే వరకూ శుదిధ్దినాలు
నెరవేరుసాత్నని చెపాప్డు.

ఆలయంలోఆలయంలో యూదులుయూదులు పౌలునుపౌలును బంధించడంబంధించడం
27 ఏడు రోజులు పూరిత్ కావచిచ్నపుప్డు

ఆసియ నుండి వచిచ్న యూదులు దేవాలయంలో
అతనిన్ చూసి, బలవంతంగా పటుట్కొని అకక్డి
పర్జలందరినీ కలవర పరచి 28

“ఇశార్యేలీయులారా, వచిచ్ సహాయం
చేయండి. పర్జలకీ, ధరమ్శాసాత్ర్నికీ, ఈ
సథ్లానికీ విరోధంగా అందరికీ, అనిన్చోటాల్
బోధిసుత్నన్వాడు వీడే. పైగా వీడు గీర్కు
వారిని దేవాలయంలోకి తెచిచ్ ఈ పరిశుదధ్
సథ్లానిన్ అపవితర్ం చేశాడు” అని కేకలు
వేశారు.

29 ఎఫెసు వాడైన తోర్ఫిము అంతకు ముందు
పౌలుతో కలిసి ఉండడం వారు చూశారు కాబటిట్
పౌలు అతణిణ్ కూడా దేవాలయంలోకి తీసుకుని
వచాచ్డని వారు భావించారు. 30 పటట్ణమంతా
గందరగోళంగా ఉంది. పర్జలు గుంపులు గుంపులుగా
పరుగెతుత్కు వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని
దేవాలయంలో నుండి బయటికి ఈడిచ్ తలుపులు
మూసేశారు.

31 వారు అతణిణ్ చంపడానికి
పర్యతిన్ంచారు. యెరూషలేము నగరమంతా
అలల్కలోల్లంగా ఉందని పర్ధాన
సైనాయ్ధికారికి సమాచారం వచిచ్ంది. 32

వెంటనే అతడు సైనికులనూ, శతాధిపతులనూ
వెంటబెటుట్కొని వారి దగగ్రికి
పరుగెతుత్కు వచాచ్డు. వారు ఆ అధికారినీ,
సైనికులనీ చూసి పౌలును కొటట్డం ఆపారు.

33 అతడు వచిచ్ పౌలుని పటుట్కొని, రెండు
సంకెళల్తో అతనిని బంధించమని ఆజాఞ్పించి,
“ఇతడెవడు? ఏమి చేశాడు?” అని అడిగాడు. 34

అయితే జనం వివిధ రకాలుగా కేకలు వేసూత్
అలల్రి చేయడం చేత అతడు నిజం తెలుసుకోలేక
పౌలును కోటలోకి తీసుకుపొమమ్ని
ఆజాఞ్పించాడు.

35 పౌలు మెటల్ మీదికి వచిచ్నపుప్డు
పర్జలు గుంపులుగా పోగై దాడికి దిగడం వలన

సైనికులు అతణిణ్ మోసుకుపోవలసి వచిచ్ంది.
36 ఎందుకంటే అతణిణ్ చంపమని ఆ జనసమూహం
కేకలు వేసూత్ వారి వెంటబడాడ్రు.

37 వారు పౌలుని కోటలోకి తీసుకు పోతుండగా
అతడు ఆ సేనాధిపతిని, “నేను నీతో ఒక మాట
చెపప్వచాచ్?” అని అడిగాడు. అందుకు అతడు,
“నీకు గీర్కు భాష తెలుసా?’ 38 ఇంతకు ముందు
నాలుగు వేలమంది ఉగర్వాదులను తీసుకుని
అరణయ్ంలోకి పారిపోయిన ఐగుపీత్యుడివి
నువేవ్ కదా?” అని అడిగాడు.

39 అందుకు పౌలు, “నేను కిలికియలోని తారుస్
పటట్ణానికి చెందిన యూదుణిణ్. ఒక మహా
పటట్ణపు పౌరుణిణ్. నాకు ఈ పర్జలతో
మాటలాడే అవకాశం ఇవవ్మని నినున్
వేడుకుంటునాన్ను” అనాన్డు. 40 అతడు దానికి
అనుమతించాడు. అపుప్డు పౌలు మెటల్ మీద
నిలబడి పర్జలకి చేతితో సైగ చేశాడు. వారు
సదుద్మణిగాక అతడు హెబీర్ భాషలో ఇలా
అనాన్డు.

జనసమూహంజనసమూహం ఎదుటఎదుట పౌలుపౌలు సంజాయిషీసంజాయిషీ. తనతన మారుప్మారుప్
గురించిగురించి సాకష్య్ంసాకష్య్ం (అపొఅపొ.కాకా. 9:1-18. 26:9-18)

“సోదరులారా, తండుర్లారా,
నేనిపుప్డు మీ ఎదుట చెపుప్కొనే
జవాబు వినండి.” 2 అతడు

హెబీర్భాషలో మాటలాడడం వినన్పుప్డు
వారు నిశశ్బద్మై పోయారు. అతడు ఈ విధంగా
చెపాప్డు,

3 “నేను కిలికియలోని తారుస్ పటట్ణంలో
పుటిట్న యూదుణిణ్. అయితే ఈ పటట్ణంలో
గమలీయేలు పాదాల దగగ్ర పెరిగి, మన
పూరీవ్కుల ధరమ్శాసత్ర్ సంబంధమైన
ఆజఞ్లోల్ శికష్ణ పొందాను. మీరంతా ఈ
రోజు ఉనన్ విధంగా దేవుని విషయంలో ఆసకిత్
కలిగి, 4 ఈ విశావ్స మారాగ్నిన్
అనుసరిసుత్నన్ సీత్ర్ పురుషులిన్ బంధించి
చెరసాలలో వేయిసూత్, చనిపోయేదాకా
హింసించాను. 5 ఈ విషయంలో పర్ధాన
యాజకుడూ పెదద్లందరూ సాకుష్లు. నేను వారి
నుండి దమసుక్లోని మన సోదరులకు లేఖలు
తీసుకు, అకక్డి విశావ్సులను కూడా బంధించి
శికష్ వేయడానికి యెరూషలేముకు తీసుకు
రావాలని అకక్డికి వెళాళ్ను.

6 నేను పర్యాణం చేసూత్ దమసుక్ను
సమీపించినపుప్డు మధాయ్హన్ం ఆకాశం నుండి
ఒక గొపప్ వెలుగు హఠాతుత్గా నా చుటూట్
పర్కాశించింది. 7 నేను నేల మీద పడి ‘సౌలూ
సౌలూ, నీవు ననెన్ందుకు హింసిసుత్నాన్వని’
నాతో ఒక సవ్రం పలకడం వినాన్ను. 8 అందుకు
నేను ‘పర్భూ! నీవెవరివి?’ అని అడగగా ఆయన,
‘నేను నీవు హింసిసుత్నన్ నజరేయుడైన
యేసుని’ అని నాతో చెపాప్డు. 9 నాతో
ఉనన్వారు ఆ వెలుగును చూశారుగానీ నాతో
మాటలాడిన సవ్రానిన్ వినలేదు. 10 అపుప్డు
నేను ‘పర్భూ, ననేన్ం చేయమంటావు?’ అని
అడిగాను. అపుప్డు పర్భువు, ‘నువువ్ లేచి
దమసుక్లోకి వెళుళ్, అకక్డ నువేవ్ం
చేయాలని నేను నిరణ్యించానో అవనీన్ నీకు
తెలుసాత్యి’ అని నాతో అనాన్డు. 11 ఆ
వెలుగు పర్భావం వలన నేను చూడలేకపోయాను.
దాంతో నాతో ఉనన్వారు ననున్ నడిపిసూత్
దమసుక్ పటట్ణంలోకి తీసుకెళాళ్రు.
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12 “అకక్డ ధరమ్శాసత్ర్ం విషయంలో
భకిత్పరుడూ, అకక్డ నివసించే యూదులందరి
చేతా మంచి పేరు పొందిన అననీయ అనే
వయ్కిత్ నా దగగ్రికి వచిచ్ 13 ‘సోదరా
సౌలూ, చూపు పొందు’ అని నాతో చెపప్గానే
నేను చూపు పొంది అతణిణ్ చూశాను. 14

అపుప్డు అతడు ‘మన పూరీవ్కుల దేవుని
సంకలాప్నిన్ తెలుసుకోడానికీ, ఆ
నీతిమంతుణిణ్ చూడటానికీ, ఆయన నోటి మాట
వినడానికీ నినున్ నియమించాడు. 15 నీవు చూసిన
వాటిని గురించీ, వినన్ వాటిని గురించీ
పర్జలందరి ముందూ ఆయనకు సాకిష్వై ఉంటావు.
16 కాబటిట్ ఆలసయ్మెందుకు? లేచి
బాపిత్సం పొంది, ఆయన నామంలో పార్రథ్న
చేసి నీ పాపాలను కడిగి వేసుకో’ అనాన్డు.

17 ఆ వెంటనే నేను యెరూషలేముకు తిరిగి
వచిచ్ దేవాలయంలో పార్రథ్న చేసుత్ండగా
పరవశానికి లోనై పర్భువుని చూశాను. 18 ఆయన
నాతో, ‘నీవు వెంటనే యెరూషలేము విడిచి
వెళుళ్. ననున్ గూరిచ్ నీవిచేచ్ సాకష్య్ం
ఇకక్డి వారు అంగీకరించరు’ అని చెపాప్డు. 19

అందుకు నేను, ‘పర్భూ, పర్తి సమాజ మందిరంలో
నీపై నమమ్కముంచిన వారిని నేను చెరసాలలో
వేయిసూత్ కొడుతూ ఉనాన్నని వారికి తెలుసు.
20 అంతేగాక నీ సాకిష్ అయిన సెత్ఫను రకత్ం
ఒలికించినపుప్డు నేను కూడా అకక్డ నిలబడి
అందుకు సమమ్తించి అతణిణ్ చంపినవారి
వసాత్ర్లకు కాపలా ఉనాన్ను’ అని చెపాప్ను.
21 అందుకు ఆయన ‘వెళుళ్, ఎందుకంటే నేను
నినున్ దూరంగా యూదేతరుల దగగ్రికి
పంపుతాను’ అని నాతో చెపాప్డు.”

22 ఇంతవరకూ అతడు చెపిప్ంది వారు చకక్గా
వినాన్రు. కానీ ఆ వెంటనే వారు, “ఇటువంటి
వాడు బతకడానికి అరుహ్డు కాదు. భూమి మీద
ఉండకుండా వాణిణ్ చంపివేయండి” అని కేకలు
వేశారు. 23 వారు కేకలు వేసూత్ తమ పై
వసాత్ర్లు విదిలించుకుంటూ ఆకాశం వైపు
దుమెమ్తిత్ పోశారు. 24 ఈ విధంగా వారు
అతనికి వయ్తిరేకంగా కేకలు వేయడానికి
కారణమేమిటో తెలుసుకోవడం కోసం
సహసార్ధిపతి అతనిని కొరడాలతో కొటిట్,
విచారణ కోసం కోటలోకి తీసుకుని పొండని
ఆజాఞ్పించాడు.

రోమారోమా పౌరునిపౌరుని ఆధికయ్తఆధికయ్త
25 వారు పౌలును తాళళ్తో కటేట్టపుప్డు

అతడు తన దగగ్ర నిలబడిన శతాధిపతిని, “శికష్
విధించకుండానే ఒక రోమా పౌరుణిణ్
కొరడాలతో కొటట్డానికి మీకు అధికారం
ఉందా?” అని అడిగాడు. 26 శతాధిపతి ఆ మాట విని
సహసార్ధిపతి దగగ్రికి వెళిళ్, “నీవేం
చేసుత్నాన్వు? ఈ వయ్కిత్ రోమీయుడు,
తెలుసా?” అనాన్డు. 27 అపుప్డు సహసార్ధిపతి
వచిచ్ పౌలును చూసి, “నీవు రోమీయుడవా? అది
నాతో చెపుప్” అనన్పుప్డు 28 అతడు, “అవును”
అని చెపాప్డు. అపుప్డా సహసార్ధిపతి, “నేను
చాలా వెల చెలిల్ంచి ఈ పౌరసతవ్ం
సంపాదించుకునాన్ను” అనాన్డు. అందుకు పౌలు,
“నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుణిణ్” అని
చెపాప్డు. 29 కాబటిట్ వారు వెంటనే పౌలుని
విడిచిపెటాట్రు. పైగా అతడు రోమీయుడని

తెలిసికొనన్పుప్డు అతణిణ్ బంధించినందుకు
సహసార్ధిపతి కూడా భయపడాడ్డు.

30 మరునాడు, యూదులు అతని మీద మోపిన
నేరానిన్ కచిచ్తంగా తెలుసుకోవడం కోసం,
సహసార్ధిపతి అతని సంకెళుళ్ విడిపించి,
పర్ధాన యాజకులూ, మహా సభవారంతా సమావేశం
కావాలని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసుకొచిచ్
వారి ముందు నిలబెటాట్డు.

సనెహ్డిర్న్సనెహ్డిర్న్ సభసభ ముందుముందు పౌలుపౌలు

పౌలు మహా సభవారిని సూటిగా చూసి,
“సోదరులారా, నేను ఈ రోజు వరకూ
దేవుని ముందు పూరిత్గా మంచి

మనసాస్కిష్తో నడచుకొంటునాన్ను” అని
చెపాప్డు. 2 అందుకు పర్ధాన యాజకుడు
అననీయ, “అతనిన్ నోటి మీద కొటట్ండి” అని
దగగ్ర నిలబడిన వారికి ఆజాఞ్పించాడు.

3 పౌలు అతణిణ్ చూసి, “సునన్ం కొటిట్న
గోడా, దేవుడు నినున్ కొడతాడు. నీవు
ధరమ్శాసత్ర్ం పర్కారం ననున్ విచారణ
చేయడానికి కూరుచ్ని, ధరమ్శాసాత్ర్నికి
విరోధంగా ననున్ కొటట్మని
ఆజాఞ్పిసుత్నాన్వా?” అనాన్డు. 4 అపుప్డు
దగగ్ర ఉనన్వారు, “నీవు దేవుని పర్ధాన
యాజకుణిణ్ దూషిసుత్నాన్వేంటి?” అనాన్రు.

5 అందుకు పౌలు, “సోదరులారా, ఇతడు పర్ధాన
యాజకుడని నాకు తెలియలేదు.

‘నీ పర్జల అధికారిని నిందింపవదుద్’
అని రాసి ఉంది” అనాన్డు.

పరిసయుయ్డుపరిసయుయ్డు పౌలుపౌలు
6 అకక్డ ఉనన్ వారిలో ఒక భాగం

సదూద్కయుయ్లూ, మరొక భాగం పరిసయుయ్లూ
ఉనన్టుట్ పౌలు గర్హించి, “సోదరులారా,
నేను పరిసయుయ్ణిణ్, పరిసయుయ్ల
సంతతివాణిణ్. మనకునన్ నిరీకష్ణ గూరీచ్,
మృతుల తిరిగి బర్తకడం గూరీచ్ నేను విచారణ
పాలవుతునాన్ను.” అని సభలో గొంతెతిత్
చెపాప్డు.

7 అతడా విధంగా చెపిప్నపుప్డు
పరిసయుయ్లకు సదూద్కయుయ్లకు మధయ్
కలహం రేగింది. అందువలల్ ఆ సమూహం రెండు
పకాష్లుగా చీలిపోయింది. 8 సదూద్కయుయ్లు
పునరుతాథ్నం లేదనీ, దేవదూత గానీ,
ఆతమ్గానీ లేదనీ చెబుతారు. కాని
పరిసయుయ్లు ఇవనీన్ ఉనాన్యంటారు. 9

అపుప్డు పెదద్ గోల పుటిట్ంది.
పరిసయుయ్ల పకష్ంగా ఉనన్ శాసుత్ర్లోల్
కొందరు లేచి, “ఈ మనిషిలో ఏ దోషమూ మాకు
కనబడలేదు. బహుశా ఒక ఆతమ్గానీ, దేవదూతగానీ
అతనితో మాటాల్డి ఉండవచుచ్” అని
వాదించారు.

10 కలహం ఎకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును
చీలిచ్వేసాత్రేమో అని సహసార్ధిపతి
భయపడి, “వారి మధయ్ నుండి అతణిణ్
బలవంతంగా పటుట్కొని కోటలోకి తీసుకుని
రండి” అని సైనికులకు ఆజాఞ్పించాడు.

పర్భువుపర్భువు ఆదరణఆదరణ వాకుక్లువాకుక్లు
11 ఆ రాతిర్ పర్భువు అతని పకక్న నిలబడి

“ధైరయ్ంగా ఉండు. యెరూషలేములో ననున్
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గూరిచ్ నువెవ్లా సాకష్య్ం చెపాప్వో
అదే విధంగా రోమ్ నగరంలో కూడా
చెపాప్లిస్ ఉంటుంది” అని చెపాప్డు.

12 తెలల్వారిన తరువాత కొందరు యూదులు
పోగై, తాము పౌలుని చంపేటంత వరకూ
అనన్పానాలు ముటట్ం అని ఒటుట్
పెటుట్కొనాన్రు. 13 నలభై కంటే
ఎకుక్వమంది ఈ కుటర్లో చేరారు. 14 వారు
పర్ధాన యాజకుల దగగ్రకూ, పెదద్ల దగగ్రకూ
వచిచ్, “మేము పౌలును చంపేవరకూ ఏమీ రుచి
చూడమని గటిట్గా ఒటుట్ పెటుట్కొనాన్ం.
15 కాబటిట్ మీరు మహా సభతో కలిసి, అతనిని
కుష్ణణ్ంగా విచారించాలి అనన్ వంకతో
అతణిణ్ మీ దగగ్రికి తీసుకుని రమమ్ని
సహసార్ధిపతితో మనవి చేయండి. అతడు మీ
దగగ్రకి రాకముందే మేము అతనిని చంపడానికి
సిదధ్పడి ఉనాన్ం” అని చెపాప్రు.

16 అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు అలా
పొంచి ఉనాన్రని విని కోటలో పర్వేశించి
పౌలుకు ఆ సంగతి తెలియజేశాడు. 17 అపుప్డు
పౌలు ఒక శతాధిపతిని పిలిచి, “ఈ యువకుణిణ్
సహసార్ధిపతి దగగ్రకి తీసుకు వెళుళ్. ఇతడు
అతనితో ఒక మాట చెపాప్లిస్ ఉంది”
అనాన్డు. 18 శతాధిపతి ఆ యువకుణిణ్
సహసార్ధిపతి దగగ్రికి తీసుకుని పోయి,
“ఖైదీగా ఉనన్ పౌలు ననున్ పిలిచి ఈ
యువకుణిణ్ నీ దగగ్రికి తీసుకుపొమమ్ని
అడిగాడు. ఇతడు నీతో ఒక మాట చెపుప్కోవాలట”
అని చెపాప్డు.

19 సహసార్ధిపతి ఆ యువకుడి చెయియ్
పటుట్కొని అవతలికి తీసుకుపోయి, ‘నీవు నాతో
చెపాప్లనుకొనన్ సంగతి ఏమిటి?’ అని ఒంటరిగా
అడిగాడు. 20 అందుకతడు, “నువువ్ పౌలును
పూరిత్గా విచారించడం కోసం అతణిణ్ రేపు
మహాసభ దగగ్రికి తీసుకురావాలని నినున్
బతిమాలడానికి యూదులు ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
21 వారి వినన్పానికి ఒపుప్కోవదుద్.
ఎందుకంటే వారిలో నలభై కంటే ఎకుక్వమంది
అతని కోసం చూసూత్ ఉనాన్రు. వారు అతణిణ్
చంపేదాకా అనన్పానాలు ముటట్కూడదని
ఒటుట్ పెటుట్కొనాన్రు. ఇపుప్డు నీ మాట
కోసం కనిపెటుట్కొని ఉనాన్రు” అని
చెపాప్డు. 22 అపుప్డు ఆ సహసార్ధిపతి,
“నువువ్ ఈ సంగతి నాకు తెలిపినటుట్
ఎవరితోనూ చెపప్వదుద్” అని హెచచ్రించి
పంపేశాడు.

కైసరయకుకైసరయకు పౌలుపౌలు
23 తరువాత అతడు ఇదద్రు శతాధిపతులను

పిలిచి, “కైసరయ వరకూ వెళళ్డానికి రెండు
వందల మంది సైనికులనూ డెబెభ్ౖ మంది
గురర్పురౌతులనూ రెండు వందలమంది
యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకలాల్
సిదధ్పరచండి. 24 గవరన్ర్ ఫేలికుస్ దగగ్రికి
తీసుకుపోవడానికి గురార్లను ఏరాప్టు
చేయండి” అని చెపాప్డు. 25 అతడు ఈ విధంగా
ఒక ఉతత్రం కూడా రాశాడు,

26 “అతయ్ంత గౌరవనీయులైన గవరన్ర్
ఫేలికుస్కు, కాల్డియస్ లూసియస్ వందనాలు.
27 యూదులు ఈ వయ్కిత్ని పటుట్కొని
చంపబోతుండగా, అతడు రోమీయుడని విని,
సైనికులతో వెళిళ్ అతణిణ్ తపిప్ంచాను. 28

వారు అతని మీద మోపిన నేరమేమిటో
తెలుసుకోవాలని నేను వారి మహాసభకు అతణిణ్
తీసుకువెళాళ్ను. 29 వారు తమ ధరమ్శాసత్ర్
వాదాలను గూరిచ్ ఏవో నేరాలు అతని మీద
మోపారు తపప్ మరణానికి గాని, చెరసాలకు గాని
తగిన నేరమేదీ అతనిలో చూపలేదు. 30 అయితే
వారు ఈ వయ్కిత్ని చంపడానికి కుటర్
చేసుత్నాన్రని నాకు తెలిసి, వెంటనే
అతణిణ్ మీ దగగ్రికి పంపించాను. నేరం
మోపినవారు కూడా అతని మీద చెపాప్లనుకునన్
సంగతిని మీ ముందే చెపుప్కోవాలని
ఆజాఞ్పించాను.”

31 కాబటిట్ సహసార్ధిపతి సైనికులకు
ఆజాఞ్పించిన పర్కారం వారు పౌలుని రాతిర్
పూట అంతిపతిర్ తీసుకువెళాళ్రు. 32 మరునాడు
వారు గురర్పు రౌతులను పౌలుతో పంపి తమ
కోటకు తిరిగి వెళాళ్రు. 33 వారు కైసరయ
వచిచ్ గవరన్రుకి ఆ ఉతత్రానిన్ అపప్గించి
పౌలును అతని ముందు నిలబెటాట్రు. 34

గవరన్ర్ ఆ ఉతత్రం చదివి ఇతడు ఏ పార్ంతపు
వాడని అడిగాడు. కిలికియకు చెందినవాడని
తెలుసుకుని, 35 “నీ మీద నేరం మోపిన వారు కూడా
వచిచ్న తరువాత నీ సంగతి పూరిత్గా
విచారిసాత్ను” అని చెపిప్, హేరోదు
రాజమందిరంలో అతణిణ్ కావలిలో ఉంచాలని
ఆజాఞ్పించాడు.

ఫేలికస్్ఫేలికస్్ ముందుముందు పౌలుపౌలు

ఐదు రోజుల తరువాత పర్ధాన యాజకుడు
అననీయ, కొందరు పెదద్లు,
తెరుత్లుల్ అనే ఒక నాయ్యవాది

కైసరయ వచిచ్, పౌలు మీద మోపిన ఫిరాయ్దును
గవరన్రుకి తెలియజేశారు.

2 పౌలు గవరన్ర్ ఎదుట నిలబడినపుప్డు
తెరుత్లుల్ అతని మీద నేరం మోపుతూ ఇలా
అనాన్డు. 3 “మహా ఘనత వహించిన ఫేలికస్్,
మేము మీ పరిపాలనలో ఎంతో నెమమ్ది
అనుభవిసుత్నాన్మనీ, ఈ దేశ పర్జలకు కలిగే
అనేక సమసయ్లు మీ దావ్రా పరిషాక్రం
అవుతునాన్యనీ ఒపుప్కొంటునాన్ము. ఆ
కారణంగా మేము అనిన్ విధాలా, అనిన్
చోటాల్ మీ పటల్ పూరణ్ కృతజఞ్త కలిగి
ఉనాన్ం. 4 నేను మీకు ఎకుక్వ విసుగు
పుటిట్ంచకుండా కుల్పత్ంగా చెపేప్
విషయాలను మీరు సహనంతో వినాలని
వేడుకొంటునాన్ను.

5 ఈ వయ్కిత్ ఒక చీడలాంటి వాడు. భూమిపై
ఉనన్ యూదులందరినీ తిరుగుబాటుకు
రేపుతునాన్డు. ఇతడు నజరేయులనే మతశాఖకు
నాయకుడని మేము గమనించాం. 6 పైగా ఇతడు
దేవాలయానిన్ కూడా అపవితర్ం చేయడానికి
పర్యతిన్ంచాడు. 7 అందువలన మేము అతణిణ్
నిరబ్ంధించాం. 8 మీరు విచారిసేత్ మేము
ఇతని మీద మోపుతునన్ నేరాలనీన్ మీకే
తెలుసాత్యి.” 9 యూదులంతా అందుకు
సమమ్తించి ఈ మాటలు నిజమే అని చెపాప్రు.

ఫేలికస్్ఫేలికస్్ ముందుముందు పౌలుపౌలు సంజాయిషీసంజాయిషీ
10 అపుప్డు గవరన్ర్, పౌలును మాటాల్డమని

సైగ చేశాడు. పౌలు ఇలా అనాన్డు, “మీరు అనేక
సంవతస్రాలుగా ఈ పర్జలకు నాయ్యాధిపతిగా
ఉనాన్రని తెలిసి నేను ధైరయ్ంగా జవాబు
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చెపుప్కుంటునాన్ను. 11 నేను యెరూషలేములో
ఆరాధించడానికి వెళిళ్ కేవలం పనెన్ండు
రోజులు మాతర్మే అయియ్ందని మీరు
విచారించి తెలుసుకోవచుచ్. 12

దేవాలయంలోగానీ, సమాజ మందిరాలోల్గానీ,
పటట్ణంలోగానీ, నేను ఎవరితోనైనా
తరిక్ంచడం, లేదా పర్జల మధయ్ అలల్రి
రేపడం ఎవరూ చూడలేదు. 13 వారు ఇపుప్డు నా
మీద మోపే నేరాలను మీకు రుజువు పరచలేరు.

14 అయితే ఒక సంగతి మీ ఎదుట
ఒపుప్కుంటునాన్ను. ధరమ్శాసత్ర్ంలో,
పర్వకత్ల గర్ంథాలోల్ రాసి ఉనన్వనీన్
నమిమ్, 15 నీతిపరులకూ అనీతిపరులకూ
పునరుతాథ్నం కలుగుతుందని వీరు
నముమ్తునన్టుట్గానే నేను కూడా దేవునిలో
నమమ్కముంచి, వారు మతశాఖ అని పిలిచిన ఈ
మారగ్ంలోనే నా పూరీవ్కుల దేవుణిణ్
ఆరాధిసుత్నాన్ను. 16 ఈ విధంగా నేను దేవుని
పటాల్, మనుషుయ్ల పటాల్ ఎపుప్డూ నా
మనసాస్కిష్ నిరోద్షంగా ఉండేలా
చూసుకుంటునాన్ను.

17 “కొనిన్ సంవతస్రాలైన తరువాత నేను నా
సొంత పర్జలకి దాన ధరమ్ంగా డబుబ్, కానుకలు
ఇవవ్డానికి వచాచ్ను. 18 నేను శుదిధ్ చేసుకుని
వాటిని అపప్గిసుత్ండగా వీరు దేవాలయంలో
ననున్ చూశారు. నేనేమీ గుంపు కూరచ్లేదు, నా
వలన అలల్రీ కాలేదు. 19 అయితే ఆసియ నుండి
వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉనాన్రు. నామీద
వారికేమైన ఉంటే వారే మీ దగగ్రికి వచిచ్ నా
మీద నేరం మోపి ఉండవలసింది. 20 లేదా, నేను
మహాసభలో నిలబడి ఉనన్పుప్డు, ‘మృతుల
పునరుతాథ్నం గురించి నేడు మీ ఎదుట విమరశ్
పాలవుతునాన్ను’ అని నేను బిగగ్రగా చెపిప్న ఆ
ఒకక్ మాట విషయమై తపప్ నాలో మరి ఏ
నేరమైనా వీరు కనిపెటిట్ ఉంటే అది
చెపప్వచుచ్.”

22 ఫేలికుస్కు ఈ మారగ్ం గూరిచ్ బాగా
తెలుసు. అతడు, “సహసార్ధిపతి లూసియస్
వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి నేను విచారించి
తెలుసుకుంటాను” అని చెపిప్ విచారణ
నిలిపివేశాడు. 23 పౌలుని విడిగా కావలిలో
ఉంచి, అతనికి పరిచారం చేయడానికి అతని
బంధువులోల్ ఎవరినీ ఆటంకపరచవదద్ని
శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించాడు.

రెండవసారిరెండవసారి ఫేలికస్్ఫేలికస్్ ముందుముందు పౌలుపౌలు
24 కొనిన్ రోజుల తరువాత ఫేలికుస్

యూదురాలైన దుర్సిలల్ అనే తన భారయ్తో
కూడా వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్
యేసులో విశావ్సం గూరిచ్ అతడు బోధించగా
వినాన్డు. 25 అపుప్డు పౌలు నీతిని గూరీచ్
ఆశానిగర్హం గూరీచ్ రాబోయే తీరుప్ను
గూరీచ్ పర్సంగిసుత్ండగా ఫేలికుస్ చాలా
భయపడి, “ఇపప్టికి వెళుళ్, నాకు సమయం
దొరికినపుప్డు నినున్ పిలిపిసాత్ను” అని
చెపాప్డు. 26 తరువాత పౌలు తనకు ఏమైనా
లంచం ఇసాత్డేమోనని ఆశపడి, అతణిణ్
మాటిమాటికీ పిలిపించి మాటాల్డుతూ
ఉనాన్డు.

రెండేళుళ్రెండేళుళ్ విరామంవిరామం
27 రెండు సంవతస్రాల తరువాత ఫేలికుస్కు

బదులుగా పోరిక్యస్ ఫేసుత్ గవరన్రుగా
వచాచ్డు. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదుల
దృషిట్లో మంచివాడు అనిపించుకోవాలని,
పౌలును చెరసాలోల్నే విడిచిపెటిట్
వెళాళ్డు.

ఫేసుత్ఫేసుత్ ముందుముందు పౌలుపౌలు

ఫేసుత్ అధికారానికి వచిచ్న మూడు
రోజులకు కైసరయ నుండి యెరూషలేము
వెళాళ్డు. 2 అపుప్డు పర్ధాన

యాజకులూ, యూదుల పెదద్లూ, పౌలు మీద తమ
ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేశారు. 3

“దయచేసి పౌలును యెరూషలేముకు పిలిపించండి”
అని ఫేసుత్ను వారు కోరారు. ఎందుకంటే వారు
అతణిణ్ దారిలో చంపడానికి కాచుకొని
ఉనాన్రు. 4 అందుకు ఫేసుత్, “పౌలు కైసరయలో
ఖైదీగా ఉనాన్డు. నేను తవ్రలో అకక్డికి
వెళళ్బోతునాన్ను. 5 కాబటిట్ మీలో
సమరుథ్లు నాతో వచిచ్ అతని మీద
నేరమేదైనా ఉంటే మోపవచుచ్” అని
జవాబిచాచ్డు.

6 అతడు వారి దగగ్ర ఎనిమిది లేక పది రోజులు
గడిపి కైసరయ వెళిళ్ మరునాడు నాయ్యపీఠం
మీద కూరుచ్ని పౌలును తీసుకురమమ్ని
ఆజాఞ్పించాడు. 7 పౌలు వచిచ్నపుప్డు
యెరూషలేము నుండి వచిచ్న యూదులు అతని
చుటూట్ నిలబడి, ఎనోన్ తీవర్ నేరాలు
మోపారు గాని వాటిని రుజువు చేయలేక
పోయారు. 8 పౌలు, “యూదుల ధరమ్శాసత్ర్ం
గూరిచ్ గానీ, దేవాలయం గూరిచ్ గానీ, సీజరును
గూరిచ్ గానీ నేనే తపూప్ చేయలేదు” అని
జవాబు చెపాప్డు.

9 అయితే ఫేసుత్ యూదుల చేత మంచి వాడని
అనిపించుకోవాలని, “యెరూషలేముకు వచిచ్
అకక్డ నా ముందు ఈ సంగతులను గూరిచ్
విచారణకు నిలవడం నీకిషట్మేనా?” అని పౌలును
అడిగాడు.

“సీజరుసీజరు ముందేముందే చెపుప్కొంటానుచెపుప్కొంటాను”
10 అందుకు పౌలు, “సీజరు నాయ్యపీఠం ముందు

నిలబడి ఉనాన్ను. ననున్ విచారణ చేయవలసిన
సథ్లం ఇదే, యూదులకు నేను ఏ అనాయ్యమూ
చేయలేదని మీకు బాగా తెలుసు. 11 నేను
నాయ్యం తపిప్ మరణానికి తగిన పని ఏదైనా
చేసి ఉంటే మరణానికి భయపడను. వీరు నామీద
మోపుతునన్ నేరాలోల్ ఏదీ నిజం కానపుప్డు
ననున్ వారికి ఎవరూ అపప్గించడానికి వీలు లేదు.
నేను సీజరు ముందే చెపుప్కొంటాను” అనాన్డు.
12 అపుప్డు ఫేసుత్ తన సలహాదారులతో
ఆలోచించి, “సీజరు ముందు చెపుప్కొంటాను
అనాన్వు కదా, సీజరు దగగ్రకే పంపిసాత్ను”
అని జవాబిచాచ్డు.

13 ఆ తరవాత కొనిన్ రోజులకు రాజైన
అగిర్పప్, బెరీన్కే ఫేసుత్ను
దరిశ్ంచడానికి కైసరయ వచాచ్రు. 14 వారకక్డ
చాలా రోజులునన్ తరువాత, ఫేసుత్ పౌలు
గురించి రాజుకు ఇలా చెపాప్డు, “ఫేలికుస్
విడిచిపెటిట్ పోయిన ఖైదీ ఒకడు నా దగగ్ర
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ఉనాన్డు. 15 నేను యెరూషలేములో
ఉనన్పుప్డు పర్ధాన యాజకులూ, యూదుల
పెదద్లూ, అతని మీద ఫిరాయ్దు చేసి అతణిణ్
శికిష్ంచమని కోరారు.

16 అందుకు నేను, ‘నేరం ఎవరి మీద మోపారో ఆ
వయ్కిత్ నేరం మోపిన వారికి ముఖాముఖిగా,
తన మీద వారు మోపిన నేరం గూరిచ్ సమాధానం
చెపుప్కోడానికి అవకాశం ఇవావ్లి. అది
లేకుండా ఏ మనిషికీ తీరుప్ తీరచ్డం రోమీయుల
పదధ్తి కాదు’ అని జవాబిచాచ్ను. 17

వారికక్డికి వచిచ్నపుప్డు నేను
ఆలసయ్మేమీ చేయకుండా, మరునాడే
నాయ్యపీఠం మీద కూరుచ్ని ఆ వయ్కిత్ని
తీసుకురమమ్ని ఆజాఞ్పించాను.

18 అయితే నేరం మోపినవారు నేను ఊహించిన
నేరాలోల్ ఒకక్టి కూడా అతని మీద మోపలేదు.
19 కానీ మీ మతం గూరీచ్, చనిపోయిన యేసు
అనే ఒకడి గూరీచ్ ఇతనితో వారికి కొనిన్
వివాదాలునన్టుట్ కనబడింది. ఆ యేసు బతికే
ఉనాన్డని పౌలు చెబుతునాన్డు. 20 నేనలాటి
వాదాల విషయం ఏ విధంగా విచారించాలో తోచక,
యెరూషలేముకు వెళిళ్ అకక్డ వీటిని గూరిచ్
విచారించడం అతనికి ఇషట్మవుతుందేమోనని
అడిగాను.

21 అయితే పౌలు, చకర్వరిత్ నిరణ్యం
వచేచ్దాకా తనను కావలిలో ఉంచాలని చెపప్డం
చేత నేనతణిణ్ సీజరు దగగ్రికి పంపించే వరకూ
కావలిలో ఉంచమని ఆజాఞ్పించాను.” 22 అందుకు
అగిర్పప్, “ఆ వయ్కిత్ చెపుప్కొనేది
నాకూక్డా వినాలనుంది” అనాన్డు. దానికి
ఫేసుత్, “రేపు వినవచుచ్” అని చెపాప్డు.

23 మరునాడు అగిర్పప్, బెరీన్కే ఎంతో
ఆడంబరంగా వచిచ్, సైనికాధిపతులతో,
పురపర్ముఖులతో అధికార మందిరంలో
పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్పై
పౌలును తీసుకువచాచ్రు. 24 అపుప్డు ఫేసుత్,
“అగిర్పప్ రాజా, ఇకక్డ ఉనన్ సమసత్
పర్జలారా, మీరు ఈ వయ్కిత్ని
చూసుత్నాన్రు గదా. యెరూషలేములోనూ
ఇకక్డా యూదులంతా వీడు ఇక బతకకూడదని కేకలు
వేసూత్ అతనికి వయ్తిరేకంగా నాకు మనవి
చేసుకునాన్రు. 25 ఇతడు మరణానికి తగిన పని ఏదీ
చేయలేదని నేను గర్హించాను. కానీ ఇతడు
చకర్వరిత్ ముందు చెపుప్కొంటానని అనడం
చేత ఇతనిని అకక్డికే పంపాలని
నిశచ్యించాను.

26 కానీ ఇతని గూరిచ్ మన చకర్వరిత్కి
రాయడానికి నాకు సరైన కారణం ఏమీ కనబడలేదు.
కాబటిట్ విచారణ అయిన తరువాత రాయడానికి
ఏమైనా నాకు దొరకవచచ్ని మీ అందరి ఎదుటికి,
మరి ముఖయ్ంగా అగిర్పప్ రాజా, మీ ఎదుటికి
ఇతనిని రపిప్ంచాను. 27 ఖైదీ మీద మోపిన
నేరాలను వివరించకుండా అతనిని పంపడం
సమంజసం కాదని నా ఉదేద్శం” అని వారితో
చెపాప్డు.

అగిర్పప్అగిర్పప్ ఎదుటఎదుట పౌలుపౌలు

అగిర్పప్ పౌలుతో, “నీ వాదన
వినిపించడానికి నీకు అనుమతి
నిచాచ్ను” అనాన్డు. అపుప్డు పౌలు

తాను మాటాల్డబోతునన్టుట్ సూచిసూత్
చేయి చాచి ఈ విధంగా జవాబు చెపాప్డు.

2 “అగిర్పప్ రాజా, మీరు యూదుల ఆచారాలనూ
వివాదాలనూ బాగా ఎరిగిన వారు. 3 యూదులు
నామీద ఆరోపించిన నేరాలను గూరిచ్ ఈ రోజు
మీ ముందు జవాబు చెపుప్కోవడం నా అదృషట్ం
అని నేను భావిసుత్నాన్ను. దయచేసి ఓపికతో
నా మనవి వినండి.

4 మొదట నా పర్జల మధయ్ తరువాత
యెరూషలేములో బాలయ్ం నుండి నేను గడిపిన
జీవితం ఎలాటిదో యూదులందరికీ తెలుసు. 5

వారు మొదటినుండీ ననున్ ఎరిగినవారు కాబటిట్
వారు నా గురించి చెపాప్లంటే నేను మన
మతంలోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి,
పరిసయుయ్డిగా జీవించినటుట్ చెపప్గలరు.

6 అయితే ఇపుప్డు దేవుడు మన పూరీవ్కులకు
చేసిన వాగాద్న సంబంధమైన నిరీకష్ణను
బటిట్ ననిన్కక్డ విమరశ్కు గురి చేసూత్
నిలబెటాట్రు. 7 మన పనెన్ండు గోతార్ల
పర్జలు రాతిర్ంబగళుళ్ దేవుణిణ్ సేవిసూత్
ఆ వాగాద్నం నెరవేరుప్ కోసం ఎదురు
చూసుత్నాన్రు. రాజా, ఈ నిరీకష్ణ గురించే
యూదులు నాపై నేరం మోపారు. 8 దేవుడు
మృతులను లేపుతాడనన్ సంగతి నమమ్శకయ్ం
కానిదని మీరెందుకు భావిసుత్నాన్రు?

9 నజరేయుడైన యేసు అనే పేరుకి విరోధంగా
అనేక కారాయ్లు చేయాలని నేను
అనుకొనాన్ను. 10 యెరూషలేములో నేనలాగే
చేశాను. పర్ధాన యాజకుల వలన అధికారం
పొంది, అనేకమంది పవితుర్లను చెరసాలలోల్
వేశాను. వారిని చంపినపుప్డు సమమ్తించాను.
11 చాలాసారుల్ సమాజ మందిరాలోల్ వారిని
దండించి వారు దేవదూషణ చేసేలా
బలవంతపెటాట్ను. అంతేగాక వారిమీద
తీవర్మైన కోపంతో ఇతర పటట్ణాలకు సైతం
వెళిళ్ వారిని హింసించాను.

12 “అందుకోసం నేను పర్ధాన యాజకుల చేత
అధికారానీన్ ఆజఞ్లనూ పొంది దమసుక్
పటట్ణానికి వెళుతునన్పుడు 13 రాజా,
మధాయ్హన్ం నా చుటూట్, నాతో కూడ
వచిచ్నవారి చుటూట్ ఆకాశం నుండి సూరయ్
తేజసుస్కంటే ఎకుక్వ దేదీపయ్మానమైన ఒక
వెలుగు పర్కాశించడం చూశాను. 14 మేమందరమూ
నేల మీద పడినపుప్డు, ‘సౌలూ, సౌలూ,
ననెన్ందుకు హింసిసుత్నాన్వు? మునికోలలకు
ఎదురు తనన్డం నీకు కషట్ం’ అని హెబీర్
భాషలో ఒక సవ్రం నాతో పలకడం వినాన్ను.

15 అపుప్డు నేను ‘పర్భూ, నీవు ఎవరివి?’ అని
అడిగినపుడు పర్భువు, ‘నీవు హింసిసుత్నన్
యేసుని. 16 నీవు ననున్ చూసిన సంగతిని గురించీ,
నీకు ఇకముందు వెలల్డి కాబోయే సంగతులను
గురించీ నినున్ నా పరిచారకునిగా, సాకిష్గా
నియమించడానికే నీకు
పర్తయ్కష్మయాయ్ను. నీవు లేచి నిలబడు, 17

నేను ఈ పర్జల వలాల్ యూదేతరుల వలాల్ నీకు
హాని కలగకుండా కాపాడతాను. వారు చీకటి నుండి
వెలుగులోకీ సాతాను అధికారం నుండి దేవుని
వైపుకూ తిరిగి, నాపై విశావ్సముంచడం దావ్రా
పాప కష్మాపణనూ, పరిశుదుధ్లోల్
వారసతావ్నీన్ పొందడం కోసం వారి కళుళ్
తెరవడానికి నేను నినున్ వారి దగగ్రికి
పంపిసాత్ను’ అని చెపాప్డు.

19 “కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశం నుండి
కలిగిన ఆ దరశ్నానికి నేను లోబడి 20 మొదట
దమసుక్లో, యెరూషలేములో, యూదయ
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దేశమంతటా, ఆ తరువాత యూదేతరులకూ, వారు
మారుమనసుస్ పొంది దేవుని వైపు తిరిగి
మారుమనసుస్కు తగిన కిర్యలు చేయాలని
పర్కటిసుత్నాన్ను. 21 ఈ కారణంగానే
యూదులు ననున్ దేవాలయంలో పటుట్కొని
చంపడానికి పర్యతన్ం చేశారు. 22

అయినపప్టికీ నేను దేవుని సహాయం వలన ఈ
రోజు వరకూ నిలిచి ఉనాన్ను. కీర్సుత్ హింసలు
పొంది మృతుల పునరుతాథ్నం పొందేవారిలో
మొదటివాడు కావడంచేత, యూదులకూ
యూదేతరులకూ వెలుగు పర్సరిసుత్ందని
పర్వకత్లు, మోషే, ముందుగా చెపిప్న దానికి
మరేమీ కలపకుండా, అలుప్లకూ ఘనులకూ
సాకష్య్మిసుత్నాన్ను.”

24 అతడు ఈ విధంగా సమాధానం చెబుతుండగా
ఫేసుత్, “పౌలూ, నీవు వెరిర్వాడివి,
మితిమీరిన విదయ్ వలన నీకు పిచిచ్ పటిట్ంది”
అని గటిట్గా అరిచాడు. 25 అందుకు పౌలు ఇలా
అనాన్డు, “మహా ఘనులైన ఫేసూత్, నేను
వెరిర్వాణిణ్ కాదు. సతయ్ం, వివేకం గల
మాటలే చెబుతునాన్ను. 26 రాజుకు ఈ సంగతులు
తెలుసు కాబటిట్ వారి ముందు నేను
ధైరయ్ంగా మాటాల్డుతునాన్ను. వాటిలో
పర్తి ఒకక్ విషయమూ వారికి తెలుసు అని
రూఢిగా నముమ్తునాన్ను. ఎందుకంటే ఇది ఏదో
ఒక మూలన జరిగిన విషయం కాదు. 27 అగిర్పప్
రాజా, మీరు పర్వకత్లను నముమ్తునాన్రా?
నముమ్తునాన్రని నాకు తెలుసు.” అనాన్డు. 28

అందుకు అగిర్పప్, “ఇంత తేలికగా ననున్
కెర్ౖసత్వుడుగా మారాచ్లని చూసుత్నాన్వే”
అని పౌలుతో అనాన్డు. 29 అందుకు పౌలు,
“తేలికగానో కషట్ంగానో, మీరు మాతర్మే
కాదు, ఈ రోజు నా మాట వింటునన్ వారంతా ఈ
సంకెళుళ్ తపప్ నాలాగానే ఉండేలా దేవుడు
అనుగర్హిసాత్డు గాక” అనాన్డు. 30 అపుప్డు
రాజు, ఫేసూత్, బెరీన్కే, వారితో కూడ
కూరుచ్నన్వారు లేచి అవతలకు పోయి 31 “ఈ
వయ్కిత్ మరణానికి గాని, బంధకాలకు గాని తగిన
నేరమేమీ చేయలేదు” అని తమలో తాము
మాటాల్డుకునాన్రు. 32 అపుప్డు అగిర్పప్,
“ఈ మనిషి సీజరు ముందు చెపుప్కొంటానని
అనకపోయి ఉంటే ఇతణిణ్ విడుదల
చేసేవాళళ్మే” అని ఫేసుత్తో చెపాప్డు.

రోమ్రోమ్ నగరానికినగరానికి పర్యాణపర్యాణ సనాన్హాలుసనాన్హాలు

మేము ఓడలో ఇటలీ వెళాళ్లని
నిరణ్యమైంది. వారు పౌలునీ,
మరికొందరు ఖైదీలనీ అగసట్స్ సైనిక

దళంలోని శతాధిపతి అయిన జూలియస్ అనే
అతనికి అపప్గించారు. 2 ఆసియా తీరం పకక్గా
ఉనన్ పటట్ణాల మీదుగా పర్యాణించే
అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడ ఎకిక్ మేము
బయలుదేరాం. మాసిదోనియ లోని తెసస్లోనిక
పటట్ణం వాడైన అరిసాత్రుక్ మాతో కూడ
ఉనాన్డు.

3 మరునాడు సీదోను వచాచ్ం. అపుప్డు
జూలియస్ పౌలు మీద దయ చూపించి, అతడు తన
సేన్హితుల దగగ్రికి వెళిళ్ పరిచరయ్లు
పొందడానికి అనుమతించాడు. 4 అకక్డ నుండి
బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి కొటట్డం
చేత సైపర్స్ దీవి చాటుగా ఓడ నడిపించాము. 5

తరువాత కిలికియకు పంఫూలియకు ఎదురుగా ఉనన్

సముదర్ం దాటి లుకియ పటట్ణమైన మురకు
చేరాం.

6 అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళళ్బోతునన్
అలెగాజ్ండిర్య పటట్ణపు ఓడను చూసి
అందులో మమమ్లిన్ ఎకిక్ంచాడు. 7 చాలా
రోజుల పాటు మెలల్గా నడిచి, ఎంతో కషట్పడి
కీన్దుకు ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలి
మమమ్లిన్ అడడ్గించడం చేత కేర్తు
చాటుగా సలోమ్నే తీరంలో ఓడ నడిపించాము. 8

అతి కషట్ంతో దానిన్ దాటి, ‘సురకిష్త
ఆశర్యాలు’ అనే సథ్లానికి చేరాం. దాని
పకక్నే లాసియ పటట్ణం ఉంది.

9 చాలా కాలం గడిచింది. యూదుల ఉపవాసదినం
కూడా అపప్టికి గడిచిపోయింది, పర్యాణం
చేయడం పర్మాదకరంగా మారింది. 10 అపుప్డు
పౌలు, “సోదరులారా, ఈ పర్యాణం వలన
సరకులకు, ఓడకు మాతర్మే కాక మనకూ
పార్ణహానీ, తీవర్ నషట్ం కలగబోతునన్దని
నాకనిపిసుత్ంది” అని వారిని హెచచ్రించాడు.

11 అయితే శతాధిపతి, పౌలు చెపిప్ంది కాక
నావికుడు, ఓడ యజమాని చెపిప్ందే నమామ్డు.
12 పైగా చలి కాలం గడపడానికి ఆ రేవు
అనుకూలమైనది కాకపోవడం చేత అకక్డ నుండి
బయలుదేరి వీలైతే ఫీనికుస్ చేరి అకక్డ
చలికాలం గడపాలని ఎకుక్వమంది ఆలోచన
చెపాప్రు. అది కేర్తులోని నైరుతి
వాయువయ్ దికుక్ల వైపు ఉనన్ ఒక రేవు. 13

అంతేగాక దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరడంతో
వారు తమ ఆలోచన సరైందని భావించి
లంగరెతిత్, కేర్తు తీరంలో ఓడను నడిపించారు.

తుఫానుతుఫాను
14 కొంచెం సేపటికి ఊరకులోను అనే

పెనుగాలి కేర్తు మీద నుండి విసిరింది. 15 ఓడ
దానిలో చికుక్కుపోయి గాలికి ఎదురు నడవలేక
పోయింది. ఇక ఎదురు నడిపించడం మాని, గాలికి
కొటుట్కొనిపోయాం. 16 తరువాత కౌద అనే ఒక
చినన్ దీవ్పం చాటుగా దానిన్ నడిపించాం.
బహు కషట్ంగా ఓడకు కటిట్న పడవను
కాపాడుకోగలిగాం. 17 దానిన్ పైకెతిత్
కటిట్న తరువాత తాళుళ్ మొదలైనవి తీసుకుని
ఓడ చుటూట్ బిగించి కటాట్రు. ఓడ సూరిత్స్
అనే ఇసుకతిపప్కు తగిలి పగిలిపోతుందేమో అని
భయపడి, ఓడ చాపలు దింపివేసి,
కొటుట్కొనిపోయారు.

18 గాలి చాలా తీవర్ంగా కొటట్డం వలన ఆ
మరునాడు సరుకులు పారవేయడం
మొదలుపెటాట్రు. 19 మూడవ రోజున తమ
చేతులారా ఓడ సామగిర్ని పారవేశారు. 20

కొనిన్ రోజులపాటు సూరుయ్డుగానీ
నకష్తార్లుగానీ కనబడక పెదద్గాలి మా మీద
కొటిట్ంది. మేము పార్ణాలతో
తపిప్ంచుకుంటామనే ఆశ పూరిత్గా
నశించిపోయింది.

పౌలుపౌలు పోర్తాస్హపోర్తాస్హ వాకుక్లువాకుక్లు
21 వారు చాలాకాలం పసుత్లు ఉండగా పౌలు

వారి మధయ్ నిలబడి, “అయయ్లారా, మీరు నా
మాట విని కేర్తు నుండి బయలుదేరకుండానే
ఉండవలసింది. అపుప్డీ హానీ, నషట్మూ
కలగకపోయేది. 22 ఇపుప్డైనా ధైరయ్ం
తెచుచ్కోండి. ఓడకి మాతర్మే నషట్ం
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కలుగుతుందిగానీ, మీలో ఎవరి పార్ణానికీ హాని
కలగదు. 23 నేను ఎవరి వాడినో ఎవరిని
సేవిసుత్నాన్నో ఆ దేవుని దూత గత రాతిర్
నా పకక్న నిలబడి, 24 ‘పౌలూ, భయపడకు. నీవు
సీజరు ముందు నిలబడాలిస్ ఉంది. ఇదిగో, నీతో
కూడ ఓడలో పర్యాణిసుత్నన్ వారందరినీ
దేవుడు నీకు అనుగర్హించాడు’ అని నాతో
చెపాప్డు. 25 కాబటిట్ ధైరయ్ం
తెచుచ్కోండి, నాతో దూత చెపిప్న పర్కారం
జరుగుతుందని నేను దేవుని నముమ్తునాన్ను. 26

అయినపప్టికీ మనం కొటుట్కుపోయి ఏదైనా
ఒక దీవ్పానికి తగులుకోవాలి” అని చెపాప్డు.

27 పదాన్లుగవ రాతిర్ మేము అదిర్య
సముదర్ంలో ఇటు అటు కొటుట్కు పోతుండగా
అరథ్రాతిర్ వేళ ఓడ నావికులు ఏదో ఒక దేశం
దగగ్ర పడుతునన్దని ఊహించి 28 ఇనుప గుండు
కటిట్న తాడు వేసి చూసి సుమారు నూట ఇరవై
అడుగుల లోతని తెలుసుకునాన్రు. ఇంకా
కొంతదూరం వెళిళ్న తరువాత, మళీళ్ గుండు
వేసి చూసి తొంభై అడుగుల లోతని
తెలుసుకునాన్రు.

29 అపుప్డు రాతి దిబబ్లకు
కొటుట్కుంటామేమో అని భయపడి, వారు ఓడ
అడుగు నుండి నాలుగు లంగరులు వేసి ఎపుప్డు
తెలల్వారుతుందా అని కాచుకొని ఉనాన్రు. 30

అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవాలని
ఆలోచించి, లంగరులు వేయబోతునన్టుల్గా
నటించి సముదర్ంలో పడవ దింపివేశారు. 31

అందుకు పౌలు “వీరు ఓడలో ఉంటేనే గాని మీరు
తపిప్ంచుకోలేరు” అని శతాధిపతితో,
సైనికులతో చెపాప్డు. 32 వెంటనే సైనికులు
పడవ తాళుళ్ కోసి దాని కొటుట్కు
పోనిచాచ్రు.

33 తెలల్వారుతుండగా పౌలు, “పదాన్లుగు
రోజుల నుండి మీరేమీ ఆహారం తీసుకోక
పసుత్లునాన్రు. 34 కాబటిట్ ఆహారం
పుచుచ్కోమని మిమమ్లిన్
బతిమాలుతునాన్ను. ఇది మీ పార్ణరకష్ణకు
సహాయంగా ఉంటుంది. మీలో ఎవరి తలనుండీ ఒకక్
వెంటుర్క కూడా నశించదు” అని చెపిప్ ఆహారం
తీసుకోమని అందరినీ బతిమాలాడు. 35 ఈ మాటలు
చెపిప్, ఒక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి
ముందూ దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు
చెలిల్ంచి దానిన్ విరిచి తినసాగాడు. 36

అపుప్డంతా ధైరయ్ం తెచుచ్కొని ఆహారం
తీసుకునాన్రు. 37 ఓడలో ఉనన్ మేమంతా రెండు
వందల డెబెభ్ౖ ఆరుగురం. 38 వారు తిని తృపిత్
పొందిన తరువాత, గోదుమలను సముదర్ంలో
పారబోసి ఓడను తేలిక చేశారు.

39 తెలల్వారిన తరవాత అది ఏ దేశమో వారు
గురుత్ పటట్లేకపోయారు, కానీ తీరం గల ఒక
సముదర్పు పాయను చూసి, సాధయ్మైతే ఓడను
అందులోకి నడిపించాలని ఆలోచించారు. 40

కాబటిట్ లంగరుల తాళుళ్ కోసి వాటిని
సముదర్ంలో విడిచి పెటిట్ చుకాక్నుల కటుల్
విపిప్ ముందటి తెరచాప గాలికెతిత్ సరిగా
ఒడుడ్కి నడిపించారు.

41 కానీ ఓడ రెండు పర్వాహాలు కలిసిన చోట
చికుక్కుపోయి ఇసుకలో ఇరుకుక్పోయింది.
అందువలల్ ఓడ ముందు భాగం కూరుకుపోయి
కదలలేదు. వెనక భాగం అలల దెబబ్కు
బదద్లైపోతూ ఉంది. 42 ఖైదీలోల్ ఎవరూ
ఈదుకొని పారిపోకుండేలా వారిని చంపాలనే

ఆలోచన సైనికులకు కలిగింది గాని, 43 శతాధిపతి
పౌలుని రకిష్ంచాలని కోరి వారి ఆలోచనకు
అంగీకరించలేదు. ఈత వచిచ్నవారు ముందు
సముదర్ంలో దూకి ఈదుకుంటూనూ, 44

మిగిలినవారు ఓడ చెకక్ పలకలు, ఇతర వసుత్వుల
సాయంతోనూ ఒడుడ్కు చేరాలని
ఆజాఞ్పించాడు. ఈ విధంగా అందరం
తపిప్ంచుకొని ఒడుడ్కు చేరాం.

మెలితేమెలితే దివిలోదివిలో పౌలుకుపౌలుకు పాముపాము కాటుకాటు

మేము తపిప్ంచుకొనన్ తరువాత ఆ
దీవ్పం మెలితే అని మాకు తెలిసింది.
2 అనాగరికులైన అకక్డి పర్జలు మాకు

చేసిన సపరయ్ అంతా ఇంతా కాదు. అపుప్డు
వరష్ం కురుసూత్ చలిగా ఉండడంతో వారు నిపుప్
రాజబెటిట్ మా అందరినీ చేరుచ్కునాన్రు.

3 అపుప్డు పౌలు కొనిన్ పులల్లేరి నిపుప్ల
మీద వేసుత్ండగా ఒక పాము ఆ వేడికి బయటికి
వచిచ్ అతని చెయియ్ పటుట్కుంది. 4 ఆ
పర్జలు ఆ పాము అతని చేతిని పటుట్కొని
వేలాడడం చూసి, “ఈ మనిషి తపప్కుండా
హంతకుడై ఉంటాడు. ఇతడు సముదర్ం నుండి
తపిప్ంచుకొనన్పప్టికీ నాయ్యం మాతర్ం
అతణిణ్ బతకనియయ్దు” అని తమలో తాము
చెపుప్కొనాన్రు. 5 కానీ పౌలు మాతర్ం ఆ
విష జంతువును మంటలో జాడించివేసి, ఏ హానీ
పొందలేదు. 6 వారైతే అతని శరీరం
వాచిపోవడమో, అతడు అకసామ్తుత్గా పడి
చనిపోవడమో జరుగుతుందని కనిపెడుతునాన్రు.
చాలాసేపు కనిపెటిట్న తరువాత అతనికి ఏ హానీ
కలగకపోవడం చూసి తమ అభిపార్యం
మారుచ్కొని, “ఇతడొక దేవుడు” అని
చెపప్సాగారు.

7 పొపిల్ అనేవాడు ఆ దీవ్పంలో
ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ పార్ంతంలో
భూములునాన్యి. అతడు మమమ్లిన్
చేరుచ్కొని మూడు రోజులు సేన్హభావంతో
ఆతిథయ్మిచాచ్డు.

పొపిల్పొపిల్ తండిర్కితండిర్కి సవ్సథ్తసవ్సథ్త
8 ఆ సమయంలో పొపిల్ తండిర్ జవ్రం, రకత్

విరేచనాల చేత బాధపడుతూ పండుకొని ఉనాన్డు.
పౌలు అతని దగగ్రికి వెళిళ్ పార్రథ్న చేసి,
అతని మీద చేతులుంచి సవ్సథ్పరిచాడు. 9 ఇది
చూసి ఆ దీవిలో ఉనన్ మిగిలిన రోగులు కూడా
వచిచ్ సవ్సథ్త పొందారు. 10 వారు అనేక
సతాక్రాలతో మాకు మరాయ్ద చేసి, మేము ఓడ
ఎకిక్ వెళిళ్నపుప్డు మాకు కావలసిన
వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచారు. 11 కవల
దేవుళళ్ చిహన్ంతో ఉనన్ అలెగాజ్ండిర్య
పటట్ణపు ఓడ ఒకటి ఆ దీవ్పంలో చలికాలమంతా
నిలిచి ఉంది. మూడు నెలలు అకక్డునన్ తరువాత
ఆ ఓడ ఎకిక్ బయలుదేరి 12 సురకూసై నగరానికి
వచిచ్ అకక్డ మూడు రోజులునాన్ం.

13 అకక్డ నుండి చుటూట్ తిరిగి రేగియు
వచిచ్ ఒక రోజు తరువాత దకిష్ణపు గాలి
విసరడంతో మరునాడు పొతియొలీకి వచాచ్ం. 14

అకక్డి సోదరులను కలిసినపుప్డు వారు తమ
దగగ్ర ఏడు రోజులు ఉండమని మమమ్లిన్
వేడుకునాన్రు. ఆ తరువాత రోమ్ నగరానికి
వచాచ్ం. 15 అకక్డ నుండి సోదరులు మా సంగతి
విని అపీప్యా సంతపేట వరకూ, మూడు సతార్ల
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పేట వరకూ ఎదురు వచిచ్ మమమ్లిన్
ఆహావ్నించారు. పౌలు వారిని చూసి దేవునికి
కృతజఞ్తా సుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ం
తెచుచ్కొనాన్డు.

రోమ్రోమ్ చేరుకునన్చేరుకునన్ పౌలుపౌలు, యూదులయూదుల మధయ్మధయ్
పరిచరయ్పరిచరయ్

16 మేము రోమ్ కు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు
కాపలాగా ఉనన్ సైనికులతో కలిసి
పర్తేయ్కంగా ఉండడానికి అనుమతి పొందాడు.
17 మూడు రోజుల తరువాత అతడు పర్ముఖ
యూదులను తన దగగ్రికి పిలిపించాడు. వారు
వచిచ్నపుప్డు అతడు, “సోదరులారా, నేను మన
పర్జలకూ, పూరీవ్కుల ఆచారాలకూ
వయ్తిరేకంగా ఏదీ చేయకపోయినా,
యెరూషలేములో ననున్ రోమీయుల చేతికి
అపప్గించారు.

18 వారు ననున్ విచారించి నాలో మరణానికి
తగిన కారణం ఏదీ లేకపోవడంతో ననున్
విడిచిపెటాట్లి అనుకునాన్రు గాని 19

యూదులు అభయ్ంతరం చెపప్డం వలన నేను
‘సీజరు ఎదుట చెపుప్కొంటాను’ అనవలసి
వచిచ్ంది. నా సవ్జనం మీద నేరం మోపాలని నా
అభిపార్యం కాదు.

20 ఈ కారణం చేతనే మీతో మాటాల్డాలని
పిలిపించాను. ఇశార్యేలు నిరీకష్ణ నిమితత్ం
ఈ గొలుసులతో ననున్ బంధించి ఉంచారు” అని
వారితో చెపాప్డు. 21 అందుకు వారు, “యూదయ
నుండి మీ గురించి మాకేమీ ఉతత్రాలు రాలేదు,
ఇకక్డికి వచిచ్న యూదు సోదరులోల్
ఒకక్డైనా మీ గురించి చెడడ్ సంగతి ఏదీ మాకు
తెలుపలేదు. ఎవరూ చెపుప్కోలేదు కూడా. 22

అయినా ఈ విషయంలో మీ అభిపార్యం మీ
నోటనే వినగోరుతునాన్ం. ఈ మతభేదం గూరిచ్
అనిన్ చోటాల్ అభయ్ంతరాలు ఉనాన్యని
మాతర్ం మాకు తెలుసు” అని జవాబిచాచ్రు.

23 అతనికి ఒక రోజు ఏరాప్టు చేసి, అతడునన్
చోటికి చాలా మంది వచాచ్రు. ఉదయం నుండి
సాయంకాలం వరకూ అతడు దేవుని రాజయ్ం
గూరిచ్ పూరిత్గా సాకష్మిసూత్, మోషే
ధరమ్శాసత్ర్ంలో నుండీ, పర్వకత్లోల్
నుండీ సంగతులను వారికి ఎతిత్ చూపుతూ, యేసుని
గూరిచ్ వివరంగా బోధిసూత్ వారిని
ఒపిప్సూత్ ఉనాన్డు. 24 అతడు చెపిప్న
సంగతులు కొందరు నమామ్రు, కొందరు
నమమ్లేదు. 25 వారిలో భేదాభిపార్యాలు
కలిగాయి. పౌలు చివరిగా వారితో ఒక మాట
చెపాప్డు. అదేమంటే

26 వారు వింటారు గాని అరథ్ం చేసుకోరు.
చూసాత్రు కానీ గర్హించుకోరు’ అని ఈ
పర్జలతో చెపప్ండి.

27 ఈ పర్జలు కనున్లారా చూసి, చెవులారా
విని, మనసారా గర్హించి నా వైపు తిరిగి
నా వలన సవ్సథ్త పొందకుండా వారి హృదయాలు
బండబారి పోయాయి.
వారు ఏదీ వినిపించుకోరు, వారు కళుళ్ మూసుకుని
ఉనాన్రు’
అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్
దావ్రా మీ పితరులతో చెపిప్న మాట సరైందే.
28 కాబటిట్ దేవుని వలన కలిగిన ఈ రకష్ణ
యూదేతరుల దగగ్రికి తరలి పోతునన్దని మీరు
తెలుసుకుంటారు. 29 వారు దానిన్
అంగీకరిసాత్రు.” ఈ మాటలు విని వారంతా
వెళిళ్పోయారు. 30 పౌలు రెండు సంవతస్రాలు
పూరిత్గా తన అదెద్ ఇంటోల్ నివసించి, తన
దగగ్రికి వచేచ్ వారినందరినీ ఆదరిసూత్ 31 ఏ
ఆటంకమూ లేకుండా పూరణ్ ధైరయ్ంతో
దేవుని రాజయ్ం గూరిచ్ పర్కటిసూత్,
పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ను గూరిచ్న సంగతులు
బోధిసూత్ ఉనాన్డు.
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ముందుముందు మాటమాట. ముఖాయ్ంశంముఖాయ్ంశం

యేసు కీర్సుత్ దాసుడు,
అపోసత్లుడుగా పిలుపు పొందినవాడు,
దేవుని సువారత్ కోసం పర్భువు

పర్తేయ్కించుకునన్ 2 పౌలు, రోమాలో ఉనన్
దేవుని పిర్యులందరికీ అంటే పవితుర్లుగా
ఉండడానికి పిలుపు పొందిన వారికి శుభాలు
చెబుతూ రాసుత్నన్ది. 3 మన తండిర్ అయిన
దేవుని నుండీ, పర్భు యేసు కీర్సుత్ నుండీ
కృప, సమాధానం మీకు కలుగు గాక.

4 దేవుడు తన కుమారుడు, మన పర్భువు అయిన
యేసు కీర్సుత్ గురించిన ఆ సువారత్ను పవితర్
లేఖనాలోల్ తన పర్వకత్ల దావ్రా
ముందుగానే వాగాద్నం చేశాడు. 5 యేసు
కీర్సుత్, శారీరికంగా చూసేత్ దావీదు
సంతానం అయినా దేవుని పవితర్మైన ఆతమ్
సంబంధంగా ఆయన దేవుని కుమారుడు. ఆయన
చనిపోయి తిరిగి సజీవుడుగా లేవడం దావ్రా ఇది
బల పర్భావాలతో రుజువైంది. 6 ఈయన నామం
నిమితత్ం అనిన్ జాతుల పర్జలు విశావ్సానికి
విధేయులయేయ్లా ఈయన దావ్రా మేము కృప,
అపొసత్లతవ్ం పొందాము. 7 వారితోబాటు
మీరు కూడాా యేసు కీర్సుత్కు చెందిన వారుగా
ఉండడానికి పిలుపు పొందారు.

8 మీ విశావ్సం లోకమంతా పర్చురం కావడం
చూసి, మొదట మీ అందరి కోసం యేసు కీర్సుత్
దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తా సుత్తులు
చెలిల్సుత్నాన్ను. 9 ఏదో ఒక విధంగా మీ
దగగ్రికి రావడానికి దేవుని చితత్ం వలన నాకు
వీలవుతుందేమో అని నా పార్రథ్నలోల్
ఎపుప్డూ ఆయనను బతిమాలుకుంటునాన్ను.
మిమమ్లిన్ ఎడతెగక జాఞ్పకం
చేసుకుంటునాన్ను. ఆయన కుమారుడి సువారత్
కోసం నేను నా ఆతమ్లో సేవిసుత్నన్ దేవుడే
ఇందుకు సాకిష్. 11 మీరు సిథ్రపడాలనీ, మీరూ
నేనూ ఒకరి విశావ్సం చేత ఒకరం ఆదరణ
పొందడం కోసం మిమమ్లిన్ చూడాలనీ
కోరుకుంటునాన్ను. అపుప్డు ఆతమ్
సంబంధమైన ఏదైనా కృపావరానిన్ మీకు
అందించాలని నా ఆశ.

13 సోదరులారా, ఇది మీకు తెలియాలి.
యూదేతరులైన ఇతర పర్జల మధయ్ నేను
పొందిన పరిచరయ్ ఫలాలు మీ మధయ్ కూడాా
పొందాలని చాలా సారుల్ పర్యతిన్ంచాను
గాని ఇపప్టి వరకూ వీలు కాలేదు. 14 గీర్కులకూ,
ఇతరులకూ, తెలివైన వారికీ, బుదిధ్హీనులకూ

నేను రుణపడి ఉనాన్ను. 15 కాబటిట్
రోమాలోని మీకు కూడాా సువారత్
పర్కటించాలనన్ ఆశతో నేను సిదధ్ంగా
ఉనాన్ను.

16 సువారత్ను గురించి నేను సిగుగ్పడను.
ఎందుకంటే యూదుడైనా, గీర్సు జాతి వాడైనా
నమేమ్ పర్తి ఒకక్రికీ అది దేవుని శకిత్. 17

నీతిమంతుడు విశావ్సమూలంగా జీవిసాత్డు, అని
రాసి ఉనన్ పర్కారం విశావ్సమూలంగా మరింత
విశావ్సం కలిగేలా దేవుని నీతి దానిలో
వెలల్డి అవుతునన్ది.

మొదటిమొదటి భాగంభాగం - దోషభరితదోషభరిత లోకంపైలోకంపై దేవునిదేవుని
ఉగర్తఉగర్త

18 ఎవరైతే తమ దురీన్తి చేత సతాయ్నిన్
అడడ్గిసాత్రో వారి భకిత్హీనత మీదా,
దురీన్తి మీదా దేవుని కోపం పరలోకం నుండి
వెలల్డి అయింది. 19 ఎందుకంటే దేవుని
గురించి తెలుసుకోగలిగినదంతా వారికి
కనబడుతూనే ఉంది. దేవుడే దానిన్ వారికి
వెలల్డి చేశాడు. 20 ఈ లోకం పుటిట్నపప్టి
నుండి, అనంతమైన శకిత్, దైవతవ్ం అనే ఆయన
అదృశయ్ లకష్ణాలు సప్షిట్ంచబడిన వాటిని
తేటగా పరిశీలించడం దావ్రా తేటతెలల్ం
అవుతునాన్యి. కాబటిట్ వారు తమను తాము
సమరిధ్ంచుకోడానికి ఏ అవకాశమూ లేదు.

యూదేతరులయూదేతరుల భర్షట్తవ్ంభర్షట్తవ్ం, ఏడుఏడు దశలుదశలు
21 వారు దేవుణిణ్ ఎరిగి ఉండి కూడాా ఆయనను

దేవునిగా మహిమ పరచ లేదు, కృతజఞ్తలు
చెపప్లేదు గానీ తమ ఆలోచనలోల్
బుదిధ్హీనులయాయ్రు. వారి అవివేక హృదయం
చీకటిమయం అయింది. 22 తాము తెలివైన వారం
అని చెపుప్కునాన్రు గాని వారు బుదిధ్హీనులే.
23 వారు ఎనన్టికీ కష్యం కాని వాడైన దేవుని
మహిమను, నాశనమైపోయే మనుషులు, పకుష్లు,
నాలుగు కాళళ్ జంతువులు, పురుగులు అనే వాటి
రూపాలకు ఆపాదించారు.

యూదేతరులయూదేతరుల భర్షట్తవ్ంభర్షట్తవ్ం ఫలితాలుఫలితాలు
24 ఇందువలన వారు తమ హృదయాల దురాశల

పర్కారం, తమ శరీరాలను తమలో తాము అవమాన
పరచుకొనేలా దేవుడు వారిని లైంగిక
అపవితర్తకు అపప్గించాడు. 25 వారు దేవుని
సతాయ్నిన్ అబదధ్ంగా మారిచ్వేసి, యుగ
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యుగాలకు సోత్తార్రుహ్డైన సృషిట్కరత్కు
బదులు సృషిట్ని పూజించి సేవించారు.

26 ఈ కారణంగా దేవుడు వారిని నీచమైన
కోరికలకు అపప్గించాడు. వారి సీత్ర్లు సైతం
సహజ సంపరాక్లను వదిలివేసి అసహజమైన
సంపరాక్లకు అలవాటు పడిపోయారు. 27 అదే
విధంగా పురుషులు కూడాా తాము సహజంగా
సీత్ర్లతో జరిగించవలసిన ధరామ్నిన్
విడిచిపెటిట్ పురుషులతో పురుషులు చేయదగని
విధంగా పర్వరిత్ంచారు. ఆ విధంగా వారు తమ
కామాగిన్లో మాడిపోయి తమ తపుప్కు తగిన
పర్తిఫలానిన్ పొందారు.

28 వారి మనసులోల్ దైవిక జాఞ్నానికి చోటు
లేదు. కాబటిట్ చేయదగని పనులు వారితో
చేయించే చెడు మనసుకు దేవుడు వారిని
అపప్గించాడు. 29 వారు సమసత్మైన దురీన్తి,
దుషట్తవ్ం, లోభం, చెడుతనం, ఈరష్య్,
అసూయ, హతయ్, కలహం, మోసం, విరోధభావం
వీటనిన్టితో నిండిపోయారు.

30 వారు చాడీలు చెపేప్వారు, అపనిందలు
మోపేవారు, దేవుణిణ్ దేవ్షించేవారు,
అపకారులు, గరివ్షుట్లు, లేని గొపప్లు
చెపుప్కొనేవారు, చెడడ్ పనులు
చెయయ్డానికి రకరకాల మారాగ్లు
కలిప్ంచుకునేవారు, తలిల్దండుర్లిన్
ఎదిరించేవారు, బుదిధ్హీనులు, 31 మాట
తపేప్వారు, జాలి లేని వారు, దయ చూపనివారు
అయాయ్రు. 32 ఇలాటి వారు చావుకు లోనవుతారు
అనే దేవుని శాసనం వారికి బాగా తెలిసి ఉనాన్,
వాటిని చేసూత్నే ఉనాన్రు. తాము చేయడమే
కాక వాటిని చేసే ఇతరులతో కలిసి
సంతోషిసుత్నాన్రు.

యూదేతరయూదేతర నీతినీతి బోధకులుబోధకులు

కాబటిట్ ఇతరులకు తీరుప్ తీరేచ్ నీవు
ఎవరివైనా సరే, నినున్ నీవు
సమరిధ్ంచుకోలేవు. దేని విషయంలో

ఎదుటి వాడికి తీరుప్ తీరుసుత్నాన్వో దాని
విషయంలో నీవే దోషివని తీరుప్
తీరుచ్కుంటునాన్వు. ఎందుకంటే నీవు ఏ పనుల
విషయంలో తీరుప్ తీరుసుత్నాన్వో వాటినే
నీవు కూడాా చేసుత్నాన్వు కదా?

2 ఆ పనులు చేసే వారి మీద దేవుని తీరుప్
నాయ్యమైనదే అని మనకు తెలుసు. 3 ఆ పనులు
చేసే వారికి తీరుప్ తీరుసూత్ వాటినే
చేసుత్నన్ ఓ మనిషీ, దేవుని తీరుప్ నీవెలా
తపిప్ంచుకుంటావు? 4 దేవుని కటాకష్ం నినున్
పశాచ్తాత్ప పడేందుకు పేర్రేపిసుత్నన్దని
తెలియక ఆయన మంచితనం అనే ఐశవ్రాయ్నీన్
సహనానీన్ దీరఘ్శాంతానీన్
తోసిపుచుచ్తావా?

5 నీ మొండితనానిన్, మారని నీ హృదయానిన్
బటిట్ దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ జరిగే ఆ
ఉగర్త రోజు కోసం, దేవుని కోపానిన్ పోగు
చేసుకుంటునాన్వు. 6 ఆయన పర్తి మనిషికీ
అతని పనుల చొపుప్న పర్తిఫలం ఇసాత్డు. 7

మంచి పనులను ఓపికగా చేసూత్, మహిమ, ఘనత,
అకష్యతలను వెదికే వారికి
నితయ్జీవమిసాత్డు. 8 అయితే
సావ్రధ్పరులు, సతాయ్నిన్ విడిచిపెటిట్
దురీన్తిని జరిగించే వారి మీదికి దేవుని
ఉగర్త, మహా కోపం వసాత్యి. 9 చెడడ్ పని

చేసే పర్తి మనిషి ఆతమ్కు, ముందు యూదునికి,
తరువాత యూదేతరునికి బాధ, వేదన కలుగుతాయి.
10 అయితే మంచి పని చేసే పర్తి వయ్కిత్కి,
ముందు యూదునికి, తరువాత యూదేతరునికి
మహిమ, ఘనత, శాంతిసమాధానాలు కలుగుతాయి.

11 ఎందుకంటే దేవునికి పకష్పాతం లేదు. 12

ధరమ్శాసత్ర్ం ఉండి పాపం చేసినవారు
ధరమ్శాసత్ర్ పర్కారం తీరుప్ పొందుతారు.
ధరమ్శాసత్ర్ం లేకుండా పాపం చేసిన వారు
కూడాా ధరమ్శాసత్ర్ం లేకపోయినా నాశనం
అవుతారు. 13 ధరమ్శాసత్ర్ం వినే వారిని
కాదు, దానిన్ అనుసరించి పర్వరిత్ంచే వారినే
దేవుడు నీతిమంతులుగా ఎంచుతాడు. 14

ధరమ్శాసత్ర్ం లేని యూదేతరులు
సావ్భావికంగా ధరమ్శాసత్ర్ం
చెపిప్నటుట్ నడుచుకుంటే వారికి
ధరమ్శాసత్ర్ం లేకపోయినా, తమకు తామే
ధరమ్శాసత్ర్ంలాగా ఉంటారు. 15 అలాటి వారి
మనసాస్కిష్ కూడాా సాకష్మిసుత్ంది. వారి
ఆలోచనలు వారిపై తపుప్ మోపడమో లేక
తపుప్లేదని చెపప్డమో చేసాత్యి.
అలాటివారి హృదయాలపై ధరమ్శాసత్ర్ సారం
రాసినటేట్ ఉంటుంది. 16 నా సువారత్
పర్కారం దేవుడు యేసు కీర్సుత్ దావ్రా
మానవుల రహసాయ్లను విచారించే రోజున ఈ
విధంగా జరుగుతుంది.

ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం తెలిసినతెలిసిన యూదులకుయూదులకు
ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం పర్కారమేపర్కారమే శికష్శికష్

17 నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కుని
ధరమ్శాసత్ర్ం మీద ఆధారపడుతూ దేవుని
విషయంలో అతిశయిసుత్నాన్వు కదా? 18 ఆయన
చితత్ం తెలిసి, ధరమ్శాసత్ర్ంలో ఉపదేశం
పొంది ఏది మంచిదో తెలిసి దానిన్
మెచుచ్కొంటావు కదా? 19 జాఞ్న సతయ్
సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్ర్ం కలిగిఉండి,
“నేను గుడిడ్వారికి దారి చూపేవాణిణ్,
చీకటిలో ఉండేవారికి వెలుగు చూపేవాణిణ్, 20

బుదిధ్లేని వారిని సరిదిదేద్ వాణిణ్, చినన్
పిలల్లలకు అధాయ్పకుణిణ్ అని” అని
నిశిచ్ంతగా ఉనాన్వు కదా? 21 ఎదుటి మనిషికి
ఉపదేశించే వాడివి, నీకు నీవు బోధించుకోవా?
దొంగతనం చేయకూడదని చెపేప్ నీవే
దొంగతనం చేసాత్వా? 22 వయ్భిచారం
చేయవదద్ని చెపేప్ నీవే వయ్భిచారం
చేసాత్వా? విగర్హాలను అసహియ్ంచుకుంటూ
నీవే గుడులను దోచుకుంటావా? 23

ధరమ్శాసత్ర్ంలో గొపప్లు చెపుప్కునే నీవు
ధరమ్శాసత్ర్ం మీరి, దేవునికి అవమానం
తెసాత్వా? 24 “మిమమ్లిన్ బటేట్ గదా
దేవుని పేరు యూదేతరుల మధయ్ దూషణ
పాలవుతునన్ది?” అని రాసి ఉంది కదా.

25 నీవు ధరమ్శాసాత్ర్నిన్
అనుసరించేవాడివైతే నీకు సునన్తి
పర్యోజనం వరిత్సుత్ంది గాని
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్
అతికర్మించేవాడివైతే, నీ సునన్తి సునన్తి
కానటేట్. 26 కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు
ధరమ్శాసత్ర్ నియమాలను పాటిసేత్
సునన్తి లేకపోయినా సునన్తి పొందినవాడుగా
ఎంచబడతాడు గదా? 27 సునన్తి పొందకపోయినా
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ అనుసరించి జీవించేవాడు,
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లేఖనాలూ, సునన్తి కలిగి ధరమ్శాసాత్ర్నిన్
అతికర్మించే నీకు తీరుప్ తీరుసాత్డు కదా?
28 పైకి యూదుడుగా కనిపించేవాడు యూదుడు
కాదు, శరీరంలో పైకి కనిపించే సునన్తి సునన్తి
కాదు. 29 అంతరంగంలో యూదుడైన వాడే
యూదుడు. సునన్తి హృదయానికి చెందింది. అది
ఆతమ్లో జరిగేదే గాని అకష్రారధ్మైనది
కాదు. అలాటి వాణిణ్ మనుషులు కాదు, దేవుడే
మెచుచ్కుంటాడు.

యూదులకునన్యూదులకునన్ లాభంలాభం వారికివారికి మరింతమరింత శికష్కేశికష్కే
దారిదారి తీసిందితీసింది

అలాగైతే యూదుల గొపప్తనం ఏమిటి?
సునన్తి వలన పర్యోజనం ఏమిటి? 2

పర్తి విషయంలో ఎకుక్వే. మొదటిది,
దేవుని వాకుక్లు యూదులకే
అపప్గించబడాడ్యి. 3 కొందరు యూదులు
నమమ్దగని వాళుళ్ అయినంత మాతార్న
దేవుడు నమమ్దగినవాడు కాకపోతాడా? 4

కానేకాదు. “నీ మాటలోల్ నీవు నీతిమంతుడుగా
కనిపించడానికి, నీపై విచారణ జరిగినపుప్డు
గెలవడానికి” అని రాసి ఉనన్ పర్కారం
మనుషులంతా అబదిధ్కులైనా సరే, దేవుడు
మాతర్ం సతయ్వంతుడే. 5 మన దురీన్తి
దేవుని నీతిని వెలల్డి చేసుత్నన్పప్టికీ
కోపం చూపే దేవుడు అనాయ్యం చేసేవాడని
చెపాప్లా? నేను మానవ వయ్వహార రీతిలో
మాటాల్డుతునాన్ను. 6 అలా కానే కాదు.
అలాగైతే దేవుడు లోకానికి ఎలా తీరుప్
తీరుసాత్డు?

7 నా అబదధ్ం దావ్రా దేవుని సతయ్ం
విసత్రించి ఆయనకు మహిమ కలిగితే నేను
పాపినని తీరుప్ పొందడం ఎందుకు? 8 మంచి
జరగడం కోసం చెడు జరిగిదాద్ం అని మేము
బోధిసుత్నాన్మని ఇపప్టికే కొందరు మాపై
నిందారోపణ చేసినటుట్ మేము నిజంగానే ఆ
పర్కారం చెపప్వచుచ్ కదా? వారి మీదికి
వచేచ్ శికష్ నాయ్యమైనదే.

ఫలితారథ్ంఫలితారథ్ం - లోకమంతాలోకమంతా దేవునిదేవుని ఎదుటఎదుట దోషిగాదోషిగా
నిలిచిందినిలిచింది

9 అలాగని మేము వారికంటే మంచివారమా?
ఎంతమాతర్ం కాదు. యూదులైనా,
యూదేతరులైనా, అందరూ పాపం కింద ఉనాన్రని
ఇపప్టికే దోషారోపణ చేశాం కదా. 10 దీని
విషయంలో ఏమని రాసి ఉనన్దంటే,
“నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డు కూడాా లేడు.
11 గర్హించేవాడెవడూ లేడు, దేవుణిణ్
వెదికే వాడెవడూ లేడు.

12 అందరూ దారి తపిప్పోయారు, అందరూ
ఏకంగా పనికిమాలినవారయాయ్రు.
మంచి జరిగించేవాడు లేడు, ఒకక్డు కూడాా
లేడు.

13 వారి గొంతుక తెరచి ఉనన్ సమాధిలాగా
ఉంది.
వారు నాలుకతో మోసం చేసూత్ ఉంటారు.
వారి పెదవుల కింద పాము విషం ఉంది.
14 వారి నోటినిండా శాపనారాధ్లు, పగ
ఉనాన్యి.

15 రకత్ం చిందించడానికి వారి పాదాలు
పరిగెడుతూ ఉనాన్యి.

16 వారి మారాగ్లోల్ నాశనం, కషట్ం
ఉనాన్యి.

17 వారికి శాంతిమారగ్ం తెలియదు.
18 వారి దృషిట్కి దేవుని భయం అంటే
తెలియదు.”

19 పర్తి నోటికీ మూతపడాలనీ, లోకమంతా
దేవుని తీరుప్ కిందికి రావాలనీ
ధరమ్శాసత్ర్ం చెపేప్ మాటలనీన్ దానికి
లోబడి ఉనన్వారితోనే చెబుతునన్దని మనకు
తెలుసు. 20 ఎందుకంటే ధరమ్శాసాత్ర్నిన్
పాటించడం దావ్రా ఏ మనిషీ దేవుని దృషిట్కి
నీతిమంతుడు కాలేడు. ధరమ్శాసత్ర్ం వలన
పాపమంటే ఏమిటో తెలుసుత్నన్ది.

రెండవరెండవ భాగంభాగం - కేవలంకేవలం సిలువసిలువ వేయబడినవేయబడిన
కీర్సుత్పైకీర్సుత్పై విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రాదావ్రా మాతర్మేమాతర్మే
మనిషినిమనిషిని నిరోద్షిగానిరోద్షిగా తీరచ్డంతీరచ్డం ఒకక్టేఒకక్టే

పాపనివారణపాపనివారణ మారగ్ంమారగ్ం. నిరోద్షిగానిరోద్షిగా తీరచ్డంతీరచ్డం,
నిరవ్చనంనిరవ్చనం

21 ఇదిలా ఉంటే ధరమ్శాసత్ర్ంతో సంబంధం
లేకుండా దేవుని నీతి వెలల్డైంది.
ధరమ్శాసత్ర్మూ పర్వకత్లూ రాసింది
దానికి సాకష్య్ంగా ఉనాన్యి. 22 అది యేసు
కీర్సుత్లో విశావ్సమూలంగా నమేమ్
వారందరికీ కలిగే దేవుని నీతి. 23 భేదమేమీ
లేదు. అందరూ పాపం చేసి దేవుడు ఇవవ్జూపిన
మహిమను అందుకోలేక పోతునాన్రు. 24

నమేమ్వారు దేవుని కృప చేతా, కీర్సుత్
యేసులోని విమోచన దావ్రా, ఉచితంగా
నీతిమంతులని తీరుప్ పొందుతునాన్రు. 25

కీర్సుత్ యేసు రకత్ంలో విశావ్సం దావ్రా
పాప పరిహారం పొందేలా దేవుడు తన
కోపాగిన్ని తొలగించే పాప పరిహారారధ్
బలిగా ఆయనను కనుపరిచాడు. అందులో దేవుని
ఉదేద్శం తన నాయ్యానిన్
పర్దరిశ్ంచడమే. ఎందుకంటే, గతంలోని
పాపాలను దేవుడు సహనంతో దాటిపోయాడు. 26

పర్సుత్త కాలంలో తన నీతిని కనబరిచే
నిమితత్ం తాను నీతిమంతుడుగా, యేసులో
విశావ్సంగల వాణిణ్ నీతిమంతునిగా తీరేచ్
వాడుగా ఉండడానికి దేవుడు ఇలా చేశాడు.

27 కాబటిట్ మనం గొపప్లు చెపుప్కోడానికి
కారణమేది? దానిన్ కొటిట్వేయడం
అయిపోయింది. ఏ నియమానిన్ బటిట్?
కిర్యలను బటాట్? కాదు, విశావ్స
నియమానిన్ బటేట్. 28 కాబటిట్ మనుషులు
ధరమ్శాసత్ర్ కిర్యలు లేకుండానే
విశావ్సం వలన నీతిమంతులని తీరుప్
పొందుతునాన్రని నిరణ్యిసుత్నాన్ము.

నిరోద్షిగానిరోద్షిగా తీరచ్డంతీరచ్డం అనేదిఅనేది సారవ్తిర్కసారవ్తిర్క పాపపాప
నివారణనివారణ మారగ్ంమారగ్ం

29 దేవుడు యూదులకు మాతర్మేనా దేవుడు?
యూదేతరులకు కాడా? అవును, వారికి కూడాా
దేవుడే. 30 దేవుడు ఒకక్డే కాబటిట్, ఆయన
సునన్తి గలవారిని విశావ్సం దావ్రా, సునన్తి
లేని వారిని విశావ్సం మూలంగా నీతిమంతులుగా
తీరుసాత్డు.

రోమీయులకు 3:30
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విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రాదావ్రా మనిషినిమనిషిని నిరోద్షిగానిరోద్షిగా
తీరచ్డంతీరచ్డం అనేదిఅనేది ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ధరమ్శాసాత్ర్నిన్

గౌరవిసుత్ందిగౌరవిసుత్ంది
31 విశావ్సం దావ్రా ధరమ్శాసాత్ర్నిన్

కొటిట్వేసుత్నాన్మా? కాదు,
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ సిథ్రపరుసుత్నాన్ము.

విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రాదావ్రా మనిషినిమనిషిని నిరోద్షిగానిరోద్షిగా
తీరచ్డంతీరచ్డం - ఉదాహరణఉదాహరణ సహితసహిత వివరణవివరణ

కాబటిట్ శరీరరీతిగా మన పూరివ్కుడైన
అబార్హాముకు ఏం దొరికింది? 2

అబార్హాము కిర్యల మూలంగా
నీతిమంతుడని తీరుప్ పొంది ఉంటే అతడు
గొపప్లు పోవడానికి కారణం ఉండేది గానీ అది
దేవుని ఎదుట కాదు. 3 లేఖనం
చెబుతునన్దేమిటి? “అబార్హాము దేవునిలో
నమమ్కముంచాడు. దాని దావ్రానే అతడు
నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందాడు.” 4 పని చేసే
వయ్కిత్కి ఇచేచ్ జీతం అతనికి హకుక్గా
రావలసిన సొమేమ్ గాని దానం కాదు.

విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రాదావ్రా మనిషినిమనిషిని నిరోద్షిగానిరోద్షిగా
తీరచ్డంతీరచ్డం - నిరవ్చనంనిరవ్చనం (వవ. 18-21)

5 కానీ కిర్యలు చేయకుండా దానికి బదులు
భకిత్హీనుణిణ్ నీతిమంతునిగా తీరేచ్
దేవునిలో కేవలం విశావ్సం ఉంచే వయ్కిత్
విశావ్సానేన్ దేవుడు నీతిగా ఎంచుతాడు. 6

అదే విధంగా కిర్యలు లేకుండా దేవుడు
నీతిమంతుడుగా పర్కటించిన మనిషి ధనుయ్డని
దావీదు కూడాా చెబుతునాన్డు. 7 ఎలా అంటే,
“తన అతికర్మాలకు కష్మాపణ పొందినవాడు,
తన పాపానికి పార్యశిచ్తత్ం పొందినవాడు
ధనుయ్డు.

8 పర్భువు ఎవరి అపరాధం లెకక్లోకి
తీసుకోడో వాడు ధనుయ్డు.”

విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రాదావ్రా మనిషినిమనిషిని నిరోద్షిగానిరోద్షిగా
తీరచ్డంతీరచ్డం - ధరమ్శాసత్ర్ధరమ్శాసత్ర్ విధులకువిధులకు

భినన్మైనదిభినన్మైనది
9 ఈ దీవెన సునన్తి ఆచరించే వారి గురించి

చెపాప్డా, ఆచరించని వారి గురించి కూడాా
చెపాప్డా? అబార్హాము విశావ్సం అతణిణ్
నీతిమంతుడుగా తీరిచ్ంది అనాన్ం కదా? 10

అతడు ఏ సిథ్తిలో ఉనన్పుప్డు అది జరిగింది?
సునన్తి చేయించుకునన్ తరవాతా లేక
సునన్తికి ముందా? ముందే కదా! 11 సునన్తి
లేకపోయినా నమిమ్న వారికందరికీ అతడు
తండిర్ కావడం కోసం వారికి నీతి
ఆపాదించడానికై సునన్తి లేనపుప్డే, తాను
కలిగి ఉనన్ విశావ్సం వలన పొందిన నీతికి
ముదర్గా సునన్తి అనే గురుత్ను పొందాడు. 12

అలాగే సునన్తి గలవారికి కూడాా తండిర్
కావడానికి, అంటే కేవలం సునన్తి మాతర్మే
పొందిన వారు కాక సునన్తి లేనపుప్డు మన
తండిర్ అబార్హాము విశావ్సపు
అడుగుజాడలోల్ నడచిన వారికి కూడాా తండిర్
కావడానికి అతడు ఆ గురుత్ పొందాడు.

విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రాదావ్రా మనిషినిమనిషిని నిరోద్షిగానిరోద్షిగా
తీరచ్డంతీరచ్డం - ధరమ్శాసాత్ర్నికిధరమ్శాసాత్ర్నికి భినన్మైనదిభినన్మైనది

13 అబార్హాము, అతని సంతానం లోకానికి
వారసులవుతారు అనే వాగాద్నం ధరమ్శాసత్ర్
మూలంగా కలగలేదు. విశావ్సం వలన ఏరప్డిన నీతి
మూలంగానే కలిగింది. 14 ధరమ్శాసత్ర్
సంబంధులు వారసులైతే విశావ్సం
వయ్రథ్మౌతుంది, వాగాద్నం కూడాా
నిరరథ్కమౌతుంది. 15 ఎందుకంటే
ధరమ్శాసత్ర్ం ఉగర్తను పుటిట్సుత్ంది.
ధరమ్శాసత్ర్ం లేని చోట దానిన్
అతికర్మించడం కూడాా ఉండదు.

16 ఈ కారణం చేత ఆ వాగాద్నం అబార్హాము
సంతతి వారందరికీ, అంటే ధరమ్శాసత్ర్ం
గలవారికి మాతర్మే కాక అబార్హాముకునన్
విశావ్సం గలవారికి కూడాా కృపను బటిట్
వరిత్ంచాలని, అది విశావ్సమూలమైనది
అయియ్ంది. ఆ అబార్హాము మనందరికీ
తండిర్. 17 దీని గురించే, “నినున్ అనేక జనాలకు
తండిర్గా నియమించాను” అని రాసి ఉంది. తాను
నముమ్కునన్ దేవుని సమకష్ంలో, అంటే
చనిపోయిన వారిని బతికించేవాడు, లేని వాటిని
ఉనన్టుట్గానే పిలిచేవాడు అయిన దేవుని
ఎదుట అతడు మనకందరికీ తండిర్. 18 అలాగే, “నీ
సంతానం ఇలా ఉంటుంది” అని రాసి ఉనన్టుట్గా
తాను అనేక జనాలకు తండిర్ అయేయ్లా ఎలాటి
ఆశాభావం లేనపప్డు సైతం అతడు ఆశాభావంతో
నమామ్డు. 19 అతడు విశావ్సంలో బలహీనుడు
కాలేదు, సుమారు నూరు సంవతస్రాల వయసుస్
గలవాడు కాబటిట్, తన శరీరానిన్
మృతతులయ్ంగా, శారా గరభ్ం మృతతులయ్ంగా
భావించాడు. 20 అవిశావ్సంతో దేవుని
వాగాద్నానిన్ గూరిచ్ సందేహించక
విశావ్సంలో బలపడి దేవుణిణ్ మహిమ పరచాడు.
21 దేవుడు మాట ఇచిచ్న దానిన్ ఆయన
నెరవేరచ్డానికి సమరుథ్డని గటిట్గా
నమామ్డు. 22 అందుచేత దేవుడు దానిన్ అతనికి
నీతిగా ఎంచాడు. 23 దేవుడు ఆ విశావ్సానిన్ ఆ
విధంగా ఎంచాడని అతని కోసం మాతర్మే రాసి
లేదు, 24 మన పర్భు యేసును చనిపోయిన
వారిలో నుండి లేపిన దేవునిలో విశావ్సం
ఉంచిన మనలిన్ కూడాా నీతిమంతులుగా
ఎంచడానికి మన కోసం కూడా రాసి ఉంది. 25

ఆయనను దేవుడు మన అపరాధాల కోసం
అపప్గించి, మనలిన్ నీతిమంతులుగా
తీరచ్డానికి ఆయనను తిరిగి లేపాడు.

విశావ్సంవిశావ్సం దావ్రాదావ్రా మనిషినిమనిషిని నిరోద్షిగానిరోద్షిగా
తీరచ్డంతీరచ్డం మూలంగామూలంగా కలిగినకలిగిన ఏడుఏడు ఫలితాలుఫలితాలు

విశావ్సం దావ్రా దేవుడు మనలిన్
నీతిమంతులుగా తీరాచ్డు కాబటిట్ మన
పర్భు యేసు కీర్సుత్ దావ్రా

దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉనాన్ము. 2 ఆయన
దావ్రా మనం విశావ్సం వలన ఈ కృపలో
పర్వేశించి, అందులో కొనసాగుతూ దేవుని
మహిమ గురించిన నిశచ్యతలో
ఆనందిసుత్నాన్ం. 3 అంతే కాదు, కషాట్లు
ఓరుప్నూ, ఓరుప్ యోగయ్తనూ, యోగయ్త
ఆమోదానీన్ కలిగిసాత్యని తెలిసి మన
కషాట్లోల్ ఆనందించుదాం. 5 ఈ నమమ్కం
మనలిన్ నిరాశపరచదు. ఎందుకంటే దేవుడు మనకు
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అనుగర్హించిన పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా ఆయన
తన పేర్మను మన హృదయాలోల్
కుమమ్రించాడు.

6 ఎందుకంటే మనం బలహీనులుగా ఉండగానే,
సరైన సమయంలో కీర్సుత్ భకిత్హీనుల కోసం
చనిపోయాడు. 7 నీతిపరుని కోసం సైతం ఎవరైనా
చనిపోవడం అరుదు. మంచివాడి కోసం ఎవరైనా
చనిపోడానికి ఒకవేళ తెగించవచుచ్. 8 అయితే
దేవుడు మన మీద తన పేర్మను
వయ్కత్పరిచాడు. ఎలాగంటే మనమింకా
పాపులుగా ఉండగానే కీర్సుత్ మన కోసం
చనిపోయాడు. 9 కాబటిట్ ఇపుప్డు ఆయన
రకత్ం వలన నీతిమంతులుగా తీరుప్ పొంది,
మరింత నిశచ్యంగా ఆయన దావ్రా ఉగర్త
నుండి తపిప్ంచుకుంటాం. 10 ఎందుకంటే మనం
శతుర్వులుగా ఉండి, ఆయన కుమారుని మరణం
దావ్రా దేవునితో సమాధానపడితే, ఆయన జీవం
చేత ఇంకా నిశచ్యంగా రకష్ణ పొందుతాము. 11

అంతేకాదు, మన పర్భువైన యేసు కీర్సుత్
దావ్రా ఇపుప్డు సమాధాన సిథ్తి పొందాము
కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనం దేవునిలో
ఆనందిసుత్నాన్ం.

మూడవమూడవ భాగంభాగం - పవితర్పరచడంపవితర్పరచడం. అంతరంగంలోఅంతరంగంలో
పాపంపాపం, దానికిదానికి సువారత్సువారత్ దావ్రాదావ్రా నివారణనివారణ. (1)

ఆదాముఆదాము దావ్రాదావ్రా పాపంపాపం, మరణంమరణం
12 ఇదిలా ఉండగా, ఒక మనిషి దావ్రా పాపం

ఎలా ఈ లోకంలోకి పర్వేశించిందో, అలాగే
పాపం దావ్రా మరణం పర్వేశించింది.
మనుషులంతా పాపం చేయడం వలన చావు అందరికీ
దాపురించింది. 13 ఎందుకంటే ధరమ్శాసత్ర్ం
రాక ముందు కూడాా లోకంలో పాపం ఉంది గాని
ధరమ్శాసత్ర్ం లేదు కాబటిట్ దేవుడు
వారిపై పాపం ఆరోపించలేదు. 14 అయినా,
ఆదాము కాలం నుండి మోషే కాలం వరకూ
మానవులపై మరణం రాజయ్ం చేసింది. ఆదాము
దేవుని ఆజఞ్ను అతికర్మించాడు. కాని
అతనివలే పాపం చెయయ్ని వాళళ్పై కూడాా
మరణం రాజయ్ం చేసింది. ఆదాము రాబోయే
వాడికి ఒక సూచనగా ఉనాన్డు.

(2) కీర్సుత్కీర్సుత్ దావ్రాదావ్రా నిరోద్షతవ్ంనిరోద్షతవ్ం, జీవంజీవం
15 కాని దేవుడు ఇచిచ్న వరానికి, ఆదాము

చేసిన పాపానికి పోలిక లేదు. ఎలాగంటే ఒకడి
అపరాధం వలన చాలా మంది చనిపోయారు. అయితే
దేవుని అనుగర్హం, యేసు కీర్సుత్ అనే ఒక
మనిషి కృప వలన కలిగిన ఉచిత కృపాదానం మరి
నిశచ్యంగా అనేకమందికి సమృదిధ్గా కలిగింది.
16 పాపం చేసిన ఒకక్డి వలన శికష్ కలిగినటుట్
ఆ కృపాదానం కలగ లేదు. ఎందుకంటే తీరుప్ ఒకక్
అపరాధం మూలంగా వచిచ్ శికష్కు
కారణమయియ్ంది. కృపావరమైతే అనేక
అపరాధాల మూలంగా వచిచ్ మనుషులను
నీతిమంతులుగా తీరచ్డానికి కారణమయియ్ంది.
17 మరణం ఒకక్డి అపరాధం మూలంగా వచిచ్ ఆ
ఒకక్డి దావ్రానే ఏలితే విసాత్రమైన కృప,
నీతి అనే కానుక పొందేవారు జీవం కలిగి మరింత
నిశచ్యంగా యేసు కీర్సుత్ అనే ఒకడి
దావ్రానే ఏలుతారు.

18 కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధం దావ్రా
వచిచ్, మనుషులందరిపై శికష్కు ఏ విధంగా
కారణమయియ్ందో, ఆలాగే ఒకక్ నీతి కారయ్ం

వలన కృపాదానం మనుషులందరికీ జీవపర్దమైన
నీతి కలగడానికి కారణమయియ్ంది. 19

ఎందుకంటే ఒకడి అవిధేయత అనేకమందిని
పాపులుగా ఎలా చేసిందో, ఆలాగే ఒకడి విధేయత
అనేక మందిని నీతిమంతులుగా చేసుత్ంది. 20

ధరమ్శాసత్ర్ం పర్వేశించడం వలన అపరాధం
విసత్రించింది. అయినా పాపం మరణానిన్
ఆధారం చేసుకుని ఏవిధంగా ఏలిందో, 21 అదే
విధంగా శాశవ్త జీవం కలగడానికి నీతి దావ్రా
కృప మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ మూలంగా
ఏలడానికి పాపం విసత్రించిన చోటెలాల్ కృప
అపరిమితంగా విసత్రించింది.

(3) అంతరంగంలోఅంతరంగంలో పాపంపాపం శకిత్శకిత్ నుండినుండి విడుదలవిడుదల –
కీర్సుత్కీర్సుత్ మరణమరణ పునరుతాథ్నాలతోపునరుతాథ్నాలతో ఐకయ్తఐకయ్త

మూలంగామూలంగా

కాబటిట్ ఏమందాం? కృప విసత్రించడం
కోసం పాపంలోనే కొనసాగుదామా? 2

అలా ఎనన్టికీ జరగకూడదు. పాపపు జీవితం
విషయంలో చనిపోయిన మనం దానిలో ఎలా
కొనసాగుతాం? 3 కీర్సుత్ యేసులోకి
బాపిత్సం పొందిన మనమంతా ఆయన మరణంలోకి
కూడాా బాపిత్సం పొందామని మీకు తెలియదా?

4 తండిర్ మహిమ వలన కీర్సుత్ చనిపోయిన
వారిలోనుండి ఏ విధంగా లేచాడో, అదే విధంగా
మనం కూడాా నూతన జీవం పొంది నడుచుకొనేలా,
మనం బాపిత్సం దావ్రా మరణించి, ఆయనతో
కూడాా సమాధి అయాయ్ము. 5 ఆయన చావు
పోలికలో ఆయనతో ఐకయ్ం గలవారమైతే,
ఆయన పునరుతాథ్నంలో కూడాా ఆయనతో
ఐకయ్ం కలిగి ఉంటాం. 6 ఎందుకంటే, మనకు
తెలుసు, మనం ఇకమీదట పాపానికి దాసులుగా
ఉండకుండాా పాపశరీరం నాశనం అయేయ్లా, మన
పాత సవ్భావం కీర్సుత్తో కలిసి సిలువ మరణం
పాలైంది. 7 చనిపోయిన వయ్కిత్ పాపం
విషయంలో నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందాడు.

8 మనం కీర్సుత్తో కూడా చనిపోతే,
ఆయనతో కూడాా జీవిసాత్మని
నముమ్తునాన్ము. 9 చనిపోయిన వారిలో నుండి
లేచిన కీర్సుత్ ఇంక చనిపోడనీ, చావుకి ఆయన
మీద అధికారం లేదనీ మనకు తెలుసు. 10

ఎందుకంటే ఆయన చనిపోవడం పాపం విషయంలో
ఒకక్సారే చనిపోయాడు గాని, ఆయన జీవించడం
మాతర్ం దేవుని విషయమై జీవిసుత్నాన్డు.

11 అంతరంగంలోఅంతరంగంలో పాపంపాపం శకిత్శకిత్ నుండినుండి విడుదలవిడుదల –
పాతపాత జీవితంజీవితం చనిపోయినటుట్గాచనిపోయినటుట్గా ఎంచిఎంచి కొతత్కొతత్
జీవితానిన్జీవితానిన్ దేవునికిదేవునికి లోబరచడంలోబరచడం మూలంగామూలంగా

11 ఇదే మీకూ వరిత్సుత్ంది. మీరు పాపం
విషయంలో చనిపోయిన వారిగా, దేవుని
విషయంలో కీర్సుత్ యేసులో మిమమ్లిన్
సజీవులుగా ఎంచుకోండి.

12 కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడేలా
చావుకు లోనైన మీ శరీరాలోల్ పాపానిన్
ఏలనియయ్కండి. 13 మీ అవయవాలను దురీన్తి
సాధనాలుగా పాపానికి అపప్గించవదుద్. అయితే
చనిపోయిన వారిలో నుండి బతికి లేచినవారుగా,
మీ అవయవాలను నీతి సాధనాలుగా దేవునికి
అపప్గించుకోండి.

రోమీయులకు 6:13
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(3) ఆతమ్ఆతమ్ మూలంగామూలంగా మరణంమరణం దావ్రాదావ్రా
ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం నుండినుండి విడుదలవిడుదల పొందడంపొందడం

దావ్రాదావ్రా (రోమారోమా 8:2)
14 మీరు కృప కిందే గానీ ధరమ్శాసత్ర్ం కింద

లేరు కాబటిట్ పాపానిన్ మీ మీద అధికారం
చెలాయించ నియయ్వదుద్. 15 అలాగైతే, మనం
కృప కిందే గాని ధరమ్శాసత్ర్ం కింద లేము
కాబటిట్ పాపం చేదాద్మా? అలా ఎనన్టికీ
చేయకూడదు. 16 మీరు దేనికి లోబడి
మిమమ్లిన్ మీరు దాసులుగా
అపప్గించుకొంటారో, అది చావు కోసం
పాపానికైనా, నీతి కోసం విధేయతకైనా, దేనికి
లోబడతారో దానికే దాసులౌతారని మీకు
తెలియదా? 17 దేవునికి కృతజఞ్తలు! మీరు
గతంలో పాపానికి దాసులుగా ఉనాన్రు. కానీ ఏ
ఉపదేశానికి మిమమ్లిన్ మీరు
అపప్గించుకునాన్రో దానికి
హృదయపూరవ్కంగా లోబడాడ్రు. 18 తదావ్రా
పాపవిమోచన పొంది నీతికి దాసులయాయ్రు.

19 మీ శరీర బలహీనతను బటిట్ మానవరీతిగా
మాటాల్డుతునాన్ను. ఇంతకు ముందు అకర్మం
జరిగించడానికి ఏ విధంగా అపవితర్తకు,
దురామ్రాగ్నికి మీ అవయవాలను దాసులుగా
అపప్గించారో, ఆలాగే పవితర్త కలగడానికి
వాటిని ఇపుప్డు నీతికి దాసులుగా
అపప్గించండి. 20 మీరు పాపానికి దాసులుగా
ఉనన్పుప్డు నీతి విషయంలో మీకేమీ ఆటంకం
లేదు. 21 అపుప్డు చేసిన పనుల వలన మీకేం
పర్యోజనం కలిగింది? వాటి గురించి
మీరిపుప్డు సిగుగ్పడుతునాన్రు కదా? చావే
వాటి ఫలితం. 22 అయితే మీరు ఇపుప్డు
పాపవిమోచన పొంది దేవునికి దాసులయాయ్రు.
పవితర్తే దాని ఫలితం. దాని అంతిమ ఫలం
శాశవ్త జీవం. 23 ఎందుకంటే పాపానికి జీతం
మరణం. అయితే దేవుని కృపావరం మన పర్భువైన
కీర్సుత్ యేసులో శాశవ్త జీవం.

సోదరులారా, ధరమ్శాసత్ర్ం మనిషి
జీవించి ఉనన్ంత వరకే అధికారం
చెలాయిసుత్ందని మీకు తెలియదా?

ధరమ్శాసత్ర్ం తెలిసిన మీతో
మాటాల్డుతునాన్ను. 2 వివాహిత అయిన
సీత్ర్, తన భరత్ జీవించి ఉనన్ంత వరకే
ధరమ్శాసత్ర్ం వలన అతనికి బదుధ్రాలు గాని,
భరత్ చనిపోతే వివాహ సంబంధమైన
ధరమ్శాసత్ర్ నియమం నుండి ఆమె సేవ్చఛ్
పొందుతుంది. 3 కాబటిట్ భరత్ జీవించి ఉండగా
ఆమె వేరే పురుషుణిణ్ కలిసేత్ ఆమె
వయ్భిచారి అవుతుంది గాని, భరత్ చనిపోతే
ఆమె ధరమ్శాసత్ర్ం నుండి సేవ్చఛ్
పొందింది కాబటిట్ వేరొక పురుషుణిణ్
పెళిళ్ చేసికొనన్పప్టికీ ఆమె
వయ్భిచారిణి కాదు.

4 కాబటిట్ నా సోదరులారా, మనం దేవుని
కోసం ఫలించ గలిగేలా చనిపోయి తిరిగి లేచిన
కీర్సుత్ను చేరుకోడానికి మీరు కూడాా ఆయన
శరీరం దావ్రా ధరమ్శాసత్ర్ విషయంలో
చనిపోయారు. 5 ఎందుకంటే మనం శరీర
సంబంధులుగా ఉనన్పుప్డు చావు ఫలానిన్
ఫలించడానికి ధరమ్శాసత్ర్ం దావ్రా కలిగే
పాపపు కోరికలు మన అవయవాలోల్ పని చేసూత్
ఉండేవి. 6 ఇపుప్డైతే ఏది మనలిన్ బంధించి

ఉంచిందో దాని విషయంలో చనిపోయి,
ధరమ్శాసత్ర్ం నుండి సేవ్చఛ్ పొందాము.
కాబటిట్ మనం దాని అకష్రారధ్మైన పాత
విధానంలో కాక దేవుని ఆతామ్నుసారమైన
కొతత్ విధానంలో సేవ చేసుత్నాన్ము.

(4) ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం దావ్రాదావ్రా విశావ్సివిశావ్సి
పవితుర్డుపవితుర్డు కాడుకాడు

7 కాబటిట్ ఏం చెపాప్లి? ధరమ్శాసత్ర్ం
పాపమా? కానే కాదు. ధరమ్శాసత్ర్ం వలన
కాకపోతే నాకు పాపమంటే ఏమిటో తెలిసేది
కాదు. ఇతరులకు చెందిన దానిన్ ఆశించవదద్ని
ధరమ్శాసత్ర్ం చెపప్కపోతే దురాశ అంటే
ఏమిటో నాకు తెలిసేది కాదు. 8 అయితే పాపం
ఆజఞ్ను ఆధారంగా చేసుకుని అనిన్ రకాల
దురాశలను నాలో పుటిట్ంచింది.
ధరమ్శాసత్ర్ం లేకపోతే పాపం
చనిపోయినటేట్. 9 ఒకపుప్డు నేను
ధరమ్శాసత్ర్ం లేనపుప్డు జీవంతోనే
ఉనాన్ను గాని, ఆజఞ్ రావడంతోనే పాపానికి
మళీళ్ జీవం వచిచ్ నేను చనిపోయాను. 10

అపుప్డు జీవానిన్ తెచేచ్ ఆజఞ్ నాకు చావును
కలిగించేదిగా కనబడింది. 11 ఎందుకంటే పాపం
ఆజఞ్ను ఆధారంగా చేసుకుని మోసం చేసి ననున్
చంపింది. 12 కాబటిట్ ధరమ్శాసత్ర్ం
పవితర్ం. ఆజఞ్ కూడా పవితర్ం, నీతివంతం,
ఉతత్మం. 13 మరి ఉతత్మమైంది నాకు చావును
తెచిచ్ందా? కానే కాదు. అయితే పాపం
ఉతత్మమైన దాని దావ్రా పాపంగా
కనిపించాలని, అది నాకు చావును తీసుకు
వచిచ్ంది. అంటే పాపం ఆజఞ్ మూలంగా మరింత
ఎకుక్వ పాపం కావడం కోసం, అది నాకు చావును
తెచిచ్పెటిట్ంది. 14 ధరమ్శాసత్ర్ం
ఆతమ్ సంబంధమైందని మనకు తెలుసు. అయితే
నేను పాపానికి అముమ్డుబోయిన శరీర
సంబంధిని.

(5) ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం కిందకింద మనిషిలోనిమనిషిలోని రెండురెండు
సవ్భావాలసవ్భావాల మధయ్మధయ్ ఘరష్ణఘరష్ణ

15 ఎందుకంటే నేను చేసేది నాకు తెలియదు.
నేను దేనిని ఇషట్పడతానో దానిన్ కాక
దేనిన్ దేవ్షిసాత్నో దానినే
చేసుత్నాన్ను. 16 నేను ఇషట్పడని దానిన్
చేసుత్నన్టట్యితే ధరమ్శాసత్ర్ం
మంచిదే అని ఒపుప్కుంటునాన్ను. 17 కాబటిట్
దానిన్ చేసేది నాలోని పాపమే గాని నేను
కాదు. 18 నాలో, అంటే నా శరీరంలో మంచిదేదీ
లేదని నాకు తెలుసు. మంచిని చేయాలనే కోరిక
నాకు కలుగుతుంది గాని, దానిన్ చేయడం నా
వలల్ కావడం లేదు. 19 నేను చేయాలని కోరే
మంచిని చేయకుండా, నేను చేయగోరని చెడును
జరిగిసుత్నాన్ను. 20 నేను కోరని దానిన్
చేసేత్ అది నాలోని పాపమే గాని నేను కాదు.
21 అందువలల్, “నేను మంచి చెయాయ్లని
అనుకొనన్పుప్డు చెడు నాలోనే ఉంటుంది” అనే
ఈ నియమం నాలో పని చేసుత్నన్టుల్
గమనిసుత్నాన్ను.

22 అంతరంగ పురుషుణిణ్ బటిట్ దేవుని
ధరమ్శాసత్ర్ంలో నేను ఆనందిసుత్నాన్ను.
23 కానీ వేరొక నియమం నా అవయవాలోల్
ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుతునన్ది. అది నా
మనసులోని ధరమ్శాసత్ర్ంతో పోరాడుతూ నా
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అవయవాలోల్ని పాప నియమానికి ననున్ బందీగా
చేసుత్నన్ది. 24 అయోయ్, నేనెంత
దౌరాభ్గుయ్ణిణ్? చావుకు లోనైన ఈ శరీరం
నుండి ననెన్వరు విడిపిసాత్రు? 25 మన పర్భు
యేసు కీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తా
సుత్తులు చెబుతునాన్ను. కాగా మనసు
విషయంలో నేను దైవనియమానికీ, శరీర
విషయంలో పాప నియమానికీ దాసుణిణ్.

ఇపుప్డు కీర్సుత్ యేసులో ఉనన్
వారికి ఏ శికాష్ లేదు.

(6) ఆతమ్ఆతమ్ నూతననూతన నియమంనియమం విడుదలవిడుదల కలిగిసుత్ందికలిగిసుత్ంది,
నిరోద్షిగానిరోద్షిగా తీరుసుత్ందితీరుసుత్ంది

2 కీర్సుత్ యేసులో జీవానిన్చేచ్ ఆతమ్
నియమం పాపమరణాల నియమం నుండి ననున్
విడిపించింది. 3 ఎలాగంటే శరీర సవ్భావానిన్
బటిట్ ధరమ్శాసత్ర్ం బలహీనంగా ఉండడం
వలల్ అది దేనిని చేయలేక పోయిందో దానిన్
దేవుడు చేశాడు. శరీరానిన్ కాక ఆతమ్ను
అనుసరించి నడిచే మనలో ధరమ్శాసత్ర్
సంబంధమైన నీతి విధిని నెరవేరాచ్లని పాప
పరిహారం కోసం దేవుడు తన సొంత కుమారుణిణ్
పాప శరీరాకారంతో పంపి, ఆయన శరీరంలో
పాపానికి శికష్ విధించాడు.

(7) శరీరంతోశరీరంతో ఆతమ్ఆతమ్ ఘరష్ణఘరష్ణ (గలతీగలతీ 5:16-18)
5 శరీరానుసారులు శరీర విషయాల మీద,

ఆతామ్నుసారులు ఆధాయ్తిమ్క విషయాల మీద
శర్దధ్ చూపుతారు. 6 శరీరానుసారమైన మనసు
చావు. ఆతామ్నుసారమైన మనసు జీవం,
సమాధానం. 7 ఎందుకంటే శరీరానుసారమైన మనసు
దేవునికి విరోధంగా పని చేసుత్ంది. అది
దేవుని ధరమ్శాసాత్ర్నికి లోబడదు, లోబడే
శకిత్ దానికి లేదు కూడాా. 8 కాబటిట్ శరీర
సవ్భావం గలవారు దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్
లేరు. 9 దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసిసూత్ ఉంటే
మీలో ఆతమ్ సవ్భావమే ఉంది. శరీర సవ్భావం
కాదు. ఎవరిలోనైనా కీర్సుత్ ఆతమ్ లేకపోతే
అతడు కీర్సుత్కు చెందినవాడు కాడు. 10

కీర్సుత్లో ఉంటే పాపం కారణంగా మీ శరీరం
చనిపోయింది గాని నీతి కారణంగా మీ ఆతమ్
జీవం కలిగి ఉంది. 11 చనిపోయిన వారిలో నుండి
యేసును లేపిన వాడి ఆతమ్ మీలో నివసిసూత్
ఉంటే, ఆయన చావుకు లోనైన మీ శరీరాలను కూడా
మీలో నివసించే తన ఆతమ్ దావ్రా
జీవింపజేసాత్డు.

12 కాబటిట్ సోదరులారా, శరీరానుసారంగా
పర్వరిత్ంచడానికి మనం దానికేమీ రుణపడి
లేము. 13 మీరు శరీరానుసారంగా నడిసేత్
చావుకు సిదధ్ంగా ఉనాన్రు గానీ ఆతమ్ చేత
శరీర కారాయ్లను చంపివేసేత్ మీరు
జీవిసాత్రు.

నాలుగవనాలుగవ భాగంభాగం - సువారత్సువారత్ వలనవలన కలిగేకలిగే
పరిపూరణ్మైనపరిపూరణ్మైన ఫలితంఫలితం (1) విశావ్సివిశావ్సి

కుమారునిగాకుమారునిగా, వారసునిగావారసునిగా అవుతాడుఅవుతాడు (గలతీగలతీ 4:4)
14 దేవుని ఆతమ్ ఎందరిని నడిపిసాత్డో,

వారంతా దేవుని కుమారులుగా ఉంటారు. 15

ఎందుకంటే, మళీల్ భయపడడానికి మీరు
పొందింది దాసయ్పు ఆతమ్ కాదు,
దతత్పుతార్తమ్. ఆ ఆతమ్ దావ్రానే మనం,
“అబాబ్! తండీర్!” అని దేవుణిణ్

పిలుసుత్నాన్ం. 16 మనం దేవుని పిలల్లమని
ఆతమ్ మన ఆతమ్తో సాకష్మిసుత్నాన్డు. 17

మనం పిలల్లమైతే వారసులం కూడాా. అంటే
దేవుని వారసులం. అలాగే కీర్సుత్తో కూడా
మహిమ పొందడానికి ఆయనతో కషాట్లు
అనుభవిసేత్, కీర్సుత్ తోటి వారసులం.

(2) బాధలబాధల నుండినుండి, మరణంమరణం నుండినుండి విడుదలైనవిడుదలైన సృషిట్సృషిట్
దైవకుమారులదైవకుమారుల కోసంకోసం సిదధ్ంగాసిదధ్ంగా ఉందిఉంది (అదిఅది 3:18,

19)
18 మనకు వెలల్డి కాబోయే మహిమతో

ఇపప్టి కషాట్లు పోలచ్దగినవి కావని నేను
భావిసుత్నాన్ను. 19 దేవుని కుమారులు
వెలల్డయేయ్ సమయం కోసం సృషిట్ బహు
ఆశతో ఎదురు చూసూత్ ఉంది. 20 ఎందుకంటే తన
ఇషట్ం చొపుప్న కాక దానిన్ లోబరచినవాడి
మూలంగా వయ్రథ్తకు గురైన సృషిట్, 21

నాశనానికి లోనైన దాసయ్ం నుండి విడుదల
పొంది, దేవుని పిలల్లు పొందబోయే మహిమగల
సేవ్చఛ్ పొందుతాననే నిరీకష్ణతో ఉంది. 22

ఇపప్టి వరకూ సృషిట్ అంతా ఏకగీర్వంగా
మూలుగుతూ పర్సవ వేదన పడుతునన్దని మనకు
తెలుసు. 23 అంతే కాదు, ఆతమ్ పర్థమ ఫలాలను
పొందిన మనం కూడా దతత్పుతర్తవ్ం కోసం,
అంటే మన శరీర విమోచన కోసం కనిపెడుతూ
లోలోపల మూలుగుతునాన్ం. 24 ఎందుకంటే మనం
ఈ ఆశాభావంతోనే రకష్ణ పొందాం. మనం ఎదురు
చూసుత్నన్ది కనిపించినపుప్డు ఇక
ఆశాభావంతో పని లేదు. తన ఎదురుగా కనిపించే
దాని కోసం ఎవరు ఎదురు చూసాత్డు? 25 మనం
చూడని దాని కోసం ఎదురు చూసేవారమైతే
ఓపికతో కనిపెడతాము.

(3) విశావ్సిలోవిశావ్సిలో నివాసముండేనివాసముండే విజాఞ్పనవిజాఞ్పన కరత్కరత్
పరిశుదాధ్తమ్పరిశుదాధ్తమ్ (హెబీర్హెబీర్ 7:25)

26 అలాగే పరిశుదాధ్తమ్ కూడాా మన
బలహీనతలో సహాయం చేసుత్నాన్డు.
ఎందుకంటే మనం సరిగా ఎలా పార్రథ్న
చేయాలో మనకు తెలియదు. కాని, మాటలతో
పలకడానికి వీలు లేని మూలుగులతో
పరిశుదాధ్తమ్ మన పకష్ంగా
వేడుకుంటునాన్డు. 27 ఆయన దేవుని సంకలప్ం
పర్కారం పవితుర్ల పకష్ంగా
వేడుకుంటునాన్డు. ఎందుకంటే హృదయాలను
పరిశీలించే వాడికి ఆతమ్ ఆలోచన ఏమిటో
తెలుసు.

(4) సువారత్సువారత్ మూలంగామూలంగా దేవుడుదేవుడు ఉదేద్శించినఉదేద్శించిన
అమోఘమైనఅమోఘమైన ఫలితాలుఫలితాలు

28 దేవుణిణ్ పేర్మించేవారికి, అంటే
ఆయన తన సంకలప్ం పర్కారం పిలిచిన వారికి,
మేలు కలిగేలా దేవుడు అనిన్టినీ సమకూరిచ్
జరిగిసాత్డని మనకు తెలుసు. 29 ఎందుకంటే తన
కుమారుడు అనేక సోదరులోల్ జేయ్షుఠ్డుగా
ఉండాలని, దేవుడు ముందుగా ఎరిగిన వారిని, తన
కుమారుణిణ్ పోలిన రూపం పొందడానికి
ముందుగా నిరణ్యించాడు. 30 ఎవరిని ముందుగా
నిరణ్యించాడో వారిని పిలిచాడు, ఎవరిని
పిలిచాడో వారిని నిరోద్షులుగా ఎంచాడు.
అంతే కాదు, ఎవరిని నిరోద్షులుగా ఎంచాడో
వారిని మహిమ పరిచాడు.
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31 వీటిని గురించి మనమేమంటాం? దేవుడు మన
పకాష్న ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు? 32 తన
సొంత కుమారుణిణ్ మనకీయడానికి సంకోచించక
మనందరి కోసం ఆయనను అపప్గించిన దేవుడు
ఆయనతోబాటు అనిన్టినీ మనకీయకుండా
ఉంటాడా? 33 దేవుడు ఏరప్రచుకునన్ వారి మీద
నేరారోపణ చేయగల వాడెవడు? నిరోద్షిగా
పర్కటించేవాడు దేవుడే. 34 ఎవరు శికష్
విధించ గలిగేది? కీర్సుత్ యేసా?
చనిపోయినవాడు, మరింత పార్ముఖయ్ంగా
చనిపోయిన వారిలో నుండి లేచినవాడు, దేవుని
కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉనన్వాడు, మన కోసం
విజాఞ్పన చేసేవాడు కూడాా ఆయనే.

(5) విశావ్సివిశావ్సి భదర్తభదర్త
35 కీర్సుత్ పేర్మ నుండి మనలను ఎవరు వేరు

చేయగలరు? కషాట్లు, బాధలు, హింసలు, కరువులు,
వసత్ర్హీనత, ఉపదర్వం, ఖడగ్ం, ఇవి మనలిన్
వేరు చేసాత్యా? 36 దీనిన్ గురించి ఏమని
రాసి ఉందంటే,
“నీ కోసం మేము రోజంతా వధకు గురౌతునాన్ం.
వధ కోసం సిదధ్ం చేసిన గొరెర్లుగా
మమమ్లిన్ ఎంచారు.”

37 అయినా వీటనిన్టిలో మనలిన్
పేర్మించినవాడి దావ్రా మనం సంపూరణ్
విజయం పొందుతునాన్ం. 38 నేను నిశచ్యంగా
నమేమ్దేమంటే, చావైనా, బతుకైనా,
దేవదూతలైనా, పర్భుతావ్లైనా,
ఇపుప్డునన్వైనా, రాబోయేవైనా,
శకుత్లైనా, ఎతత్యినా, లోతైనా,
సృషిట్లోని మరేదైనా సరే, మన పర్భు
కీర్సుత్ యేసులోని దేవుని పేర్మ నుండి
మనలిన్ వేరు చేయలేవు.

ఐదవఐదవ భాగంభాగం - ఇశార్యేలుఇశార్యేలు గురించినగురించిన విషయంవిషయం
(రోమారోమా 9-11). ఇశార్యేలుతోఇశార్యేలుతో నిబంధననునిబంధనను
సువారత్సువారత్ వముమ్వముమ్ చేయదుచేయదు (1) ఇశార్యేలుఇశార్యేలు
జాతినిజాతిని గురించిగురించి అపొసత్లునిఅపొసత్లుని ఆవేదనఆవేదన

నా హృదయంలో గొపప్ దుఃఖం, తీరని
వేదన ఉనాన్యి. నేను అబదధ్మాడడం
లేదు, కీర్సుత్లో నిజమే

చెబుతునాన్ను. పరిశుదాధ్తమ్లో నా
మనసాస్కిష్ నాతో కలిసి
సాకష్మిసుత్నన్ది. 3 సాధయ్మైతే, శరీర
సంబంధంగా నా సోదరులు, నా సొంత జాతి వారి
కోసం, కీర్సుత్ నుండి వేరుపడి దేవుని
శాపానికి గురి కావడానికి కూడాా నేను
సిదధ్మే.

(2) ఇశార్యేలుకునన్ఇశార్యేలుకునన్ ఏడింతలఏడింతల ఆధికయ్తలుఆధికయ్తలు
4 వీరు ఇశార్యేలీయులు. దతత్పుతర్తవ్ం,

మహిమ, నిబంధనలు, ధరమ్శాసత్ర్ం అనే
బహుమానం, దైవారాధన ఆచారాలు, వాగాద్నాలు
వీరివి. 5 పూరీవ్కులు వీరి వారే. శరీరరీతిగా
కీర్సుత్ వచిచ్ంది వీరిలో నుండే. ఈయన
సరావ్ధికారియైన దేవుడు, శాశవ్త కాలం
సుత్తిపాతుర్డు, ఆమేన్.

(3) అబార్హాముఅబార్హాము దావ్రాదావ్రా కేవలంకేవలం సహజసహజ
సంతానమైనసంతానమైన యూదులకూయూదులకూ ఆతమ్ఆతమ్ సంబంధమైనసంబంధమైన

యూదులకూయూదులకూ తేడాతేడా
6 అయితే దేవుని మాట భంగమైనటుట్ కాదు.

ఇశార్యేలునుండి వచిచ్న వారంతా
ఇశార్యేలీయులు కారు. 7 అబార్హాముకు
పుటిట్న వారంతా నిజమైన వారసులు కాదు,
“ఇసాస్కు మూలంగా కలిగే వారినే నీ సంతానం
అని పిలుసాత్రు.” 8 అంటే శరీర సంబంధులంతా
దేవుని పిలల్లు కారు గానీ దేవుని వాగాద్నం
దావ్రా పుటిట్న పిలల్లే సంతానమని
లెకక్లోకి వసాత్రు. 9 ఆ వాగాద్నం గురించిన
వాకయ్మిదే, “తిరిగి ఇదే కాలంలో వసాత్ను.
అపుప్డు శారాకు కొడుకు పుడతాడు.”

10 అంతేకాదు, రిబాక్ మన తండిర్ ఇసాస్కు
వలన గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డు, 11 దేవుని ఎనిన్క
పర్కారమైన ఆయన సంకలప్ం, చేసే పనుల
మూలంగా కాక వారిని పిలిచినవాడి మూలంగానే
నెరవేరడం కోసం, 12 పిలల్లు ఇంకా పుటిట్
మంచీ చెడూ ఏమీ చేయక ముందే, “పెదద్వాడు
చినన్వాడికి సేవకుడు అవుతాడు” అని ఆమెతో
చెపాప్డు. 13 దీనిన్ గురించి, “నేను
యాకోబును పేర్మించాను, ఏశావును
దేవ్షించాను” అని రాసి ఉంది.

(4) దేవునిదేవుని కృపకృప ఆయనఆయన సారవ్భౌమికసారవ్భౌమిక సంకలప్మేసంకలప్మే
14 కాబటిట్ ఏమంటాము? దేవుడు అనాయ్యం

చేశాడనా? కానే కాదు. 15 అందుకు దేవుడు
మోషేతో ఇలా చెపాప్డు, “నేను ఎవరిపై
కనికరం చూపాలనుకుంటానో వారిపై కనికరం
చూపిసాత్ను. ఎవరిపై జాలి చూపాలనుకుంటానో
వారిపై జాలి చూపిసాత్ను.” 16 కాబటిట్ ఒకరు
ఆశించడం వలన గానీ, ఒకరు పర్యాస పడడం వలన
గానీ కాదు, దేవుడు కనికరం చూపడం వలల్నే
అవుతుంది.

17 దేవుని వాకుక్ ఫరోతో చెపిప్ందేమంటే,
“నేను నీలో నా బలానిన్ పర్దరిశ్ంచాలి, నా
పేరు భూలోకమంతా పర్చురం కావాలి. ఈ
ఉదేద్శం కోసమే నినున్ హెచిచ్ంచాను.” 18

కాబటిట్ ఆయన ఎవరిని కనికరించాలి
అనుకుంటాడో వారిని కనికరిసాత్డు, ఎవరిని
కఠినపరచాలి అనుకుంటాడో వారిని
కఠినపరుసాత్డు. 19 అలాగైతే, “ఆయన
సంకలాప్నిన్ ఎదిరించి నిలిచేదెవరు? ఇంకా
ఆయన మనలిన్ తపుప్ పటట్డమెందుకు?” అని
నీవు నాతో అనవచుచ్. 20 అది సరే గానీ, ఓ
మనిషీ, దేవుణిణ్ ఎదురు పర్శిన్ంచడానికి నీ
వెవరివి? ననెన్ందుకిలా చేశావు అని
తయారైనది తనను తయారు చేసిన వానితో
చెపప్గలదా? 21 ఒకే మటిట్ ముదద్లో నుండి
ఒక పాతర్ను పర్తేయ్కమైన వాడకం కోసం,
ఇంకొకటి రోజువారీ వాడకం కోసం చేయడానికి
కుమమ్రికి అధికారం లేదా?

22 ఆ విధంగా దేవుడు తన కోపానిన్ చూపాలనీ
తన పర్భావానిన్ వెలల్డి పరచాలనీ కోరుకుని,
నాశనానికి నిరణ్యమై, కోపానికి గురైన
పాతర్లను ఎంతో సహనంతో ఓరుచ్కొంటే
ఏమిటి? 23 తదావ్రా మహిమ పొందాలని ఆయన
ముందుగా సిదధ్ం చేసిన ఆ కరుణ పొందిన
పాతర్ల పటల్, 24 అంటే యూదులపై
మాతర్మే కాక, యూదేతరులోల్ నుండి ఆయన
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పిలిచిన మనపై, తన మహిమైశవ్రాయ్నిన్
చూపాలని సంకలిప్సేత్ ఏమిటి?

(5) యూదులయూదుల గుడిడ్తనంగుడిడ్తనం, యూదేతరులకుయూదేతరులకు కృపకృప
గురించిగురించి పర్వకత్లుపర్వకత్లు ముందుగానేముందుగానే చెపాప్రుచెపాప్రు

25 దీని గురించి హోషేయ గర్ంథంలో ఆయన
ఇలా చెబుతునాన్డు,
“నా పర్జలు కాని వారికి నా పర్జలనీ,
పేర్యసి కాని దానికి పేర్యసి అనీ, పేరు
పెడతాను.

26 మీరు నా పర్జలు కారని వారితో ఎకక్డ
చెపాప్రో అకక్డే ‘జీవం గల దేవుని కుమారులు’
అని వారికి పేరు పెటట్డం జరుగుతుంది.”

27 “ఇశార్యేలు కుమారుల సంఖయ్ సముదర్పు
ఇసుకలాగా విసాత్రంగా ఉనన్పప్టికీ శేషమే
రకష్ణ పొందుతుంది. ఎందుకంటే పర్భువు తన
మాటను ఈ భూలోకంలో తవ్రితంగా,
సంపూరిత్గా నెరవేరుసాత్డు” అని యెషయా
కూడాా ఇశార్యేలు గురించి పెదద్ సవ్రంతో
చెబుతునాన్డు. 29 యెషయా ముందుగానే
చెపిప్న పర్కారం,
“సైనాయ్లకు అధిపతి అయిన పర్భువు, మనకు
పిలల్లిన్ మిగిలిచ్ ఉండకపోతే సొదొమలా
అయేయ్వాళళ్ం,
గొమొరార్లాగా ఉండే వాళళ్ం.”

30 అలా అయితే మనం ఏమనగలం? నీతిని వెదకని
యూదేతరులు నీతిని, అంటే విశావ్సమూలమైన
నీతిని పొందారు. 31 అయితే ఇశార్యేలు
నీతికారణమైన నియమానిన్ వెంటాడినా
దానిన్ చేరుకోలేకపోయారు. 32 ఎందుకు?
ఎందుకంటే వారు దానిన్ విశావ్సంతో కాక తమ
కిర్యల దావ్రా అందుకోవాలని చూశారు.

33 “ఇదిగో నేను సీయోనులో ఒక అడుడ్రాయిని,
తొటుర్పడేలా చేసే ఒక అడుడ్బండను
ఉంచుతాను.
ఆయనలో విశావ్సం ఉంచేవాడు సిగుగ్ పడడు”
అని రాసి ఉనన్ పర్కారం వారు ఆ అడుడ్రాయి
తగిలి, తొటుర్పడాడ్రు.

(6) ఇశార్యేలుకుఇశార్యేలుకు చేసినచేసిన వాగాద్నాలువాగాద్నాలు విఫలంవిఫలం
అయినటుట్అయినటుట్ కనిపించడంకనిపించడం వారివారి అపనమమ్కంఅపనమమ్కం

మూలానేమూలానే

సోదరులారా, ఇశార్యేలీయులు
రకష్ణ పొందాలనేదే నా హృదయవాంఛ,
వారి గురించిన నా పార్రథ్న. 2 దేవుని

విషయంలో వారు బహు ఆసకిత్ గలవారని వారి
గురించి సాకష్మిసుత్నాన్ను. అయితే వారి
ఆసకిత్ జాఞ్నయుకత్మైంది కాదు. 3 అయితే
వారికి దేవుని నీతి విషయంలో అవగాహన లేదు.
కాబటిట్ తమ సవ్నీతిని సాథ్పించాలని
చూసూత్ దేవుని నీతికి విధేయత చూపలేదు. 4

విశవ్సించే పర్తివాడికీ నీతి కలగడానికి
కీర్సుత్ ధరమ్శాసాత్ర్నికి ముగింపు
పలికాడు. 5 ధరమ్శాసత్ర్ మూలమైన నీతిని
నెరవేరేచ్వాడు దాని వలల్నే జీవిసాత్డని
మోషే రాసుత్నాన్డు. 6 అయితే
విశావ్సమూలమైన నీతి ఇలా చెబుతునన్ది, “
పరలోకానికి ఎవడు ఎకిక్పోతాడు? (అంటే
కీర్సుత్ను కిందకి తేవడానికి). 7 లేక
అగాథంలోకి ఎవడు దిగిపోతాడు? (అంటే
కీర్సుత్ను చనిపోయిన వారిలో నుండి పైకి
తేవడానికి) అని నీ హృదయంలో అనుకోవదుద్.”

8 కానీ ఆ నీతి ఏమి చెబుతునన్దో చూడండి,
“దేవుని వాకుక్ మీకు దగగ్రగా, మీ నోటిలో,
మీ హృదయంలో ఉంది.”
మేము పర్కటించే విశావ్స సంబంధమైన

వాకుక్ కూడాా ఇదే. 9 అదేమంటే యేసును
పర్భువుగా నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు
ఆయనను చనిపోయిన వారిలో నుండి సజీవంగా
లేపాడని నీ హృదయంలో నమిమ్తే, నీకు రకష్ణ
కలుగుతుంది. 10 ఎలాగంటే మనిషి నీతి కోసం
హృదయంలో నముమ్తాడు, పాప విమోచన కోసం
నోటితో ఒపుప్కుంటాడు. 11 “ఆయనలో
నమమ్కం ఉంచిన వారెవరూ సిగుగ్పడరు” అని
దేవుని వాకుక్ చెబుతునన్ది. 12 ఇందులో
యూదులూ, గీర్కులూ అనే వయ్తాయ్సం లేదు.
ఒకక్ పర్భువే అందరికీ పర్భువు. ఆయన తనకు
పార్రథ్న చేసే వారందరికీ కృప చూపగల
సంపనున్డు. 13 ఎందుకంటే పర్భువు నామంలో
పార్రథ్న చేసే వారందరికీ పాపవిమోచన
కలుగుతుంది. 14 నమమ్ని వాడికి వారు ఎలా
పార్రథ్న చేసాత్రు? తాము వినని వాడిపై
ఎలా నమమ్కం పెటుట్కుంటారు? ఆయనిన్
గురించి పర్కటించేవాడు లేకుండా వారెలా
వింటారు? 15 పర్కటించే వారిని పంపకపోతే
ఎలా పర్కటిసాత్రు? దీనిన్ గురించి,
“శేర్షఠ్మైన వాటిని గురించిన శుభ సమాచారం
అందించే వారి పాదాలు ఎంతో అందమైనవి” అని
రాసి ఉంది. 16 అయితే అందరూ సువారత్కు
లోబడలేదు. “పర్భూ, మా సందేశానిన్ ఎవరు
నమామ్రు?” అని యెషయా చెబుతునాన్డు కదా?
17 కాబటిట్ వినడం దావ్రా విశావ్సం
కలుగుతుంది. వినడం కీర్సుత్ గురించిన మాట
దావ్రా కలుగుతుంది.

18 అయినా, నేను చెపేప్దేమంటే, “వారు
వినలేదా? వినాన్రు గదా?
వారి సవ్రం భూలోకమంతటిలోకీ,
వారి మాటలు భూదిగంతాలకు చేరాయి.”

19 నేనింకా చెపేప్దేమంటే, “ఇశార్యేలు
పర్జలకు ఇది తెలియలేదా? మోషే ముందుగా
మాటాల్డుతూ,
“అసలు జాతి అని పిలవడానికి వీలు లేని వారి
వలన మీలో రోషం పుటిట్సాత్ను.
తెలివి లేని పర్జల వలన మీకు కోపం కలిగేలా
చేసాత్ను” అని అనాన్డు.

20 తరువాత యెషయా ధైరయ్ంగా ఇలా
అనాన్డు,
“ననున్ వెదకనివారు ననున్ కనుగొనాన్రు.
నా గురించి అడగని వారికి నేను
పర్తయ్కష్మయాయ్ను.”

21 ఇశార్యేలు విషయమైతే అతడు,
“అవిధేయులై ఎదురు తిరిగి మాటాల్డుతునన్
పర్జలవైపు నేను రోజంతా నా చేతులు
చాసూత్నే ఉనాన్ను” అని చెబుతునాన్డు.

(7) అయితేఅయితే ఆతమ్ఆతమ్ సంబంధులైనసంబంధులైన
ఇశార్యేలీయులుఇశార్యేలీయులు రకష్ణరకష్ణ కనుగొంటునాన్రుకనుగొంటునాన్రు

అలాగైతే నేనడిగేది ఏమిటంటే,
దేవుడు తన పర్జలను విడిచి
పెటేట్శాడా? కానే కాదు. నేను కూడా

ఇశార్యేలీయుణేణ్, అబార్హాము
సంతానంలో బెనాయ్మీను గోతర్ంలో
పుటాట్ను. 2 తాను ముందుగానే ఎరిగిన తన
పర్జలను దేవుడు విడిచి పెటట్లేదు. ఏలీయా
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గురించిన లేఖనభాగం చెపిప్ంది మీకు
తెలియదా? అతడేవిధంగా ఇశార్యేలుకు
వయ్తిరేకంగా దేవునితో
వినన్వించుకొనాన్డో తెలియదా? 3 “పర్భూ,
వారు నీ పర్వకత్లను చంపారు, నీ బలిపీఠాలను
పడదోశారు. నేనొకక్డినే మిగిలాను. వారు
ననున్ కూడాా చంపాలని చూసుత్నాన్రు.” 4

అయితే అతనికి దేవుడిచిచ్న జవాబు వినండి,
“బయలుకు మోకరించని 7,000 మంది పురుషులు
నాకునాన్రు.” 5 అపప్టి కాలంలోలాగా ఇపుప్డు
కూడాా కృప మూలమైన ఏరాప్టు చొపుప్న శేషం
మిగిలి ఉంది. 6 అది కృప వలన జరిగినదైతే అది
కిర్యల మూలమైనది కాదు. అలా కాకపోతే కృప
ఇంక కృప అనిపించుకోదు.

(8) ఒకఒక జాతిగాజాతిగా ఇశార్యేలుఇశార్యేలు చటట్పరంగాచటట్పరంగా
గుడిడ్తనంలోగుడిడ్తనంలో ఉందిఉంది

7 అపుప్డేమైంది? ఇశార్యేలు పర్జలు
దేనినైతే వెదికారో అది వారికి దొరకలేదు,
దేవుని కృప దావ్రా ఎనిన్కైన వారికే అది
దొరికింది. మిగిలినవారు తమ హృదయాలను కఠినం
చేసుకునాన్రు. 8 దీని గురించి, “నేటి వరకూ
దేవుడు వారికి సప్షట్తలేని మనసు, చూడని
కళుళ్, వినని చెవులు ఇచాచ్డు” అని రాసి ఉంది.
9 దీనికి దావీదు ఏమనాన్డంటే,
“వారి భోజనం వారికి ఒక వలగా, ఒక బోనుగా,
ఒక అడుడ్బండగా, ఒక పర్తీకార చరయ్గా ఉండు
గాక.

10 వారు చూడలేకుండేలా వారి కళళ్కు చీకటి
కముమ్ గాక.
వారి వీపులు ఎపుప్డూ వంగిపోయి ఉండు గాక.”

11 కాబటిట్ నేనడిగేది ఏమిటంటే, వారు
పడిపోవడం కోసమే తొటుర్పడాడ్రా? అలా
కానేకాదు. వారి తొటుర్పాటు వలన
యూదేతరులకు పాపవిమోచన కలిగి, అది యూదులు
రోషం తెచుచ్కోడానికి కారణమైంది. 12 వారి
అపరాధం లోకానికి, వారి నషట్ం యూదేతరులకు
ఐశవ్రయ్ంగా ఉంటే, వారి పరిపూరణ్త
ఇంకెంత ఎకుక్వ ఐశవ్రయ్కరమౌతుందో!

(9) యూదేతరులకుయూదేతరులకు హెచచ్రికహెచచ్రిక
13 యూదేతరులైన మీతో నేను

మాటాల్డుతునాన్ను. నేను యూదేతరులకు
అపొసత్లుడుగా ఉనన్ందుకు నా పరిచరయ్
విషయంలో అతిశయిసాత్ను. 14 ఎలాగైనా నా
రకత్సంబంధులకు రోషం కలిగించడం దావ్రా
వారిలో కొందరినైనా రకిష్ంచాలని నా కోరిక.
15 వారు తిరసాక్రం పొందడం లోకానిన్
దేవునితో సమాధానపరచడం అయితే, వారిని
సీవ్కరించడం చనిపోయిన వారు సజీవులుగా
లేచినటేట్ అవుతుంది గదా? 16 ముదద్లో
మొదటి పిడికెడు పవితర్మైతే ముదద్ంతా
పవితర్మే. వేరు పవితర్మైతే కొమమ్లు
కూడాా పవితర్మే. 17 అయితే కొమమ్లోల్
కొనిన్టిని విరిచి వేసి, అడవి ఒలీవ
కొమమ్లాంటి నినున్ వాటి మధయ్ అంటు
కటిట్, ఒలీవ చెటుట్ సారవంతమైన వేరులో
నీకు భాగం ఇసేత్, 18 నీవు ఆ కొమమ్ల పైన
విరర్వీగ వదుద్. ఎందుకంటే వేరే నినున్
భరిసుత్నన్ది గాని నీవు వేరును భరించడం లేదు.
19 అందుకు, “ఆ కొమమ్లను విరిచింది ననున్
అంటు కటట్డానికే” అని నీవు చెపప్వచుచ్. 20

నిజమే. వారి అవిశావ్సానిన్ బటిట్
విరిచివేయడం జరిగింది. నీవైతే విశావ్సానిన్
బటిట్ నిలిచి ఉనాన్వు. నినున్ నీవు
హెచిచ్ంచుకోక, భయం కలిగి ఉండు. 21

ఎందుకంటే దేవుడు సహజమైన కొమమ్లనే
వదలేల్దంటే నినున్ కూడాా వదలడు గదా!

22 కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హానిన్, ఆయన
కాఠినాయ్నిన్ చూడు. అంటే అయన ఒక వైపు
పడిపోయిన యూదుల మీద కాఠినయ్ం
చూపించాడు. మరొకవైపు నీవు ఆయన దయలో
నిలిచి ఉంటే నీ మీద తన అనుగర్హానిన్
చూపించాడు. నీవు అలా నిలిచి ఉండకపోతే నినున్
కూడాా నరికివేసాత్డు. 23 అంతేకాక, వారు తమ
అవిశావ్సంలో కొనసాగకుండా వెనకిక్ తిరిగితే
వారిని తిరిగి అంటు కడతాడు. దేవుడు వారిని
మళీళ్ అంటు కటట్డానికి సమరుధ్డు. 24

ఎలాగంటే, నినున్ ఒక అడవి ఒలీవ చెటుట్ నుండి
కోసి, అసహజంగా మంచి ఒలీవ చెటుట్కు
అంటుకటట్గలిగిన వాడు సహజమైన కొమమ్లను
మరి నిశచ్యంగా తమ సొంత ఒలీవ చెటుట్కు
అంటుకటట్గలడు కదా!

25 సోదరులారా, మీకు మీరే తెలివైన వారని
తలంచకుండా ఉండాలని ఈ రహసయ్ సతాయ్నిన్
మీరు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుతునాన్ను.
అదేమంటే, యూదేతరుల పర్వేశం సంపూరణ్ం
అయేయ్ వరకూ ఇశార్యేలు పర్జలోల్
కొందరి హృదయాలు కఠినమయాయ్యి.

(10) ఒకఒక జాతిగాజాతిగా ఇశార్యేలుఇశార్యేలు ఇంకాఇంకా రకష్ణరకష్ణ
పొందవలసిపొందవలసి ఉందిఉంది

26 “విమోచకుడు సీయోనులో నుండి వచిచ్
యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను
తొలగిసాత్డు.

27 నేను వారి పాపాలను తీసివేసేటపుప్డు
వారితో నేను చేసుకొనే నిబంధన ఇదే”
అని రాసి ఉనన్టుట్ ఇశార్యేలు పర్జలంతా

రకష్ణ పొందుతారు.
28 సువారత్ విషయమైతే మిమమ్లిన్

బటిట్ వారు దేవ్షించబడి ఉండవచుచ్ గానీ,
దేవుని ఎనిన్క విషయమైతే పితరులను బటిట్
వారు దేవునికి పిర్యమైన వారు. 29 ఎందుకంటే,
దేవుని కృపావరాలు, ఆయన పిలుపు విషయాలోల్
ఆయన మారుప్ లేని వాడు. 30 గతంలో మీరు
దేవునికి అవిధేయులు. ఇపుప్డు యూదుల
అవిధేయత మూలంగా మీరు కనికరం పొందారు. 31

అలాగే మీపై చూపిన కనికరానిన్ బటిట్
ఇపుప్డు కనికరం పొందడం కోసం, వారు ఇపుప్డు
అవిధేయులుగా ఉనాన్రు. 32 అందరి పైనా తన
కనికరం చూపాలని, దేవుడు అందరినీ లోబడని
సిథ్తిలో మూసివేసి బంధించాడు.

33 ఆహా, దేవుని తెలివి, జాఞ్నాల
ఐశవ్రయ్ం ఎంత లోతైనది! ఆయన తీరుప్లను
పరీకిష్ంచడం ఎవరి తరం. ఆయన మారాగ్లు మన
ఊహకు అందనివి.

34 “పర్భువు మనసు తెలిసిన వాడెవడు?
ఆయనకు సలహాలు ఇచేచ్దెవరు?
35 ఆయన దగగ్ర నుండి తిరిగి పొందాలని
ముందుగా ఆయనకు ఇవవ్గలవాడెవడు?”

36 సమసత్మూ ఆయన మూలంగా, ఆయన దావ్రా,
ఆయన కోసం ఉనాన్యి. యుగయుగాలకు ఆయనకు
మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్.

రోమీయులకు 11:3
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ఆరవఆరవ భాగంభాగం. కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ జీవితంజీవితం, సేవసేవ (రోమారోమా
12:1-15, 33) (1) సమరప్ణసమరప్ణ, పర్తిషట్పర్తిషట్

కాబటిట్ సోదరులారా, దేవుని
పేర్మతో మిమమ్లిన్
బతిమాలుతునాన్ను, పవితర్మూ,

దేవునికి ఇషట్మైన సజీవయజఞ్ంగా మీ
శరీరాలను ఆయనకు సమరిప్ంచుకోండి. ఇది మీరు
చేసే ఆతమ్ సంబంధమైన సేవ. 2 మీరు ఈ లోక
విధానాలను అనుసరించవదుద్. మీ మనసు మారి
నూతనమై, రూపాంతరం పొందడం దావ్రా
మంచిదీ, తగినదీ, పరిపూరణ్మైనదీ అయిన
దేవుని చితాత్నిన్ పరీకిష్ంచి తెలుసుకోండి.

(2) సేవసేవ
3 దేవుడు నాకు అనుగర్హించిన కృపను బటిట్

నేను చెబుతునన్దేమంటే, మీలో ఎవరూ తనను
తాను ఎంచుకోదగినంత కంటే ఎకుక్వగా
ఎంచుకోవదుద్. దేవుడు విభజించి ఇచిచ్న
విశావ్సం పర్కారం, పర్తి ఒకక్రూ
మిమమ్లిన్ మీరు తగిన రీతిగా ఎంచుకోండి. 4

ఎలాగంటే ఒకక్ శరీరంలో మనకు అనేక
అవయవాలునన్పప్టికీ, వాటనిన్టికీ ఒకక్టే
పని ఉండదు. 5 అలాగే మనం అనేకులమైనా
కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరంగా ఉండి, ఒకరికొకరం
పర్తేయ్కంగా అవయవాలుగా ఉనాన్ము.

6 దేవుడు మనకనుగర్హించిన కృప పర్కారం
వివిధ రకాల కృపావరాలు కలిగి ఉనాన్ము.
కాబటిట్, పర్వచన వరమైతే విశావ్స
పరిమాణం పర్కారం పర్వచించాలి. 7 పరిచరయ్
వరం ఉనన్ వాడు పరిచరయ్ చేయాలి. బోధించే
వరం ఉనన్వాడు బోధించాలి.
పోర్తస్హించేవాడు పోర్తస్హించడంలో తన
వరం ఉపయోగించాలి. పంచిపెటేట్వాడు
ధారాళంగా పంచిపెటాట్లి.

(3) కెర్ౖసత్వులుకెర్ౖసత్వులు, సాటిసాటి విశావ్సులువిశావ్సులు
9 మీ పేర్మ నిషక్పటంగా ఉండాలి. చెడును

అసహియ్ంచుకుని మంచిని హతుత్కోండి. 10

సోదర పేర్మతో ఒకడిపై ఒకడు అభిమానం
చూపిసూత్, గౌరవించడంలో ఒకరినొకరు
మించిపోండి. 11 ఆసకిత్ విషయంలో
వెనకబడిపోవదుద్, ఆతమ్లో తీవర్త గలవారై
పర్భువును సేవించండి. 12 ఆశాభావంతో ఎదురు
చూసూత్ సంతోషించండి. కషాట్లోల్ సహనం
చూపుతూ, పార్రథ్నలో పటుట్దల కలిగి
ఉండండి. 13 పవితుర్ల అవసరాలోల్ సహాయం
చేసూత్, అతిథులిన్ శర్దధ్గా ఆదరించండి. 14

మిమమ్లిన్ హింసించే వారిని దీవించండి.
దీవించండి గానీ శపించవదుద్. 15 సంతోషించే
వారితో కలిసి సంతోషించండి. దుఖపడే వారితో
కలిసి దుఖపడండి. 16 ఒకరిపటల్ ఒకరు ఏక మనసు
కలిగి ఉండండి. గొపప్వాటి గురించి
ఆలోచించవదుద్. దీనులతో సహవాసం
చెయయ్ండి. మిమమ్లిన్ మీరు తెలివైన
వారని అనుకోవదుద్.

(4) కెర్ౖసత్వులుకెర్ౖసత్వులు, కెర్ౖసత్వేతరులుకెర్ౖసత్వేతరులు
17 కీడుకు పర్తి కీడు చేయవదుద్.

మనుషులందరి దృషిట్లో మేలు జరిగించండి. 18

మీ చేతనైనంత మటుట్కు అందరితో
సమాధానంగా ఉండండి.

19 పిర్య సేన్హితులారా, పగ
తీరుచ్కోవదుద్. దేవుని కోపానికి
చోటియయ్ండి. “పగ తీరచ్డం నా పని, నేనే
పర్తిఫలమిసాత్ను అని పర్భువు
చెబుతునాన్డు” అని రాసి ఉంది.

20 “కాబటిట్, నీ విరోధి ఆకలితో ఉంటే
అతనికి భోజనం పెటుట్, దపిప్కతో ఉంటే
దాహం ఇవువ్.
అలా చేయడం వలన అతని తల మీద నిపుప్లు
కుపప్గా పోసినటుట్ అవుతుంది.”

21 కీడు మీపై గెలుపు సాధించకుండా
జాగర్తత్ పడండి. మేలుతో కీడును జయించండి.

పర్తి ఒకక్డూ తన పై అధికారులకు
లోబడాలి. ఎందుకంటే దేవుని వలల్
కలిగింది తపప్ అధికారం మరేదీ లేదు.

ఇపుప్డు ఉనన్ అధికారాలు దేవుడు
నియమించినవే. 2 కాబటిట్ అధికారానిన్
ఎదిరించేవాడు దేవుని నియామకానిన్
ఎదిరిసుత్నాన్డు. తదావ్రా అతడు తన మీదికి
తానే శికష్ తెచుచ్కొంటాడు. 3

పాలనాధికారులు చెడు పనులకే భయకారకులు గానీ
మంచి పనులకు కాదు. వారికి భయపడకుండా
ఉండాలంటే, మంచి పనులు చెయియ్. అపుప్డు
వారు నినున్ మెచుచ్కుంటారు. 4 వారు నీ మేలు
కోసం ఉనన్ దేవుని సేవకులు. అయితే నీవు
చెడడ్ పని చేసినపుప్డు భయపడాలి. వారు
కారణం లేకుండా కతిత్ని ధరించరు. వారు చెడు
జరిగించే వారి మీద కోపంతో పర్తీకారం చేసే
దేవుని సేవకులు. 5 కాబటిట్ కేవలం వారి కోపం
గురించిన భయంతోనే కాక నీ మనసాస్కిష్ని
బటిట్ కూడాా అధికారులకు లోబడాలి.

6 ఈ కారణం చేతనే మీరు పనున్లు
కడుతునాన్రు. ఎందుకంటే అధికారులు ఎపుప్డూ
ఈ పనిలోనే దేవుని సేవకులుగా సేవ
చేసుత్ంటారు. 7 ఎవరికేది రుణ పడి ఉంటే అది
వాళళ్కివవ్ండి. పనున్లు రుణపడి ఉంటే
పనున్లు, సుంకాలు రుణ పడి ఉంటే సుంకాలు
చెలిల్ంచండి. మరాయ్ద ఇవవ్వలసి ఉంటే
మరాయ్దను, గౌరవం ఇవవ్వలసి ఉంటే
గౌరవానిన్ ఇవవ్ండి.

(5) సాటిసాటి మనిషిమనిషి పటల్పటల్ పేర్మపేర్మ నియమంనియమం (లూకాలూకా
10:29-37)

8 పేర్మ విషయంలో తపప్ మరి ఏమీ ఎవరికీ
రుణ పడి ఉండవదుద్. పొరుగువాణిణ్
పేర్మించేవాడే ధరమ్శాసాత్ర్నిన్
నెరవేరిచ్న వాడు. 9 ఎందుకంటే
వయ్భిచరించవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్,
దొంగతనం చేయవదుద్, వేరొకరిది
ఆశించవదుద్ అనేవీ, మరింకే ఆజఞ్ అయినా
ఉంటే అదీ, “నినున్ నీవు
పేర్మించుకునన్టేట్ నీ పొరుగువాణిణ్
పేర్మించు” అనే వాకయ్ంలో ఇమిడి
ఉనాన్యి. 10 పేర్మ పొరుగు వారికి కీడు
చేయదు కాబటిట్ పేర్మ కలిగి ఉండడం అంటే
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ నెరవేరచ్డమే. 11

కాబటిట్ మీరు కాలానిన్ పరిశీలించి, నిదర్
నుండి మేలొక్న వలసిన సమయం అయియ్ందని
గర్హించండి. మనం మొదట విశావ్సులం
అయినపప్టి కంటే, మన రకష్ణ ఇపుప్డు మరింత
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దగగ్రగా ఉంది. 12 రాతిర్ చాలా వరకూ
గడిచిపోయి పగలు సమీపంగా వచిచ్ంది కాబటిట్
మనం చీకటి కారాయ్లను విడిచిపెటిట్, వెలుగు
సంబంధమైన ఆయుధాలను ధరించుదాం. 13 పోకిరీ
వినోదాలతో, తాగిన మతుత్లో, లైంగిక
దురీన్తితో హదూద్ అదుపూ లేని కామంతో,
కలహాలతో, అసూయలతో కాకుండా పగటి
వెలుగులోలాగా మరాయ్దగా నడుచుకుందాం. 14

చివరగా పర్భు యేసు కీర్సుత్ను ధరించుకోండి.
శరీరానికీ దాని వాంఛలకు చోటియయ్కండి.

(6) సందేహాసప్దమైనసందేహాసప్దమైన విషయాలోల్విషయాలోల్ పేర్మపేర్మ
నియమంనియమం (1కొరింతికొరింతి 8:1-10:33)

విశావ్సం విషయంలో బలహీనంగా ఉనన్
వారిని చేరదీయండి గానీ వారి
అనుమానాలు తీరచ్డానికి వాదాలు

పెటుట్కోవదుద్. 2 ఆహార పదారాధ్లు అనీన్
తినవచచ్ని ఒకడు నముమ్తుంటే, ఇంకొకడు
నమమ్కం లేక కూరగాయలే తింటునాన్డు. 3

తినేవాడు తినని వాణిణ్ తకుక్వగా చూడకూడదు.
తినని వాడు తినేవాడిపై నిందారోపణ
చేయకూడదు. ఎందుకంటే దేవుడు అతణిణ్
అంగీకరించాడు. 4 వేరొకరి సేవకుని విషయంలో
నాయ్యం చెపప్డానికి నువెవ్వరివి? అతడు
నిలబడినా, పడిపోయినా అది అతని యజమాని
బాధయ్త. కాని అతడు నిలబడతాడు. పర్భువు
అతణిణ్ నిలబెటట్డానికి శకిత్ గలవాడు.

5 ఇంకొక చోట ఒకడు ఒక రోజు కంటే మరొక
రోజు మంచిదని నముమ్తునాన్డు. ఇంకొకడు
రోజులనీన్ మంచివే అని నముమ్తునాన్డు.
పర్తివాడూ తనకు తాను ఒక నిరణ్యానికి
రావాలి. 6 పర్తేయ్కమైన రోజులిన్
పాటించేవాడు పర్భువు కోసమే ఆ పని
చేసుత్నాన్డు. తినేవాడు దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెలిల్సుత్నాన్డు కాబటిట్
పర్భువు కోసమే తింటునాన్డు. అలాగే
తిననివాడు కూడాా దేవునికి కృతజఞ్తలు చెపిప్
పర్భువు కోసమే తినడం మానేసుత్నాన్డు. 7

మనలో ఎవరూ తన కోసమే బతకడు, తన కోసమే
చనిపోడు. 8 మనం జీవించినా పర్భువు కోసమే,
చనిపోయినా పర్భువు కోసమే. కాబటిట్ మనం
జీవించినా, చనిపోయినా పర్భువుకే చెంది
ఉనాన్ం. 9 చనిపోయిన వారికీ సజీవులకూ
పర్భువుగా ఉండటానికే గదా కీర్సుత్
చనిపోయి మళీళ్ బతికింది?

10 అయితే నీ సోదరునికి ఎందుకు తీరుప్
తీరుసుత్నాన్వ్? నీ సోదరుణిణ్ ఎందుకు
తీసిపారేసుత్నాన్వ్? మనమంతా దేవుని
నాయ్యపీఠం ఎదుట నిలబడతాం.

11 “నిశచ్యంగా జీవిసుత్నన్ నేను చెపేప్
దేమిటంటే, పర్తి మోకాలు నా ఎదుట
వంగుతుంది.
పర్తి నాలుకా దేవుని సుత్తిసుత్ంది అని
పర్భువు చెబుతునాన్డు”
అని రాసి ఉంది. 12 కాబటిట్ మనలో పర్తి
ఒకక్డూ తన గురించి దేవునికి లెకక్ అపప్గించ
వలసి ఉంది.

13 కాబటిట్ ఇకమీదట మనం ఒకరికి ఒకరం
తీరుప్ తీరచ్ వదుద్. దానికి పర్తిగా, మన
సోదరునికి అడుడ్రాయిలాగా ఆటంకంగా
ఉండకూడదని తీరామ్నించుకుందాం. 14 సహజంగా
ఏదీ అపవితర్ం కాదని నేను పర్భు యేసులో

గర్హించి గటిట్గా నముమ్తునాన్ను. అయితే
దేనినైనా అపవితర్ం అని నమేమ్ వారికి అది
అపవితర్మే అవుతుంది. 15 నీ సోదరుడు నీవు
తినేదాని విషయంలో బాధకు గురైతే నీలో
పేర్మ లేదనన్మాటే. ఎవరి కోసం కీర్సుత్
చనిపోయాడో అతణిణ్ నీ ఆహారం చేత పాడు
చేయవదుద్. 16 మీరు మంచిగా భావించేది
దూషణకు గురి కాకుండా చూసుకోండి.

17 దేవుని రాజయ్ం తినడం, తాగడం కాదు. అది
నీతి, సమాధానం, పరిశుదాధ్తమ్ కలిగించే
ఆనందం. 18 ఈ విధంగా కీర్సుత్కు సేవ
చేసేవాడు దేవుని దృషిట్కి ఇషట్మైన వాడు,
మనుషుల దృషిట్కి యోగుయ్డు. 19 కాబటిట్
సమాధానం, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని
కలిగించే వాటిని ఆసకిత్తో అనుసరించుదాం. 20

ఆహారం కోసం దేవుని పని పాడు చేయవదుద్.
అనిన్ ఆహార పదారాధ్లూ పవితర్మైనవే.
కానీ ఎవరైనా తాను తినన్ దాని మూలంగా
ఇతరులకు తొటుర్పాటు కలిగిసేత్ అది కీడు. 21

మాంసం తినడం, దార్కాష్రసం తాగటం, ఇంకా
మరేదైనా సరే, నీ సోదరుడు ఆటంకంగా
భావిసేత్, దానిన్ మానివేయడం మంచిది. 22

ఈ విషయాలోల్ నీ నమమ్కాలను నీకు, దేవునికి
మధయ్నే ఉంచుకో. తాను సమమ్తించిన
విషయంలో తనపై తాను నిందారోపణ చేసుకోని
వయ్కిత్ ధనుయ్డు. 23 అనుమానించే వాడు
తింటే, విశావ్సం లేకుండా తింటాడు కాబటిట్
అతడు దోషం చేసినటేట్. విశావ్సమూలం
కానిది ఏదైనా పాపమే.

కాబటిట్ బలమైన విశావ్సం కలిగిన
మనం, మనలిన్ మనమే
సంతోషపెటుట్కోకుండా,

విశావ్సంలో బలహీనుల లోపాలను భరించాలి. 2

మన సాటిమనిషికి కేష్మాభివృదిధ్ కలిగేలా
మనలో పర్తివాడూ మంచి విషయాలోల్
అతణిణ్ సంతోషపరచాలి. 3 కీర్సుత్ కూడా
తనను తాను సంతోషపరచుకోలేదు. “నినున్
నిందించే వారి నిందలు నా మీద పడాడ్యి” అని
రాసి ఉనన్టుట్ ఆయనకు జరిగింది.

(7) రకష్ణలోరకష్ణలో యూదుయూదు, యూదేతరయూదేతర విశావ్సులువిశావ్సులు
సమానమేసమానమే

4 ఎందుకంటే, గతంలో రాసి ఉనన్వనీన్ మన
ఉపదేశం కోసమే ఉనాన్యి. కారణం, ఓరుప్
వలనా, దేవుని వాకుక్లోని ఆదరణ వలనా, మనలో
ఆశాభావం కలగడం కోసం. 5 మీరు ఒకే మనసుతో
ఏక సవ్రంతో అందరూ కలిసి, మన పర్భు యేసు
కీర్సుత్ తండిర్ అయిన దేవుణిణ్ మహిమ
పరచడానికి, 6 ఓరుప్కు, ఆదరణకు కరత్ అయిన
దేవుడు కీర్సుత్ యేసును అనుసరించి మీ
మధయ్ ఐకమతయ్ం కలుగజేయు గాక.

7 కాబటిట్ కీర్సుత్ మిమమ్లిన్ ఎలాగైతే
చేరుచ్కునాన్డో అలాగే దేవునికి మహిమ
కలిగేలా మీరు ఒకరిని ఒకడు చేరుచ్కోండి. 8

నేను చెపేప్దేమిటంటే పితరులకు చేసిన
వాగాద్నాల విషయం దేవుడు సతయ్వంతుడని
నిరూపించడానికీ, యూదేతరులు దేవుని
కనికరానిన్ బటిట్ దేవుని మహిమపరచడానికీ
కీర్సుత్ సునన్తి గలవారికి సేవకుడయాయ్డు.
9 దీని గురించి,
“ఈ కారణం చేత యూదేతరులోల్ నేను నినున్
సుత్తిసాత్ను.
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నీ నామ సంకీరత్నం చేసాత్ను” అని రాసి ఉంది.
10 ఇంకా ఏమని ఉనన్దంటే,

“యూదేతరులారా, ఆయన పర్జలతో
సంతోషించండి” అనీ,

11 “యూదేతరులందరూ పర్భువును
సుత్తించండి. పర్జలంతా ఆయనను
కొనియాడతారు.”

12 యెషయా ఇలా అనాన్డు,
“యెషష్యిలో నుండి వేరు చిగురు
యూదేతరులను ఏలడానికి వసాత్డు.
ఆయనలో యూదేతరులు తమ నమమ్కం
పెటుట్కుంటారు.”

13 మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్ దావ్రా,
సమృదిధ్ అయిన నిరీకష్ణ కలిగి ఉండేలా
నిరీకష్ణకరత్ అయిన దేవుడు పూరిత్
ఆనందంతో, సమాధానంతో మిమమ్లిన్ నింపు
గాక.

(8) అపొసత్లునిఅపొసత్లుని సేవసేవ, పర్యాణాలుపర్యాణాలు
14 సోదరులారా, మీరు మంచివారు, సంపూరణ్

జాఞ్న సంపనున్లు, ఒకరినొకరు
పోర్తస్హించుకోగల సమరుథ్లని నేను
గటిట్గా నముమ్తునాన్ను. 15 అయినా నేను
కొనిన్ విషయాలు మీకు జాఞ్పకం చేయాలని
మరింత ధైరయ్ం తెచుచ్కొని రాసుత్నాన్ను.
16 ఎందుకంటే యూదేతరులు అనే అరప్ణ
పరిశుదాధ్తమ్ వలన పవితర్మై, దేవునికి
ఇషట్మయేయ్లా, నేను సువారత్ విషయం
యాజక ధరమ్ం జరిగిసూత్, దేవుడు నాకు
అనుగర్హించిన కృపను బటిట్ యూదేతరులకు
యేసుకీర్సుత్ సేవకుడినయాయ్ను. 17 కాగా,
కీర్సుత్ యేసును బటిట్ దేవుని సేవ
విషయాలోల్ నాకు అతిశయ కారణం ఉంది. 18

అదేమిటంటే యూదేతరులు లోబడేలా, వాకుక్
చేతా, కిర్యల చేతా, సూచనల బలం చేతా,
అదుభ్తాల చేతా, పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్
చేతా, కీర్సుత్ నా దావ్రా చేయించిన
వాటిని గురించి మాతర్మే తపప్ మరి ఇతర
విషయాలు మాటాల్డను. 19 కాబటిట్
యెరూషలేముతో పార్రంభించి చుటుట్పటల్
అనిన్ పర్దేశాలోల్, ఇలూల్రికు పార్ంతం
వరకూ కీర్సుత్ సువారత్ను పూరిత్గా
పర్కటించాను. 20 నేను వేరొకడు వేసిన పునాది
మీద కటట్కూడదని కీర్సుత్ నామం తెలియని
చోటల్ సువారత్ పర్కటించాలని బహు ఆశతో
అలా పర్కటించాను. 21 దీనిన్ గురించి ఇలా రాసి
ఉంది,
“ఆయన గూరిచ్ ఎవరికి సమాచారం అందలేదో
వారు చూసాత్రు,
ఎవరు వినలేదో వారు గర్హిసాత్రు.”

22 ఈ కారణం వలల్నే నేను మీ దగగ్రికి
రాకుండా నాకు చాలా సారుల్ ఆటంకం కలిగింది.
23 ఇక ఈ పార్ంతాలోల్ నేను వెళళ్వలసిన
సథ్లం మిగిలి లేదు కాబటిట్, అనేక
సంవతస్రాలుగా మీ దగగ్రికి రావాలని ఎంతో
ఆశతో ఉనాన్ను. 24 కాబటిట్ నేను సెప్యిను
దేశానికి పర్యాణించినపుప్డు దారిలో ముందు
మిమమ్లిన్ చూసి, మీ సహవాసంలో కొదిద్
సమయం ఆనందించిన తరువాత, మీరు ననున్
అకక్డికి సాగనంపుతారని ఎదురు చూసుత్నాన్ను.
25 అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్ల పరిచరయ్
నిమితత్ం యెరూషలేము వెళుత్నాన్ను. 26

ఎందుకంటే యెరూషలేములోని పరిశుదుధ్లోల్
పేదల కోసం మాసిదోనియ, అకయ విశావ్సులు
కొంత చందా పంపడానికి ఇషట్పడాడ్రు. 27

అవును, వీరు చాలా ఇషట్ంగా ఆ పని చేశారు.
నిజానికి వీరు వారికి రుణపడి ఉనాన్రు.
ఎలాగంటే యూదేతరులు వారి ఆధాయ్తిమ్క
విషయాలోల్ భాగం పంచుకునాన్రు కాబటిట్
శరీర సంబంధమైన విషయాలోల్ వారికి సహాయం
చేయడం సబబే. 28 నేను ఈ ఫలానిన్
వారికపప్గించి నా పని ముగించిన తరువాత, మీ
పటట్ణం మీదుగా సెప్యినుకు పర్యాణం
చేసాత్ను. 29 నేను మీ దగగ్రికి
వచేచ్టపుప్డు, కీర్సుత్ సంపూరణ్మైన
దీవెనలతో వసాత్నని నాకు తెలుసు.

30 సోదరులారా, మీరు దేవునికి చేసే
పార్రథ్నలోల్ నా కోసం నాతో కలిసి
పోరాడమని మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ను
బటిట్, ఆతమ్ వలన పేర్మను బటిట్
మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను. 31 ఎందుకంటే
నేను యూదయలోని అవిధేయుల చేతులోల్
నుండి తపిప్ంచుకోగలిగేలా, యెరూషలేములో
చేయవలసిన నా పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు
పీర్తికరమయేయ్లా, 32 దేవుని చితత్మైతే
నేను సంతోషంతో మీ దగగ్రికి వచిచ్, మీతో
కలిసి సేద దీరడానికి వీలు కలిగేలా
పార్రిధ్ంచండి. 33 సమాధానకరత్ అయిన
దేవుడు మీకందరికీ తోడుగా ఉండు గాక. ఆమేన్.

ఏడవఏడవ భాగంభాగం. కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ పేర్మపేర్మ, అభినందనలుఅభినందనలు

కెంకేర్యలో ఉనన్ మన సోదరి, సంఘ
పరిచారిక అయిన ఫీబేను పవితుర్లకు
తగిన విధంగా పర్భువులో

చేరుచ్కోండి. 2 మీ దగగ్ర ఆమెకు
అవసరమైనది ఏదైనా ఉంటే సహాయం చేయమని
ఆమెను గురించి మీకు సిఫారసు చేసుత్నాన్ను.
ఆమె నాకు, ఇంకా చాలామందికి సహాయం
చేసింది.

3 కీర్సుత్ యేసులో నా సహ పనివారు
పిర్సిక్లల్కు, అకులకు నా అభివందనాలు
చెపప్ండి. 4 వారు నా పార్ణం కోసం తమ
పార్ణాలను పణంగా పెటట్డానికి తెగించారు.
వారి ఇంటోల్ సమావేశమయేయ్ సంఘానికి
కూడాా అభివందనాలు చెపప్ండి. నేను ఒకక్డినే
కాదు, యూదేతర సంఘాలనీన్ వీరి పటల్
కృతజఞ్త కలిగి ఉనాన్యి.

5 ఆసియలో కీర్సుత్కు మొదటి ఫలం,
నాకిషట్మైన ఎపైనెటుకు అభివందనాలు. 6

మీకోసం అధికంగా కషట్పడిన మరియకు
అభివందనాలు.

7 నాకు బంధువులు, నా తోటి ఖైదీలు
అందొర్నీకు, యూనీయలకు అభివందనాలు. వీరు
అపొసత్లులోల్ పేరు పొందినవారు, నాకంటే
ముందు కీర్సుత్లో విశవ్సించినవారు.

8 పర్భువులో నాకు పిర్యమైన
అంపీల్యతుకు అభివందనాలు.

9 కీర్సుత్లో మన జత పనివాడైన
ఊరాబ్నుకు, నాకు ఇషుట్డైన సాట్కుకు
అభివందనాలు.

10 కీర్సుత్లో యోగుయ్డైన అపెలెల్కు
అభివందనాలు. అరిసొట్బూలు కుటుంబానికి
అభివందనాలు.
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11 నా బంధువు హెరోదియోనుకు అభివందనాలు.
నారిక్సుస్ కుటుంబంలో పర్భువును ఎరిగిన
వారికి అభివందనాలు.

12 పర్భువులో పర్యాసపడే తుర్పైనాకు,
తుర్ఫోసాకు అభివందనాలు. పిర్యమైన
పెరిస్సుకు అభివందనాలు. ఆమె పర్భువులో
ఎంతో కషట్పడింది.

13 పర్భువు ఎనున్కునన్ రూఫుకు అభివందనాలు,
అతని తలిల్కి వందనాలు. ఆమె నాకు కూడాా
తలిల్.

14 అసుంకిర్తు, పెల్గో, హెరేమ్, పతొర్బ,
హెరామ్, వారితో కూడా ఉనన్ సోదరులకు
అభివందనాలు.

15 పిలొలొగుకు, యూలియాకు, నేరియకు, అతని
సోదరికీ, ఒలుంపాకు వారితో కూడా ఉనన్
పవితుర్లు అందరికీ అభివందనాలు.

16 పవితర్మైన ముదుద్తో ఒకడికొకడు
అభివందనాలు చెపుప్కోండి. కెర్ౖసత్వ
సంఘాలనీన్ మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్యి.

17 సోదరులారా, నేను వేడుకునేదేమంటే,
మీరు నేరుచ్కొనన్ బోధకు వయ్తిరేకంగా
విభజనలు, ఆటంకాలు కలిగించే వారిని
కనిపెటిట్ చూడండి. వారికి దూరంగా
తొలగిపొండి. 18 అలాటివారు పర్భు యేసు
కీర్సుత్కు కాదు, తమ కడుపుకే దాసులు. వారు
వినసొంపైన మాటలతో, ఇచచ్కాలతో
అమాయకులిన్ మోసం చేసాత్రు. 19 మీ
విధేయత మంచి ఆదరశ్ంగా అందరికీ

వెలల్డైంది. అందుకు మిమమ్లిన్ గురించి
సంతోషిసుత్నాన్ను. మీరు మంచి విషయంలో
జాఞ్నులుగా, చెడు విషయంలో నిరోద్షంగా
ఉండాలి. 20 సమాధాన కరత్ అయిన దేవుడు
తవ్రలో సాతానును మీ కాళళ్ కింద
చితకదొకిక్సాత్డు. మన పర్భు యేసు
కీర్సుత్ కృప మీకు తోడై ఉండు గాక.

21 నా సహ పనివాడు తిమోతి, నా బంధువులు
లూకియ, యాసోను, సోసిపతుర్ మీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. 22 ఈ పతిర్కను
చేతితో రాసిన తెరిత్యు అనే నేను
పర్భువులో మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్ను.

23 నాకు, సంఘమంతటికీ ఆతిథయ్మిచేచ్
గాయి మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్డు. ఈ
పటట్ణానికి కోశాధికారి ఎరసుత్, సోదరుడు
కవ్రుత్, మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. 24

మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ కృప మీకు తోడుగా
ఉండుగాక.

25 యూదేతరులంతా విశావ్సానికి లోబడేలా,
దేవుడు పార్రంభం నుండి దాచి ఉంచి, ఇపుప్డు
వెలల్డి చేసిన రహసయ్ సతయ్ం శాశవ్తుడైన
దేవుని ఆజఞ్ పర్కారం, పర్వకత్ల దావ్రా
వారికి వెలల్డైంది. 26 నా సువారత్ పర్కారం,
యేసు కీర్సుత్ను గురించిన పర్కటన పర్కారం,
దేవుడు మిమమ్లిన్ సిథ్రపరచడానికి
శకిత్శాలి. 27 ఏకైక జాఞ్నవంతుడైన దేవునికి,
యేసు కీర్సుత్ దావ్రా నిరంతరం మహిమ కలుగు
గాక. ఆమేన్.
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1 కొరింథీయులకుకొరింథీయులకు

కొరింతీయులకుకొరింతీయులకు రాసినరాసిన మొదటిమొదటి పతిర్కపతిర్క

కృపలోకృపలో విశావ్సివిశావ్సి సాథ్నంసాథ్నం

దేవుడు తన సంకలప్ం దావ్రా యేసు
కీర్సుత్ అపొసత్లుడుగా ఉండడానికి
పిలిచిన పౌలు, సోదరుడు సొసెత్నేసు,

2 కొరింతులో ఉనన్ దేవుని సంఘానికి, అంటే
కీర్సుత్ యేసులో పవితుర్లై పరిశుదుధ్లుగా
ఉండడానికి పిలుపు పొందిన వారికీ, మనకూ
పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ నామంలో పర్తి
చోటా పార్రిథ్ంచే వారికందరికీ శుభమని
చెపిప్ రాసుత్నన్ది. 3 మన తండిర్ అయిన
దేవుని నుండీ పర్భు యేసు కీర్సుత్ నుండీ కృప,
శాంతి మీకు కలుగు గాక.

4 కీర్సుత్ యేసులో మీరు పొందిన దేవుని
కృపను చూసి, మీ విషయం నా దేవునికి మానక
కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్సుత్నాన్ను. 5

కీర్సుత్ను గూరిచ్న సాకష్య్ం మీలో
సిథ్రపడింది. 6 అందువలల్ ఆయనలో మీరు
పర్తి విషయంలో, అంటే సమసత్ ఉపదేశంలో,
సమసత్ జాఞ్నంలో, ధనవంతులు అయాయ్రు. 7

కాబటిట్ ఏ కృపావరంలోనూ లోటు లేకుండా
మీరు మన పర్భు యేసు కీర్సుత్
పర్తయ్కష్త కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. 8

మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ రోజున మీరు
నిషక్పటంగా ఉండేలా అంతం వరకూ ఆయన
మిమమ్లిన్ సిథ్రపరుసాత్డు. 9 మన పర్భు
యేసు కీర్సుత్ అనే తన కుమారుని సహవాసానికి
మిమమ్లిన్ పిలిచిన దేవుడు నమమ్దగినవాడు.

కీర్సుత్లోకీర్సుత్లో కొరింతికొరింతి విశావ్సులవిశావ్సుల సాథ్నంతోసాథ్నంతో
పోలుచ్కుంటేపోలుచ్కుంటే వారివారి పతనమైనపతనమైన ఆధాయ్తిమ్కఆధాయ్తిమ్క

సిథ్తిసిథ్తి
10 సోదరులారా, మన పర్భు యేసు కీర్సుత్

నామంలో నేను మిమమ్లిన్వేడుకునేది
ఏమంటే మీరంతా ఏకభావంతో మాటాల్డుతూ,
మీలో మీకు విభేదాలు లేకుండా చూసుకోండి.
ఒకే మనసుతో, ఒకే ఉదేద్శంతో కలిసి మెలసి
ఉండండి.

1. వారువారు మానవమానవ నాయకులనునాయకులను అనుసరిసుత్నాన్రుఅనుసరిసుత్నాన్రు
11 సోదరులారా, మీలో కలహాలు ఉనాన్యని

కోల్యె ఇంటివారి దావ్రా తెలిసింది. 12

మీలో ఒకడు ‘నేను పౌలు వాణిణ్,’ ఒకడు ‘నేను
అపొలోల్ వాణిణ్,’ మరొకడు ‘నేను కేఫా
వాణిణ్,’ ఇంకొకడు ‘నేను కీర్సుత్ వాణిణ్’
అని చెపుప్కుంటునాన్రని నేను వినాన్ను.

13 కీర్సుత్ చీలికలు అయాయ్డా? పౌలు మీ
కోసం సిలువ అనుభవించాడా? పౌలు నామంలో
మీరు బాపిత్సం పొందారా? 14 నేను
కిర్సుప్కు, గాయికి తపప్ వేరెవరికీ
బాపిత్సం ఇయయ్లేదు. అందుకు దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెబుతునాన్ను. 15 ఎందుకంటే నా
నామంలోకి మీరు బాపిత్సం పొందారని
చెపుప్కోవడం నాకిషట్ం లేదు. 16 సెత్ఫను
ఇంటివారికి కూడా బాపిత్సమిచాచ్ను. వీరికి
తపప్ మరెవరికైనా ఇచాచ్నేమో నాకు
తెలియదు. 17 కీర్సుత్ ననున్
బాపిత్సమియయ్డానికి పంపలేదు. ఆయన సిలువ
వయ్రధ్ం కాకుండేలా, జాఞ్నయుకత్మైన
మాటలతో కాక కేవలం సువారత్
పర్కటించడానికే ఆయన ననున్ పంపాడు.

2. మానవపరమైనమానవపరమైన జాఞ్నంలోజాఞ్నంలో
అతిశయిసుత్నాన్రుఅతిశయిసుత్నాన్రు

18 సిలువ సందేశం, నశించే వారికి
వెరిర్తనమే గాని రకష్ణ పొందుతునన్ మనకు
దేవుని శకిత్. 19 దీని గురించే ‘జాఞ్నుల
జాఞ్నానిన్ నాశనం చేసాత్ను. వివేకుల
తెలివిని వయ్రథ్ం చేసాత్ను’ అని రాసి ఉంది.
20 జాఞ్ని ఎకక్డునాన్డు? మేధావి
ఎకక్డునాన్డు? సమకాలిక తరక్వాది
ఎకక్డునాన్డు? ఈ లోక జాఞ్నానిన్ దేవుడు
వెరిర్తనంగా చేశాడు గదా? 21 లోకం తన
జాఞ్నం దావ్రా దేవుణిణ్ తెలుసుకోలేక
పోయింది కాబటిట్, సువారత్ పర్కటన అనే
వెరిర్తనం దావ్రా నమేమ్వారిని
రకిష్ంచడానికి దేవుడు దయతో సంకలిప్ంచాడు.

22 యూదులు సూచనలు, అదుభ్తాలు కావాలని
కోరుతునాన్రు. గీర్కులు జాఞ్నం కావాలని
వెదుకుతునాన్రు. 23 అయితే మేము సిలువ
పాలైన కీర్సుత్ను పర్కటిసుత్నాన్ం. ఆయన
యూదులకు ఒక అడుడ్బండగా, గీర్సు దేశసుత్లకు
బుదిధ్హీనతగా ఉనాన్డు. 24 అయితే యూదులు
గానీ, గీర్కులు గానీ, ఎవరైతే పిలుపు పొందారో
వారికి కీర్సుత్ దేవుని శకీత్ దేవుని
జాఞ్నమూ అయాయ్డు. 25 ఎందుకంటే దేవుని
బుదిధ్హీనత మానవుల కంటే తెలివైనది, దేవుని
బలహీనత మానవుల కంటే బలమైనది.

3. ఏదిఏది ఏమైనాఏమైనా వారువారు అంతఅంత జాఞ్నులుజాఞ్నులు కారుకారు
26 సోదర సోదరీలారా, దేవుడు మిమమ్లిన్

పిలిచిన పిలుపును గమనించండి. మీలో లోకం
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దృషిట్లో తెలివైనవారు, ఘనులు, గొపప్ వంశం
వారు ఎంతోమంది లేరు కదా. 27 దేవుడు
తెలివైన వారిని సిగుగ్ పరచడానికి లోకంలో
బుదిధ్హీనులిన్ ఏరాప్టు చేసుకొనాన్డు,
బలవంతులిన్ సిగుగ్ పరచడానికి లోకంలో
బలహీనులిన్ ఏరాప్టు చేసుకొనాన్డు. 28

గొపప్వారిని హీనపరచడానికి లోకంలో నీచులనూ,
మనుషులు తిరసక్రించిన వారిని, ఎనిన్క లేని
వారిని దేవుడు ఎనున్కునాన్డు. 29 ఎందుకంటే
తన ముందు ఎవరూ గొపప్లు చెపుప్కోకూడదని
దేవుని ఉదేద్శం.

30 అయితే దేవుడు చేసిన దానివలన మీరు
కీర్సుత్ యేసులో ఉనాన్రు. 31

“అతిశయించేవాడు పర్భువును బటిట్
మాతర్మే అతిశయించాలి” అని రాసి
ఉనన్టుట్గా దేవుని మూలంగా కీర్సుత్ మనకు
జాఞ్నం, నీతి, పవితర్త, విమోచనం
అయాయ్డు.

4. కీర్సుత్కీర్సుత్ ఇచిచ్నఇచిచ్న వెలల్డింపువెలల్డింపు మానవమానవ
జాఞ్నానుసారమైనదిజాఞ్నానుసారమైనది కాదుకాదు. పౌలుపౌలు దానిన్దానిన్
ఉపయోగించుకోఉపయోగించుకో లేదులేదు. ఆధాయ్తిమ్కఆధాయ్తిమ్క
సతాయ్లుసతాయ్లు మానవమానవ వివేచనకువివేచనకు అందవుఅందవు.

సోదరీ సోదరులారా, నేను మీ దగగ్రికి
వచిచ్ దేవుని మరమ్ం గూరిచ్
బోధించినపుప్డు మాటకారితనానీన్

లేక గొపప్ తెలివినీ ఉపయోగించలేదు. 2 మీతో
ఉనన్ సమయంలో నేను యేసు కీర్సుత్ను తపప్,
అంటే సిలువను అనుభవించిన యేసు కీర్సుత్ను
తపప్, మరేదీ తెలియనివాణణ్యి ఉండాలని
తీరామ్నించుకునాన్ను. 3 బలహీనుడుగా,
భయంతో, వణకుతూ మీ దగగ్ర గడిపాను.

4 మీ విశావ్సం మానవ జాఞ్నంపై కాక,
దేవుని శకిత్పై ఆధారపడి ఉండాలని నా ఆశ. 5

అందుకే నేను మాటాల్డినా, సువారత్
పర్కటించినా, జాఞ్నంతో నిండిన తియయ్ని
మాటలు వాడక, పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్నే
పర్దరిశ్ంచాను. 6 ఆధాయ్తిమ్క పరిణతి
గలిగిన వారికి జాఞ్నానిన్ బోధిసుత్నాన్ం.
అది ఈ లోకానికి చెందిన జాఞ్నమూ కాదు,
వయ్రధ్మైపోయే ఈ లోకాధికారుల
జాఞ్నమూ కాదు. 7 అది దేవుని రహసయ్
జాఞ్నం. ఈ రహసయ్ జాఞ్నానిన్ దేవుడు ఈ
లోకం ఉనికిలోకి రాక మునుపే మన ఘనత కోసం
నియమించాడు.

8 దాని గురించి ఈ యుగానికి చెందిన
లోకాధికారులోల్ ఎవరికీ తెలియదు. అది వారికి
తెలిసి ఉంటే మహిమాసవ్రూపి అయిన
పర్భువును సిలువ వేసేవారు కాదు. 9 దీనిన్
గూరిచ్ ‘దేవుడు తనను పేర్మించే వారికోసం
ఏం సిదధ్పరిచాడో అవి కంటికి కనబడలేదు,
చెవికి వినబడలేదు, మానవ హృదయం ఊహకు
అందలేదు’ అని రాసి ఉంది. 10 మనకైతే దేవుడు
వాటిని తన ఆతమ్ దావ్రా వెలల్డి చేశాడు. ఆ
ఆతమ్ అనిన్టినీ, చివరికి దేవుని లోతైన
రహసాయ్లను కూడ పరిశోధిసాత్డు.

11 ఒక వయ్కిత్ విషయాలు ఆ వయ్కిత్లోని
ఆతమ్కే తెలుసాత్యి గానీ వేరొక
వయ్కిత్కెలా తెలుసాత్యి? ఆలాగే దేవుని
విషయాలు దేవుని ఆతమ్కు తపప్ మరెవరికీ
తెలియవు. 12 దేవుడు మనకు ఉచితంగా దయచేసిన
వాటిని తెలుసుకోవడం కోసం మనం

లౌకికాతమ్ను కాక దేవుని నుండి వచిచ్న
ఆతమ్ను పొందాము. 13 వాటిని మేము మానవ
జాఞ్నం నేరప్గలిగే మాటలతో గాక
ఆతమ్సంబంధమైన విషయాలను
ఆతమ్సంబంధమైన వాటితో సరి చూసుకుంటూ,
ఆతమ్ నేరేప్ మాటలతోనే బోధిసుత్నాన్ం.

వెలల్డివెలల్డి అయినఅయిన అంశాలుఅంశాలు ఆతమ్ఆతమ్ సంబంధంగాసంబంధంగా
మాతర్మేమాతర్మే అరథ్ంఅరథ్ం అవుతాయిఅవుతాయి

14 సహజ సిదధ్మైన మనిషి దేవుని ఆతమ్
విషయాలను అంగీకరించడు. ఎందుకంటే అవి అతనికి
తెలివితకుక్వగా కనిపిసాత్యి. వాటిని
ఆధాయ్తిమ్కంగానే వివేచించగలం. కాబటిట్
అతడు వాటిని గర్హించలేడు. 15 ఆతమ్ సంబంధి
అనిన్టినీ సరిగా అంచనా వేయగలడు గాని
అతణిణ్ ఎవరూ సరిగా అంచనా వేయలేరు. 16

పర్భువు మనసు గర్హించి ఆయనకు ఎవరు
ఉపదేశించ గలరు? మనకైతే కీర్సుత్ మనసు
ఉంది.

శరీరశరీర సంబంధమైనసంబంధమైన సిథ్తిసిథ్తి ఆధాయ్తిమ్కఆధాయ్తిమ్క
ఎదుగుదలకుఎదుగుదలకు అవరోధకంఅవరోధకం

సోదరులారా, ఆతమ్సంబంధులైన
మనుషులతో మాటాల్డే విధంగా నేను
మీతో మాటాల్డ లేకపోయాను. శరీర

సవ్భావం గలవారితోనూ, కీర్సుత్లో
పసిబిడడ్లతోనూ మాటాల్డే విధంగా మీతో
మాటాల్డవలసి వచిచ్ంది. 2 మిమమ్లిన్
పాలతోనే పెంచాను గాని బలమైన ఆహారం
తినిపించలేదు. ఇపుప్డు కూడా మీరు దానిన్
తీసుకునే సిథ్తిలో లేరు. 3 ఎందుకంటే
మీరింకా శరీర సవ్భావంతోనే ఉనాన్రు. మీ
మధయ్ అసూయ, కలహం ఉనాన్యి. దానిన్
బటిట్ మీరు శరీర సవ్భావం కలిగి మానవ రీతిగా
నడచుకొనేవారే కదా?

4 మీలో ఒకడేమో “నేను పౌలుకు
చెందినవాణిణ్,” మరొకడు “నేను అపొలోల్కు
చెందిన వాణిణ్,” అని చెబుతూ ఉంటే మీరు శరీర
సవ్భావులే కదా 5 అపొలోల్ ఎవరు? పౌలు
ఎవరు? ఇదద్రూ పరిచారకులే గదా. ఇదద్రికీ
పర్భువు ఇచిచ్న బాధయ్తలకు అనుగుణంగా వారి
దావ్రా మీరు నమామ్రు. 6 నేను నాటాను,
అపొలోల్ నీరు పోశాడు. అయితే దానిన్
పెరిగేలా చేసింది దేవుడే. 7 కాబటిట్
పెరిగేలా చేసిన దేవునిలోనే ఉంది గాని,
నాటేవాడిలో గాని, నీరు పోసేవాడిలో గాని
ఏమీ లేదు. 8 నాటే వాడూ నీరు పోసేవాడూ
ఒకక్టే. ఒకొక్కక్రు కషట్పడిన కొదీద్
పర్తిఫలం పొందుతారు. 9 మేము దేవునితో
కలిసి పని చేసే వాళళ్ం. మీరు దేవుని పొలం,
దేవుని కటట్డం.

కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ సేవసేవ, దానిదాని పర్తిఫలాలుపర్తిఫలాలు
10 దేవుడు నాకు దయచేసిన కృప వలన నేను

నైపుణయ్ం గల నిరామ్ణకునిగా పునాది
వేశాను. మరొకడు దాని మీద
నిరిమ్సుత్నాన్డు. అయితే దాని మీద
కడుతునన్ పర్తి ఒకక్రూ తాము ఏ విధంగా
కడుతునాన్రో జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి.

1 కొరింథీయులకు 1:27

870



4

ఒకేఒకే పునాదిపునాది
11 పునాది యేసు కీర్సేత్. వేసిన ఈ పునాది

కాక, వేరే పునాది ఎవరూ వేయలేరు.

రెండురెండు రకాలరకాల పరిచరయ్లుపరిచరయ్లు, వాటివాటి ఫలితాలుఫలితాలు
12 ఈ పునాది మీద ఎవరైనా బంగారం, వెండి,

విలువైన రాళుళ్, చెకక్, చెతత్ పరకలు, ఇలాటి
వాటితో కడితే 13 వారి వారి పని బయట
పడుతుంది. ఆ రోజు దానిన్ సప్షట్ంగా
వెలల్డి చేసుత్ంది. ఎందుకంటే అది
అగిన్వలల్ బయట పడుతుంది. పర్తి ఒకక్రి
పనినీ మంటలే పరీకిష్సాత్యి. 14 పునాది మీద
ఎవరి పని నిలబడుతుందో అతనికి పర్తిఫలం
దొరుకుతుంది. 15 ఎవరి పని కాలిపోతుందో
అతనికి నషట్ం వసుత్ంది. అతడు
తపిప్ంచుకుంటాడు గానీ మంటలోల్ నుండి
తపిప్ంచుకొనన్టుట్గా ఉంటాడు.

16 మీరు దేవుని ఆలయమనీ దేవుని ఆతమ్
మీలో నివసిసుత్నాన్డనీ మీకు తెలియదా? 17

దేవుని ఆలయానిన్ ఎవరైనా పాడు చేసేత్
దేవుడు అతణిణ్ పాడు చేసాత్డు. దేవుని
ఆలయం పవితర్మైనది. ఆ ఆలయం మీరే.

18 ఎవరూ తనను తాను మోసగించుకోవదుద్.
మీలో ఎవరైనా ఈ లోకరీతిగా తాను జాఞ్నం
గలవాడిని అనుకుంటే, జాఞ్నం పొందడం కోసం
అతడు తెలివి తకుక్వవాడు కావాలి. 19 ఈ లోక
జాఞ్నం దేవుని దృషిట్కి తెలివి
తకుక్వతనమే. “జాఞ్నులను వారి
కుయుకుత్లోల్నే ఆయన పటుట్కుంటాడు” అనీ,
20 “జాఞ్నుల ఆలోచనలు వయ్రథ్ం అని
పర్భువుకు తెలుసు” అనీ రాసి ఉంది కదా.

21 కాబటిట్ మనుషులను బటిట్ ఎవరూ
అతిశయించ కూడదు. ఎందుకంటే అనీన్ మీవే. 22

పౌలైనా, అపొలోల్ అయినా, కేఫా అయినా,
లోకమైనా, జీవమైనా, మరణమైనా,
ఇపుప్డునన్వైనా, రాబోయేవైనా, అనీన్
మీవే. 23 మీరు కీర్సుత్కు చెందినవారు,
కీర్సుత్ దేవునికి చెందినవాడు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ సేవకులసేవకుల తీరుప్తీరుప్ మానవమాతుర్లమానవమాతుర్ల
చేతులోల్చేతులోల్ లేదులేదు

కాబటిట్ పర్తి ఒకక్రూ మమమ్లిన్
కీర్సుత్ సేవకులమనీ, దేవుని మరామ్ల
విషయంలో నిరావ్హకులమనీ

పరిగణించాలి. 2 నిరావ్హకులోల్ పర్తి
ఒకక్డూ నమమ్కంగా ఉండడం చాలా అవసరం. 3

మీరు గానీ, ఇతరులు గానీ నాకు తీరుప్
తీరచ్డమనేది నాకు చాలా చినన్ విషయం.
ననున్ నేనే తీరుప్ తీరుచ్కోను. 4 నాలో నాకు
ఏ దోషమూ కనిపించదు. అంత మాతర్ం చేత నేను
నీతిమంతుడిని అని కాదు. అయితే, పర్భువే నాకు
తీరుప్ తీరేచ్వాడు. 5 కాబటిట్ ఆ కాలం
రాకముందే, అంటే పర్భువు వచేచ్ంత వరకూ,
దేనిని గూరీచ్ తీరుప్ తీరచ్వదుద్. ఆయన
చీకటిలో ఉనన్ రహసాయ్లను వెలుగులోకి
తెచిచ్ మనుషుల అంతరంగంలో ఉనన్
ఉదేద్శాయ్లను బటట్బయలు చేసాత్డు.
అపుప్డు పర్తి ఒకక్రికీ తగిన పర్శంస దేవుని
నుండి కలుగుతుంది.

6 సోదరీ సోదరులారా, “రాసి ఉనన్వాటిని
మించి వెళల్వదుద్“ అనే మాట అరథ్ం మీరు

గర్హించాలని ఈ మాటలు మీ మేలు కోసం నాకూ
అపొలోల్కూ ఆపాదించుకుని ఉదాహరణగా
చెపాప్ను. మీరు ఒకరి మీద ఒకరు విరర్వీగ
కూడదని ఈ విధంగా వివరించాను.

7 ఎందుకంటే నీకొకక్డికే ఉనన్ గొపప్తనం
ఏమిటి? నీకు ఉనన్దానిలో నువువ్ ఉచితంగా
పొందనిది ఏమిటి? ఇతరుల నుండి పొంది కూడా
అది నీ సొంతమే అనన్టుట్ గొపప్లు
చెపుప్కోవడమెందుకు? 8 ఇపప్టికే మీకు
అవసరమైనవనీన్ మీరు
సంపాదించుకునాన్రంటనే! ఇపప్టికే
ధనవంతులయాయ్రంటనే! మా పర్మేయం
లేకుండానే మీరు రాజులైపోయారంటనే!
అయినా, మీరు రాజులు కావడం మంచిదేగా, మేము
కూడా మీతో కలిసి ఏలవచుచ్!

వినయభావంవినయభావం, సహనంసహనం విషయంలోవిషయంలో పౌలుపౌలు ఆదరశ్ంఆదరశ్ం
9 దేవుడు కీర్సుత్ అపొసత్లులమైన

మమమ్లిన్ ఊరేగింపులో చివరి వరసలో ఉంచి
మరణశికష్ పొందిన వారిలా ఉంచాడని
నాకనిపిసుత్నన్ది. మేము లోకమంతటికీ, అంటే
దేవదూతలకూ మనుషులకూ ఒక వింత
పర్దరశ్నలాగా ఉనాన్ం. 10 కీర్సుత్ కోసం
మేము బుదిధ్హీనులం, మీరు తెలివైనవారు!
మేము బలం లేని వాళళ్ం, మీరు బలమైనవారు,
ఘనత పొందినవారు! మేమైతే అవమానం పాలైన
వాళళ్ం.

11 ఈ గంట వరకూ మేము ఆకలిదపుప్లతో
అలమటిసుత్నాన్ం, సరైన బటట్లు లేవు.
కూర్రంగా దెబబ్లు తింటునాన్ం, నిలువ నీడ
లేని వాళళ్ం. 12 మా చేతులతో కషట్పడి పని
చేసుకుంటునాన్ం. పర్జలు మమమ్లిన్
నిందించినా పర్తిగా దీవిసుత్నాన్ం. ఎనిన్
బాధలు పెటిట్నా ఓరుచ్కుంటునాన్ం. 13

మమమ్లిన్ తిటిట్న వారితో దయగానే
మాటాల్డుతునాన్ం. ఇపప్టికీ మమమ్లిన్
అందరూ ఈ లోకంలోని మురికిగా, పారేసిన
కసువులాగా ఎంచుతునాన్రు.

14 నేను ఈ మాటలు రాసుత్నన్ది మీరు నా
పిర్యమైన పిలల్లని మీకు బుదిధ్
చెపప్డానికే గానీ మిమమ్లిన్ సిగుగ్
పరచాలని కాదు. 15 ఎందుకంటే కీర్సుత్లో మీకు
సంరకష్కులు పదివేల మంది ఉనాన్, అనేకమంది
తండుర్లు లేరు. కీర్సుత్ యేసులో సువారత్
దావ్రా నేను మిమమ్లిన్ కనాన్ను. కాబటిట్
ననున్ పోలి నడుచుకోమని మిమమ్లిన్
వేడుకుంటునాన్ను. 17 అందుకే పర్భువులో నాకు
పిర్యమైన, నమమ్కమైన నా కుమారుడు
తిమోతిని మీ దగగ్రికి పంపాను. అతడు నేను ఏ
విధంగా పర్తి సథ్లంలో, పర్తి సంఘంలో ఏమి
బోధిసుత్నాన్నో, వాటిని కీర్సుత్లో ఏ
విధంగా అనుసరిసుత్నాన్నో, మీకు జాఞ్పకం
చేసాత్డు.

అపొసత్లికఅపొసత్లిక అధికారంఅధికారం
18 నేను మీ దగగ్రికి రాననుకుని కొందరు

మిడిసిపడుతునాన్రు. 19 పర్భువు చితత్మైతే
తవ్రలోనే మీ దగగ్రికి వచిచ్, అలా మిడిసి
పడేవారి మాటలు కాదు, వారి బలమేమిటో
తెలుసుకుంటాను. 20 దేవుని రాజయ్ం అంటే
ఒటిట్ మాటలు కాదు, అది బలపర్భావాలతో
కూడినది. 21 మీకేం కావాలి? మీ దగగ్రికి నేను
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బెతత్ంతో రావాలా, పేర్మతో, మృదువైన
మనసుతో రావాలా?

దురీన్తిదురీన్తి విషయంవిషయం గదిద్ంపుగదిద్ంపు, కర్మశికష్ణకర్మశికష్ణ
చరయ్చరయ్

మీ మధయ్ వయ్భిచారం ఉనన్దని
మేము వినాన్ం. మీలో ఒకడు తన తండిర్
భారయ్ను ఉంచుకునాన్డట గదా. ఇలాటి

వయ్భిచారం కెర్ౖసత్వేతరులోల్ సైతం
కనిపించదు.

సంఘంలోసంఘంలో చెడుగునుచెడుగును పటిట్ంచుకోకపటిట్ంచుకోక పోవడంపోవడం
చీలికలచీలికల మూలంగానేమూలంగానే

2 ఇలా ఉండి కూడా మీరు విరర్వీగుతునాన్రు.
నిజానికి ఈ విషయమై మీరు విలపించాలి గదా.
ఇలాటి పని చేసిన వాణిణ్ మీలో నుండి తపప్క
వెలివేయాలి. 3 నేను శరీరరీతిగా మీకు దూరంగా
ఉనన్పప్టికీ ఆతమ్రీతిగా మీతో కూడ
ఉనన్టుట్గానే ఆ పని చేసినవాడి విషయంలో
ఇపప్టికే తీరుప్ తీరాచ్ను. 4 ఎలాగంటే,
పర్భు యేసు నామంలో మీరు సమకూడినపుప్డు
పర్భు యేసు శకిత్ దావ్రా నేను నా ఆతమ్లో
మీతో ఉండగా, 5 పర్భువు వచేచ్ రోజున అతని
ఆతమ్కు విమోచన కలగడం కోసం అతని భౌతిక
శరీరం నశించేలా అలాటి వాణిణ్ సైతానుకు
అపప్గించండి.

6 మీరు గరవ్ంతో మిడిసిపడడం మంచిది కాదు.
పులిపిండి కొంచెమే అయినా, అది పిండి
ముదద్నంతటినీ పులిసేలా చేసుత్ందని మీకు
తెలుసు కదా! 7 మీరు పులిపిండి లేని వారు
కాబటిట్ తాజా పిండిముదద్ కావడం కోసం పాత
పులిపిండిని పారవేయండి. ఎందుకంటే కీర్సుత్
అనే మన పసాక్ పశువు వధ జరిగింది. 8 కాబటిట్,
చెడు నడవడితో, దుషట్తవ్ంతో కూడిన పాత
పులిపిండితో కాక, నిజాయితీ, సతయ్ం అనే
పొంగని రొటెట్తో పండగ జరుపుకుందాం.

9 వయ్భిచారులతో సహవాసం చేయవదద్ని నా
ఉతత్రంలో మీకు రాశాను. 10 అయితే ఈ
లోకానికి చెందిన వయ్భిచారులు, దురాశపరులు,
దోచుకునే వారు, విగర్హాలను పూజించేవారు
ఇలాటి వారితో ఏ మాతర్ం సహవాసం
చేయవదద్ని కాదు. అలా ఉండాలంటే మీరు లోకం
నుండి వెళిళ్పోవలసి వసుత్ంది.

11 ఇపుప్డు నేను మీకు రాసేదేమంటే,
కీర్సుత్లో సోదరుడు లేక సోదరి అని
పిలిపించుకొనే వారెవరైనా సరే,
వయ్భిచారులూ దురాశపరులూ విగర్హాలను
పూజించేవారూ దూషించేవారూ తాగుబోతులూ
దోచుకునే వారూ అయి ఉంటే, అలాటి వారితో
సహవాసం చేయకూడదు. కనీసం వారితో కలిసి
భోజనం చేయకూడదు. 12 సంఘానికి బయట
ఉనన్వారికి నేనెందుకు తీరుప్ తీరాచ్లి?
వారికి దేవుడే తీరుప్ తీరుసాత్డు. 13 లోపలి
వారికి తీరప్రులు మీరే కదా! కాబటిట్ ఆ
దుషుట్ణిణ్ మీలో నుండి తొలగించండి.

విశావ్సులువిశావ్సులు ఒకరికిఒకరికి వయ్తిరేకంగావయ్తిరేకంగా ఒకరుఒకరు
కోరుట్లకుకోరుట్లకు వెళళ్కూడదువెళళ్కూడదు

మీలో ఒకరితో ఒకరికి వివాదం ఏమైనా
ఉంటే అతడు పరిశుదుధ్ల ఎదుట కాకుండా
అవిశావ్సి అయిన నాయ్యాధిపతి

ఎదుట వాదించడానికి పూనుకుంటాడా? 2

పరిశుదుధ్లు లోకానికి తీరుప్ తీరుసాత్రని
మీకు తెలియదా? మీరు ఈ లోకానికి తీరుప్
తీరచ్వలసి ఉండగా, చినన్ చినన్ విషయాలను
పరిషక్రించుకొనే సామరధ్య్ం మీకు లేదా? 3

మనం దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుసాత్మని మీకు
తెలియదా? అలాంటపుప్డు మరి ఈ లోక
సంబంధమైన విషయాలను గూరిచ్ మరి బాగా
తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ గదా?

4 కాబటిట్ ఈ లోక సంబంధమైన వివాదాలు
మీకు కలిగినపుడు వాటిని పరిషక్రించడానికి
సంఘంలో ఎలాటి సాథ్నం లేని వారి దగగ్రికి
వెళాత్రా? 5 మీరు సిగుగ్పడాలని ఇలా
చెబుతునాన్ను, తన సోదరుల మధయ్ వివాదం
పరిషక్రించగలిగే బుదిధ్మంతుడు మీలో ఎవరూ
లేరా? 6 అయితే ఒక సోదరుడు మరొక సోదరుని
మీద వాయ్జెయ్మాడుతునాన్డు. అది కూడా
అవిశావ్సి అయిన నాయ్యాధికారి ఎదుట!

7 అసలు కెర్ౖసత్వుల మధయ్ ఒకరితో ఒకరికి
వివాదం ఉండడమే మీ అపజయం. దాని కంటే మీరు
అనాయ్యం సహించడం మంచిది కదా? దానికంటే
మీ వసుత్వులు పోగొటుట్కోవడం మంచిది కదా?
8 అయితే మీరే ఇతరులకు, మీ సోదర సోదరీలకే
అనాయ్యం చేసుత్నాన్రు, మోసం
చేసుత్నాన్రు.

శరీరశరీర, వివాహవివాహ పవితర్తపవితర్త
9 అవినీతిపరులు దేవుని రాజాయ్నికి వారసులు

కాలేరని మీకు తెలియదా? మోసపోవదుద్.
లైంగిక దురీన్తికి పాలుపడే వారూ,
విగర్హాలను పూజించేవారూ, వయ్భిచారులూ,
పురుషులతో లైంగిక సంబంధాలు పెటుట్కొనే
పురుషులూ, విపరీత సంపరక్ం జరిపే వారూ, 10

దొంగలూ, దురాశ పరులూ, తాగుబోతులూ,
దురాభ్షలాడే వారూ, దోపిడీదారులూ దేవుని
రాజాయ్నికి వారసులు కాలేరు.

11 గతంలో మీలో కొంతమంది అలాటివారే.
అయితే పర్భు యేసు కీర్సుత్ నామంలో, మన
దేవుని ఆతమ్ మిమమ్లిన్ కడగడం దావ్రా
పవితుర్లై నీతిమంతులయాయ్రు. 12 నాకు
అనిన్ విషయాలోల్ సేవ్చఛ్ ఉంది గాని
అనిన్ విషయాలూ పర్యోజనకరం కాదు. అనిన్
విషయాలోల్ సేవ్చఛ్ ఉంది గాని దేనినీ
ననున్ లోపరచుకోనివవ్ను.

శరీరంశరీరం పర్భువుదిపర్భువుది
13 ఆహార పదారాధ్లు కడుపు కోసమూ, కడుపు

ఆహార పదారాధ్ల కోసమూ ఉనాన్యి. కానీ
దేవుడు రెంటినీ నాశనం చేసాత్డు. శరీరం
ఉనన్ది లైంగిక దురీన్తి కోసం కాదు, పర్భువు
కోసమే. పర్భువే శరీర పోషణ సమకూరుసాత్డు.
14 దేవుడు పర్భువును సజీవంగా లేపాడు.
మనలిన్ కూడా తన శకిత్తో లేపుతాడు.

15 మీ శరీరాలు కీర్సుత్కు అవయవాలుగా
ఉనాన్యని మీకు తెలియదా? నేను కీర్సుత్
అవయవాలను తీసుకుపోయి వేశయ్కు
అవయవాలుగా చేయవచాచ్? అలా చేయకుందును
గాక. 16 వేశయ్తో కలిసేవాడు దానితో ఏక
శరీరం అవుతాడని మీకు తెలియదా? “వారిదద్రూ
ఒకే శరీరం అవుతారు” అని లేఖనాలు
చెబుతునాన్యి కదా? 17 అదే విధంగా,
పర్భువుతో కలిసినవాడు ఆయనతో ఒకే ఆతమ్గా
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ఉనాన్డు. 18 లైంగిక దురీన్తికి దూరంగా
పారిపొండి. ఇతర పాపాలనీన్ శరీరానికి బయటే
జరుగుతాయి గానీ లైంగిక దురీన్తి
జరిగించేవాడు తన సొంత శరీరానికి
వయ్తిరేకంగా పాపం చేసుత్నాన్డు.

శరీరంశరీరం ఆలయంఆలయం
19 మీ శరీరం మీలో నివసించే

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమనీ, ఆయనను
అనుగర్హించింది దేవుడే అనీ మీకు తెలియదా?
మీరు మీ సొంతం కాదు. 20 దేవుడే మిమమ్లిన్
ఖరీదు పెటిట్ కొనాన్డు. కాబటిట్ మీ
శరీరంతో ఆయనను మహిమ పరచండి.

వివాహంవివాహం దేవుడుదేవుడు సాథ్పించాడుసాథ్పించాడు

ఇపుప్డు మీరు నాకు రాసిన వాటి సంగతి.
పురుషుడు తన భారయ్ను
ముటట్కోకుండా ఉండవలసిన సమయాలు

కొనిన్ ఉనాన్యి. 2 అయితే లైంగిక దురీన్తి
కిర్యలు జరుగుతునన్ కారణం చేత పర్తి
పురుషుడికీ తనకంటూ భారయ్ ఉండాలి, పర్తి
సీత్ర్కి సొంత భరత్ ఉండాలి.

3 భరత్ తన భారయ్ పటాల్, భారయ్ తన
భరత్ పటాల్ వారి వివాహ ధరమ్ం
నెరవేరుసూత్ ఉండాలి. 4 భారయ్ శరీరం మీద
ఆమె భరత్కే గానీ ఆమెకు అధికారం లేదు.
అలాగే భరత్ శరీరం మీద అతని భారయ్కే గానీ
అతనికి అధికారం లేదు. 5 పార్రథ్న
చేయడానికి వీలు కలిగేలా కొంత కాలం పాటు
ఇదద్రి అంగీకారం ఉంటేనే తపప్ వారి మధయ్
లైంగిక ఎడబాటు ఉండకూడదు. మీరు ఆతమ్
నిగర్హం కోలోప్యినపుప్డు సాతాను
మిమమ్లిన్ పేర్రేపించకుండేలా తిరిగి ఏకం
కండి. 6 ఇది నా సలహా మాతర్మే, ఆజఞ్ కాదు.

7 ఏది ఏమైనా, మనుషులందరూ నాలాగా
ఉండాలని కోరుకుంటునాన్ను. కానీ పర్తి
ఒకక్డికీ దేవుడు ఒక పర్తేయ్కమైన వరం
ఇచాచ్డు. ఒకడికి ఒక వరం, ఇంకొకడికి ఇంకొక వరం
ఇచాచ్డు.

8 నాలాగా ఉండడం వారికి మంచిదని
అవివాహితులతో, వితంతువులతో చెబుతునాన్ను.
9 అయితే కోరికలను నిగర్హించుకోలేకపోతే
పెండిల్ చేసుకోవచుచ్. విరహాగిన్తో వేగి
పోవడం కంటే పెండిల్ చేసుకోవడం మంచిది.

యూదేతరయూదేతర విశావ్సులోల్విశావ్సులోల్ వివాహవివాహ వయ్వసథ్వయ్వసథ్
కర్మంకర్మం

10 ఇక పెళళ్యిన వారికి నేను కాక, పర్భువే
ఇచేచ్ ఆజఞ్ ఏమంటే, భారయ్ భరత్కు వేరు
కాకూడదు. 11 ఒకవేళ వేరైతే మళీళ్ పెళిళ్
చేసుకోకూడదు. లేదా తన భరత్తో
సమాధానపడాలి. అలాగే భరత్ తన భారయ్ను
విడిచిపెటట్కూడదు.

12 మిగిలిన వారితో పర్భువు కాక, నేనే
చెపేప్దేమంటే, ఒక సోదరునికి అవిశావ్సి
అయిన భారయ్ ఉండి ఆమె అతనితో కాపురం
చేయడానికి ఇషట్పడితే, అతడు ఆమెను
విడిచిపెటట్కూడదు. 13 అలాగే, ఏ
సీత్ర్కైనా అవిశావ్సి అయిన భరత్ ఉండి,
అతడు ఆమెతో కాపురం చేయడానికి తన సమమ్తి
తెలిపితే, ఆమె అతణిణ్ విడిచిపెటట్కూడదు.

14 అవిశావ్సి అయిన భరత్ విశావ్సి అయిన తన
భారయ్ను బటిట్ పవితర్త పొందుతాడు.
అవిశావ్సి అయిన భారయ్ విశావ్సి అయిన తన
భరత్ను బటిట్ పవితర్త పొందుతుంది.
లేకపోతే మీ పిలల్లు అపవితుర్లుగా ఉంటారు.
కాని ఇపుప్డు వారు పవితుర్లే.

15 అయితే అవిశావ్సి అయిన భాగసావ్మి
విడిచి వెళిళ్పోతానంటే పోనివవ్ండి.
అపుప్డు సోదరుడైనా సోదరి ఐనా తన
పెళిళ్నాటి పర్మాణాలకు కటుట్బడనవసరం
లేదు. శాంతిగా జీవించడానికే దేవుడు మనలిన్
పిలిచాడు. 16 మహిళా, నీ భరత్ను రకష్ణలోకి
నడిపిసాత్వో లేదో నీకేమి తెలుసు?
పురుషుడా, నీ భారయ్ను రకష్ణలోకి
నడిపిసాత్వో లేదో నీకేమి తెలుసు?

17 అయితే పర్భువు పర్తివాడికీ ఏ సిథ్తి
నియమించాడో, ఏ సిథ్తిలో పిలిచాడో, ఆ
సిథ్తిలోనే నడుచుకోవాలి. ఇదే నియమం
సంఘాలనిన్టిలో ఏరాప్టు చేసుత్నాన్ను. 18

ఎవరినైనా దేవుడు విశావ్సంలోకి
పిలిచినపుప్డు అతడు సునన్తి పొంది
ఉనాన్డా? అతడు ఆ సునన్తి గురుత్లు
పోగొటుట్కోనకక్ర లేదు. ఒకవేళ సునన్తి
పొందనివాడు విశావ్సంలోకి వచాచ్డా? అతడు
సునన్తి పొందనకక్ర లేదు. 19 దేవుని
ఆజఞ్లను పాటించడమే ముఖయ్ం గానీ సునన్తి
పొందడంలో గానీ, పొందక పోవటంలో గానీ ఏమీ
లేదు,

20 ఎవరు ఏ సిథ్తిలో ఉండగా పిలుపు పొందారో
ఆ సిథ్తిలోనే ఉండాలి. 21 దేవుడు నినున్
పిలిచినపుప్డు నీవు బానిసగా ఉనాన్వా? దాని
గురించి చింతించవదుద్. అయితే నీకు సేవ్చఛ్
పొందడానికి శకిత్ ఉంటే సేవ్చఛ్ పొందడమే
మంచిది. 22 పర్భువు పిలిచిన బానిస పర్భువు
వలన సవ్తంతుర్డు. అదే విధంగా
సవ్తంతుర్డుగా ఉండి పిలుపు పొందిన వాడు
కీర్సుత్కు బానిస. 23 పర్భువు మిమమ్లిన్
వెల చెలిల్ంచి కొనాన్డు కాబటిట్ మనుషులకు
దాసులు కావదుద్. 24 సోదరులారా, మనలో పర్తి
ఒకక్రినీ ఏ సిథ్తిలో ఉండగా పిలిచాడో ఆ
సిథ్తిలోనే దేవునితో నిలిచి ఉందాం.

25 పెళిల్ కానివారి విషయంలో పర్భువు
నుండి నాకు ఆదేశమేదీ లేదు గానీ పర్భువు కృప
చేత నమమ్దగిన వాడుగా ఉనన్ నేను నా భావం
చెబుతునాన్ను. 26 ఇపుడునన్ కషట్
పరిసిథ్తిని బటిట్ పురుషుడు తానునన్
సిథ్తిలోనే ఉండడం మేలని నా ఉదేద్శం. 27

వివాహ వయ్వసథ్లో భారయ్కు కటుట్బడి
ఉనాన్వా? వేరు కావాలనుకోవదుద్. భారయ్
లేకుండా ఒంటరిగా, లేక అవివాహితుడుగా
ఉనాన్వా? భారయ్ కావాలని కోరవదుద్. 28

ఒకవేళ నీవు పెళిళ్ చేసుకునాన్ పాపమేమీ
చేసినటుట్ కాదు. అవివాహిత పెళిళ్
చేసుకునాన్ ఆమె పాపమేమీ చేసినటుట్ కాదు.
అయితే అలాటి వారికి దైనందిన కషాట్లు
కలుగుతాయి. అవి మీకు కలగకుండా ఉండాలని నా
కోరిక.

29 సోదరులారా, నేను చెపేప్దేమంటే,
సమయం కొదిద్గానే ఉంది కాబటిట్ ఇక ముందు
భారయ్లు గలవారు భారయ్లు లేనటుట్గా
ఉండాలి. 30 ఏడేచ్వారు ఏడవనటుట్,
సంతోషించేవారు సంతోషించనటుట్ ఉండాలి.
కొనేవారు తాము కొనన్ది తమది కానటుట్
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ఉండాలి. 31 ఈ లోక వయ్వహారాలు
సాగించేవారు లోకంతో తమకేమీ సంబంధం
లేనటుట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ లోక
వయ్వసథ్ గతించిపోతూ ఉంది.

32 మీరు చింతలు లేకుండా ఉండాలని నా కోరిక.
పెళిళ్ కానివాడు పర్భువును ఏ విధంగా
సంతోషపెటాట్లా అని ఆయన విషయాలోల్
శర్దధ్ కలిగి ఉంటాడు. 33 పెళళ్యిన వాడు తన
భారయ్ను ఏ విధంగా సంతోషపెటాట్లా అని ఈ
లోకవిషయాల గురించి శర్దధ్ కలిగి ఉంటాడు.
34 అందువలల్ అతని మనసుస్ రెండు రకాలుగా
పని చేసూత్ ఉంటుంది. అదే విధంగా పెళళ్యిన
సీత్ర్కీ, పెళిళ్కాని సీత్ర్కీ తేడా ఉంది.
కనయ్ శరీరంలో ఆతమ్లో పవితర్త కలిగి
ఉండాలని పర్భువు కారాయ్లను గూరిచ్
శర్దధ్ కలిగి ఉంటుంది. పెళెళ్ౖన సీత్ర్
అయితే తన భరత్ను ఏ విధంగా
సంతోషపెటాట్లా అని ఈ లోక సంబంధమైన
విషయాలపై శర్దధ్ కలిగి ఉంటుంది. 35 మీకు
ఆటంకంగా ఉండాలని కాదు, మీ మంచి కోసమే
చెబుతునాన్ను. మీరు మంచి నడవడితో, ఇతర
ధాయ్సలేమీ లేకుండా పర్భువుపై దృషిట్
ఉంచి ఆయన సేవ చేయాలని నా ఆశ.

36 ఒకడు తనతో పెళిళ్ నిశచ్యమైన కనయ్ను
పెళిళ్ చేసుకోకుండా ఉండటం అకర్మమని
భావిసేత్, లేక ఆమెకు వయసుస్ పెరిగిపోవటం
వలల్ పెళిళ్ చేసుకోవటం అవసరమని
భావిసేత్, అతడు తన ఇషట్ పర్కారం
చేయవచుచ్. వారు పెళిళ్ చేసుకోవచుచ్. అది
పాపం కాదు. 37 అయితే ఎవరైనా పెళిళ్
చేసుకోనని హృదయంలో నిశచ్యించుకొని,
దానికి తగిన మనోబలం ఉండి, తన కోరికలను
అదుపులో ఉంచుకునే శకిత్ గలవాడయితే అతడు
చేసేది మంచి పని. 38 కనుక తనతో పెళిళ్
నిశచ్యమైన కనయ్ను పెళిళ్
చేసుకొనన్వాడు మంచి పని చేసుత్నాన్డు.
కాని పెళిళ్ చేసుకోనివాడు ఇంకా మంచి పని
చేసుత్నాన్డు.

39 భారయ్ తన భరత్ బతికి ఉనన్ంత వరకూ
అతనికి కటుట్బడి ఉండాలి. భరత్ మరణిసేత్
తనకు ఇషట్మైన వయ్కిత్ని పెళిళ్
చేసుకోడానికి ఆమెకు సేవ్చఛ్ ఉంటుంది.
అయితే ఆమె విశావ్సిని మాతర్మే
చేసుకోవాలి. 40 అయితే ఆమె ఉనన్ రీతిగా
ఉండిపోతే మరింత శేర్షఠ్మని నా
అభిపార్యం. ఈ విషయంలో దేవుని ఆతమ్
నాతో ఉనాన్డని నా నమమ్కం.

మాంసాహారంమాంసాహారం, కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ సేవ్చఛ్సేవ్చఛ్ పరిథిపరిథి

విగర్హాలకు బలి అరిప్ంచిన వాటి
విషయం: మనమంతా తెలివైన వారమే అని
మనకి తెలుసు. తెలివి మిడిసిపడేలా

చేసుత్ంది గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ని
కలిగిసుత్ంది. 2 ఎవరైనా తనకు ఏదైనా తెలుసు
అని భావిసేత్, అతడు గర్హించ వలసిందేమంటే
తాను తెలుసుకోవలసినంత ఇంకా తెలుసుకోలేదు
అని. 3 ఎవరైనా దేవుణిణ్ పేర్మిసూత్ ఉంటే
దేవునికి అతడు తెలుసనన్మాట.

4 అందుచేత విగర్హాలకు అరిప్ంచిన వాటిని
తినే విషయానికి వసేత్, ఈ లోకంలో విగర్హం
అనేది వటిట్ది. ఒకే ఒక దేవుడు తపప్ వేరొక
దేవుడు లేడని మనకు తెలుసు. 5 దేవుళుళ్,

పర్భువులు అని అందరూ పిలిచే వాళుళ్
చాలామంది ఉనాన్రు. ఆకాశంలో, భూమి మీదా
దేవుళళ్నే వారు ఎంతమంది ఉనన్పప్టికీ, 6

మనకైతే ఒకే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్
అయిన దేవుడు. ఆయన నుండి సమసత్మూ
కలిగింది. ఆయన కోసమే మనమునాన్ం. అలాగే
మనకు పర్భువు ఒకక్డే ఉనాన్డు. ఆయన యేసు
కీర్సుత్. ఆయన దావ్రా అనీన్ కలిగాయి. మనం
కూడా ఆయన దావ్రానే ఉనికి కలిగి ఉనాన్ం.

7 అయితే ఈ తెలివి అందరికీ లేదు. కొందరు
ఇంతకు ముందు విగర్హాలను ఆరాధించే వారు
కాబటిట్ తాము తినే పదారాధ్లు
విగర్హారిప్తాలని భావించి తింటారు. వారి
మనసాస్కిష్ బలహీనం కావడం వలన అది వారికి
అపరాధం అవుతుంది. 8 భోజనం విషయంలో మనకు
దేవుని నుండి ఏమీ మెపుప్ కలగదు. మనం
దేనినైనా తినకపోవడం వలన మనం తకుక్వ వారం
కాదు, తినడం వలన ఎకుక్వ వారం కాదు.

9 అయితే మీకునన్ ఈ సేవ్చఛ్
విశావ్సంలో బలహీనులైన వారికి అభయ్ంతర
కారణం కాకుండా చూసుకోండి. 10 ఎలా అంటే,
సతయ్ం గురించిన అవగాహన కలిగిన నీవు
విగర్హాలు నిలిపి ఉనన్ సథ్లంలో తింటూ
ఉండగా బలహీనమైన మనసాస్కిష్ గలవాడు
చూసేత్, అతడు విగర్హాలకు అరిప్ంచిన
పదారాధ్లను తినడానికి ధైరయ్ం
తెచుచ్కుంటాడు కదా? 11 తదావ్రా ఎవరి కోసం
కీర్సుత్ చనిపోయాడో విశావ్సంలో
బలహీనుడైన ఆ నీ సోదరుడు నీ తెలివి వలన
పాడైపోతాడు.

12 ఈ విధంగా మీరు మీ సోదరులకు
వయ్తిరేకంగా పాపం చేయడం దావ్రా,
విశావ్సంలో బలహీనమైన వారి మనసాస్కిష్ని
నొపిప్ంచడం దావ్రా, మీరు కీర్సుత్కు
వయ్తిరేకంగా పాపం చేసుత్నాన్రు. 13

కాబటిట్ నా భోజనం నా సోదరుడు విశావ్సంలో
జారిపోవడానికి కారణమైతే, నా సోదరునికి
అభయ్ంతరం కలిగించకుండేలా ఇక నేనెనన్డూ
మాంసం తినను.

పౌలుపౌలు అపొసత్లతవ్ంఅపొసత్లతవ్ం సమరథ్నసమరథ్న

నాకు సేవ్చఛ్ లేదా? నేను
అపొసత్లుణిణ్ కాదా? మన పర్భు
యేసును నేను చూడలేదా? మీరు

పర్భువులో నా పనితనానికి ఫలితం కారా? 2 నేను
ఇతరులకి అపొసత్లుణిణ్ కాకపోయినా కనీసం
మీకైనా అపొసత్లుడినే కదా. పర్భువులో నా
అపొసత్లతావ్నికి మీరే రుజువు. 3 నాపై
నిందారోపణ చేసే వారికి నేనిచేచ్ జవాబు
ఇదే. 4 తినటానికీ తాగటానికీ మాకు అధికారం
లేదా? 5 మిగతా అపొసత్లులు, పర్భువు
సోదరులు, కేఫా, వీరందరిలాగా విశావ్సురాలైన
భారయ్ను తీసుకుని తిరగడానికి మాకు అధికారం
లేదా? 6 బరన్బా, నేను మాతర్మే పని
చేసూత్ ఉండాలా?

సువారత్సువారత్ పర్కటించేవారిపర్కటించేవారి జీవనోపాధిజీవనోపాధి
సువారత్సువారత్ వలల్నేవలల్నే

7 ఎవరైనా సైనికుడు తన ఖరుచ్లు తానే
భరిసూత్ సైనయ్ంలో పని చేసాత్డా?
దార్కష్తోట వేసి దాని పండుల్ తినని
వాడెవడు? పశువుల మందను పోషిసూత్ వాటి
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పాలు తాగని వాడెవడు? 8 ఈ మాటలు నేను మానవ
అధికారంతో చెబుతునాన్నా? ధరమ్శాసత్ర్ం
కూడా ఇదే చెబుతునన్ది కదా? 9 “ధానయ్పు
కళళ్ం తొకేక్ ఎదుద్ మూతికి చికక్ం
పెటట్వదుద్” అని మోషే ధరమ్శాసత్ర్ంలో
రాసి ఉంది. దేవుడు కేవలం ఎడల్ గురించేనా
ఇకక్డ రాసుత్నన్ది? 10 నిజానికి ఆయన
కచిచ్తంగా మన కోసం దీనిన్ చెపప్డం లేదా?
అవును, ఈ మాట మన కోసమే రాసి ఉంది.
ఎందుకంటే, దునేన్వాడు ఆశతో దునాన్లి.
కళళ్ం తొకిక్ంచేవాడు పంటలో భాగం
పొందుతాను అనే ఆశతో ఆ పని చేయాలి. 11 మీ
కోసం మేము ఆధాయ్తిమ్క విషయాలు
వితత్నాలుగా చలాల్ము. దానికి పర్తిఫలంగా
మీ నుండి శరీర సంబంధమైన పంట కోసుకోవడం
గొపప్ విషయమేమీ కాదు.

12 వేరే వారికి మీ మీద ఈ అధికారం ఉందంటే
మాకు మరి ఎకుక్వ అధికారం ఉంటుంది కదా?
అయితే మేము ఈ అధికారానిన్
ఉపయోగించుకోలేదు. కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ
విధమైన ఆటంకమూ కలిగించకుండా ఉండడం కోసం
అనిన్టినీ సహిసుత్నాన్ం. 13 దేవాలయంలో
పని చేసేవారు తమ జీవనోపాధిని ఆలయం నుండే
పొందుతారు. బలిపీఠం దగగ్ర కనిపెటుట్కొని
ఉండేవారు ఆ బలిపీఠం మీద అరిప్ంచిన
వసుత్వులోల్ పాలిభాగసుత్లు అని మీకు
తెలియదా?

14 అదే విధంగా సువారత్ పర్కటించేవారు
సువారత్ దావ్రానే తమ జీవనోపాధిని
పొందాలని పర్భువు నియమించాడు. 15 అయితే
వీటిలో దేనినీ నా హకుక్గా నేను
వినియోగించుకోలేదు. మీరు నా విషయంలో ఈ
విధంగా చేయాలని చెపప్డానికి నేను ఈ
సంగతులు రాయడం లేదు. ఈ విషయంలో నా
అతిశయానిన్ ఎవరైనా తకుక్వగా చూసేత్,
అంతకంటే నాకు మరణమే మేలు. 16 నేను
సువారత్ పర్కటించడంలో గరివ్ంచడానికి నాకు
కారణం ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే అది నాకు
తపప్నిసరి బాధయ్త. అయోయ్, నేను
సువారత్ పర్కటించకపోతే నాకు యాతన.

17 దానిన్ నేను ఇషట్పూరవ్కంగా చేసేత్
నాకు బహుమానం దొరుకుతుంది. ఒకవేళ నాకు
ఇషట్ం లేకపోయినా పర్భువు ఆ బాధయ్తను
నాకు అపప్గించాడు. 18 అలాటపుప్డు నాకు
బహుమానం ఏమిటి? నేను సువారత్
పర్కటిసుత్నన్పుప్డు దానిలో నాకునన్
హకుక్లను పూరిత్గా వాడుకోకుండా సువారత్ను
ఉచితంగా పర్కటించడమే నా బహుమానం.

నిజమైననిజమైన సేవావిధానంసేవావిధానం, పర్తిఫలంపర్తిఫలం
19 నేను సేవ్చాఛ్జీవిని, ఎవరికీ బానిసను

కాను. అయితే నేను ఎకుక్వమందిని
సంపాదించుకోడానికి అందరికీ ననున్ నేనే
సేవకునిగా చేసుకునాన్ను. 20 యూదులిన్
సంపాదించడానికి యూదునిలాగా ఉనాన్ను.
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ పాటించే వారిని
సంపాదించడానికి నాకై నేను దాని కింద
లేకపోయినా, ధరమ్శాసాత్ర్నికి
లోబడినటుట్గా ఉనాన్ను. 21 దేవుని
విషయంలో ధరమ్శాసత్ర్ం లేని వాణిణ్
కాదు, కీర్సుత్కు చెందిన ధరమ్శాసత్ర్ం
నాకుంది. అయినా, ధరమ్శాసత్ర్ం లేని వారిని

సంపాదించడానికి వారి విషయంలో
ధరమ్శాసత్ర్ం లేనటుట్గానే ఉనాన్ను. 22

బలహీనులిన్ సంపాదించుకోడానికి వారికి
బలహీనుడినయాయ్ను. ఏ విధంగా నైనా
కొందరిని రకిష్ంచాలని అందరికీ
అనిన్విధాలుగా ఉనాన్ను. 23 సువారత్ కోసం
నేను ఏమైనా చేసాత్ను. తదావ్రా దాని
ఫలంలో పాలివాణిణ్ కావాలని నా వాంఛ.

24 పరుగు పందెంలో పాలొగ్నే వారంతా
పరిగెతుత్తారు గాని బహుమానం మాతర్ం
ఒకక్డికే లభిసుత్ంది అని మీకు తెలుసు కదా!
కాబటిట్ అదేవిధంగా మీరు బహుమానం
పొందాలని పరుగెతత్ండి. 25 అంతే కాక
పందెంలో పరిగెతేత్ పర్తి ఒకక్డూ అనిన్
విషయాలోల్ ఆతమ్నిగర్హం కలిగి ఉంటాడు.
వారు తవ్రగా ఎండిపోయి వాడి పోయే ఆకుల
కిరీటం కోసం పరిగెతిత్తే, మనం అకష్యమైన
కిరీటం కోసం ఆతమ్ నిగర్హంతో
పరిగెతుత్తాము.

26 కాబటిట్ నేను గమయ్ం లేని వాడిలా
పరుగెతత్ను. గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను
పోటాల్డడం లేదు. 27 ఇతరులకు పర్కటించిన
తరువాత ఒక వేళ నేనే అరహ్త
కొలోప్తానేమోనని నా శరీరానిన్
నలగగొటిట్, దానిన్ నాకు
లోబరచుకొంటునాన్ను.

అరణయ్పర్యాణంలోఅరణయ్పర్యాణంలో ఇశార్యేలీయులుఇశార్యేలీయులు మనకిమనకి
హెచచ్రికగాహెచచ్రికగా ఉనాన్రుఉనాన్రు

సొదరీ సోదరులారా, మన పితరులు
మేఘం కిందుగా పర్యాణాలు చేశారు.
వారంతా సముదర్ంలో గుండా నడిచి

వెళాళ్రు. 2 అందరూ మోషేను వెంబడించి
అతనిని బటిట్ మేఘంలో, సముదర్ంలో,
బాపిత్సం పొందారు. 3 వారంతా
ఆధాయ్తిమ్కమైన ఒకే ఆహారం తినాన్రు. 4

ఆధాయ్తిమ్కమైన ఒకే పానీయానిన్ తాగారు.
ఎలాగంటే వారు తమ వెంటే వచిచ్న
ఆతమ్సంబంధమైన బండలో నుండి పర్వహించిన
నీటిని తాగారు. ఆ బండ కీర్సేత్. 5 అయితే
వారిలో అతయ్ధికులు తమ జీవితాలోల్
దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్లేదు. కాబటిట్
వారి శవాలు అరణయ్ంలోనే రాలిపోయేలా
వారంతా చనిపోయారు.

6 వారు చేసినటుట్గా మనం కూడా చెడడ్
సంగతులను ఆశించకుండా ఉండాలని ఈ సంగతులు
ఉదాహరణగా మన కోసం రాసి ఉనాన్యి. 7

“పర్జలు తినడానికీ తాగడానికీ కూరుచ్నాన్రు,
కామసంబంధమైన నాటాయ్లకు లేచారు” అని
రాసి ఉనన్టుట్ వారిలాగా మీరు
విగర్హారాధకులు కావదుద్. 8 వారిలాగా
లైంగిక దురీన్తిలో మునిగిపోవదుద్. వారిలో
కొందరు వయ్భిచారం జరిగించి ఒకక్ రోజునే
ఇరవై మూడు వేలమంది చనిపోయారు. 9 వారిలో
చాలామంది పర్భువును వయ్తిరేకించి పాము
కాటుకు లోనై చనిపోయినటుట్ మనమూ చేసి
పర్భువును పరీకిష్ంచవదుద్. 10 అలాగే మీరు
సణుకోక్వదుద్. వారిలో చాలామంది దేవునిపై
సణిగి సంహార దూత చేతిలో మరణించారు.

11 ఈ సంగతులు వారికి జరిగినది మనకు
ఉదాహరణలుగా ఉండడానికే. వాటిని చూసి ఈ
చివరి రోజులోల్ మనం బుదిధ్

1 కొరింథీయులకు 10:11
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తెచుచ్కోడానికి అవి రాసి ఉనాన్యి. 12

కాబటిట్ ఎవరైతే తాను సరిగా నిలబడి
ఉనాన్నని భావిసాత్డో, అతడు పడిపోకుండా
ఉండడానికి జాగర్తత్ తీసుకోవాలి. 13 ఇపప్టి
వరకూ మీరు ఎదురొక్నన్ పరీకష్లు సాధారణంగా
మనుషులందరికీ కలిగేవే. దేవుడు
నమమ్దగినవాడు. సహించడానికి మీకునన్
సామరధ్య్ం కంటే మించిన పరీకష్లు మీకు
రానివవ్డు. అంతేకాదు, సహించడానికి వీలుగా ఆ
కషట్ంతో బాటు దానినుండి తపిప్ంచుకునే
మారగ్ం కూడా మీకు ఏరాప్టు చేసాత్డు.

14 కాబటిట్ నా పిర్యులారా,
విగర్హారాధనకు దూరంగా పారిపోండి. 15

తెలివైన వారితో మాటాల్డినటుట్ మీతో
మాటాల్డుతునాన్ను. నేను చెపిప్న
విషయాలను మీకై మీరే ఆలోచించి
నిరణ్యించుకోండి.

పర్భువుపర్భువు బలల్బలల్ సహవాసంసహవాసం కోసంకోసం పర్తేయ్కతపర్తేయ్కత
అవసరంఅవసరం

16 మనం సుత్తులు చెలిల్ంచే పాతర్లో
నుండి తాగడం కీర్సుత్ రకత్ంలో భాగం
పంచుకోవడమే. మనం రొటెట్ విరిచి తినడం
కీర్సుత్ శరీరంలో భాగం పంచుకోవడమే. 17

మనమంతా ఒకే రొటెట్లో భాగం
పంచుకొంటునాన్ం. రొటెట్ ఒకక్టే
కాబటిట్ దానిన్ తీసుకొనే మనం
అనేకులమైనపప్టికీ ఒకక్టే శరీరం
అయాయ్ం.

18 ఇశార్యేలీయులను చూడండి. బలిపీఠం మీద
అరిప్ంచిన వాటిని తినేవారు బలిపీఠంలో
పాలిభాగసుత్లే కదా? 19 దీనికి నా
అభిపార్యమేమిటని అనుకుంటునాన్రు?
విగర్హాలోల్ గాని, వాటికి అరిప్ంచిన
వాటిలో గానీ ఏమైనా ఉనన్దని నేను చెపప్డం
లేదు. 20 యూదేతరులు అరిప్ంచే బలులు
దేవునికి కాక దయాయ్లకే అరిప్సుత్నాన్రు.
మీరు దయాయ్లతో పాలి భాగసుత్లు కావడం
నాకిషట్ం లేదు. 21 మీరు పర్భువు
పాతర్లోనిదీ, దయాయ్ల పాతర్లోనిదీ
ఒకేసారి తాగలేరు. పర్భువు బలల్మీదా,
దయాయ్ల బలల్ మీదా, ఈ రెంటి మీదా
ఉనన్వాటిలో ఒకేసారి భాగం పొందలేరు. 22

పర్భువుకు రోషం కలిగిసాత్మా? మనం
ఆయనకంటే బలవంతులమా?

ఆహారపానీయాలఆహారపానీయాల విషయంలోవిషయంలో పేర్మపేర్మ నియమంనియమం
(రోమారోమా 14:1-23)

23 అనీన్ చటట్బదద్మైనవే కానీ అనీన్
పర్యోజనకరమైనవి కావు. అనిన్టిలో నాకు
సేవ్చఛ్ ఉంది గాని అనీన్ మనుషులకు వృదిధ్
కలిగించవు. 24 పర్తి ఒకక్డూ తన సొంత
కేష్మం కాక ఇతరుల కేష్మం కోసం చూడాలి. 25

మనసాస్కిష్ వేసే పర్శన్ల గురించి
ఆలోచించకుండా దుకాణంలో అమేమ్
మాంసానిన్ కొని తినవచుచ్. 26 ఎందుకంటే ఈ
భూమీ దానిలోని సమసత్మూ దేవునివే.

27 పర్భువుని నమమ్ని ఎవరైనా మిమమ్లిన్
భోజనానికి పిలిసేత్, మీకు ఇషట్మైతే
వెళళ్ండి. అకక్డ మీకు వడిడ్ంచినది ఏదైనా
సరే, మీ మనసాస్కిష్ ననుసరించి పర్శన్లేవీ
అడగకుండా తినండి. 28 అయితే, “ఇది

విగర్హాలకు అరిప్ంచినది” అని ఎవరైనా మీతో
చెబితే, అతడి నిమితత్మూ, మీ మనసాస్కిష్
నిమితత్మూ దానిన్ తినవదుద్. 29 ఇకక్డ
మనసాస్కిష్ అంటే, నీ సొంత మనసాస్కిష్
కాదు, ఎదుటివాడి మనసాస్కిష్ నిమితత్మే
అని చెబుతునాన్ను. నా సేవ్చఛ్ విషయంలో
వేరొకడి మనసాస్కిష్ ఎందుకు తీరుప్
చెపాప్లి? 30 నేను కృతజఞ్తతో
పుచుచ్కొంటే కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచిన దాని
విషయంలో నేనెందుకు నిందకు గురి కావాలి?

31 కాబటిట్ మీరు తినాన్, తాగినా, ఏమి
చేసినా సరే, అనీన్ దేవుని మహిమ కోసం
చేయండి. 32 యూదులకు గానీ,
గీర్సుదేశసుథ్లకు గానీ, దేవుని సంఘానికి గానీ
అభయ్ంతరం కలిగించకండి. 33 నేను కూడా ఇదే
విధంగా సొంత పర్యోజనాలు చూసుకోకుండా,
చాలా మంది పాప విమోచన పొందాలని వారికి
పర్యోజనం కలగాలని కోరుకుంటూ అనిన్
విషయాలోల్, అందరినీ సంతోషపెడుతునాన్ను.

కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ కర్మంకర్మం, పర్భువుపర్భువు బలల్బలల్

నేను కీర్సుత్లాగా
పర్వరిత్సుత్నన్ పర్కారం మీరూ
నాలాగా ఉండండి. 2 మీరు అనిన్

విషయాలోల్ ననున్ జాఞ్పకం చేసుకుంటూ,
నేను మీకు ఉపదేశించిన పదధ్తులను
అనుసరిసుత్నాన్రని మిమమ్లిన్
మెచుచ్కొంటునాన్ను.

3 మీరు తెలుసుకోవలసింది ఏమంటే, పురుషునికి
శిరసుస్ కీర్సుత్. సీత్ర్కి శిరసుస్ పురుషుడు.
కీర్సుత్కు శిరసుస్ దేవుడు. 4 తన తల
కపుప్కొని పార్రథ్న చేసే పురుషుడు తన తలను
అవమానపరచినటేట్. 5 తన తల కపుప్కోకుండా
పార్రథ్న చేసే, లేక పర్వచించే సీత్ర్ తన
తల అవమానపరచినటేట్. ఎందుకంటే అది ఆమె
తల గొరిగించుకునన్ దానితో సమానం. 6 తన తల
కపుప్కోని సీత్ర్ తన తలవెంటుర్కలు
కతిత్రించుకోవాలి. అలా కతిత్రించుకోవడం,
లేక పూరిత్గా వెంటుర్కలు తీసివేయడం
ఆమెకు అవమానమైతే ఆమె తల కపుప్కోవాలి. 7

పురుషుడు దేవుని పోలిక, ఆయన మహిమ.
కాబటిట్ అతడు తన తల కపుప్కోకూడదు. సీత్ర్
పురుషుని మహిమ. 8 అదెలాగంటే, సీత్ర్
పురుషుని నుండి కలిగింది గాని పురుషుడు సీత్ర్
నుండి కలగలేదు. 9 సీత్ర్ని పురుషుని కోసం
సృషిట్ంచడం జరిగింది గాని పురుషుణిణ్
సీత్ర్ కోసం కాదు. 10 కాబటిట్ దేవదూతల
కారణంగా సీత్ర్కి తల మీద ఒక అధికార సూచన
ఉండాలి.

11 అయితే పర్భువులో సీత్ర్కి వేరుగా
పురుషుడు, పురుషునికి వేరుగా సీత్ర్ ఉండరు. 12

ఏ విధంగా సీత్ర్ పురుషుని నుండి కలిగిందో,
అలాగే పురుషుడు సీత్ర్ మూలంగా కలిగాడు.
అయితే సమసత్మూ దేవునినుండే కలుగుతాయి.

13 మీరే చెపప్ండి. సీత్ర్ తల
కపుప్కోకుండా దేవునికి పార్రథ్న చేయడం
సరైనదేనా? 14 పురుషుడు తల వెంటుర్కలు
పెంచుకోవడం అతనికి అవమానమని సహజంగా మీకు
అనిపించడం లేదా? 15 దేవుడు సీత్ర్కి తల
వెంటుర్కలు పైటచెంగుగా ఇచాచ్డు కాబటిట్
ఆమె వాటిని పెంచుకోవడం ఆమెకు ఘనత అని
మీకు సవ్తహాగా తెలుసు కదా! 16 ఈ విషయంలో

1 కొరింథీయులకు 10:12
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వేరే వాదనలు చేసేవాడు, మాలో గానీ, దేవుని
సంఘంలో గానీ దీనికి వయ్తిరేకంగా
వేరొకఅభిపార్యం లేదని తెలుసుకోవాలి.

పర్భువుపర్భువు బలల్బలల్ దగగ్రదగగ్ర అకర్మాలుఅకర్మాలు ఖండనఖండన
17 మీకు ఈ కిర్ంది ఆజఞ్నిసూత్

మిమమ్లేన్మీ మెచుచ్కోవడం లేదు.
ఎందుకంటే మీరు సమావేశం కావడం ఎకుక్వ
కీడుకే కారణమౌతునన్ది గానీ మేలుకు కాదు. 18

మొదటి సంగతి, మీరు సమావేశమైనపుప్డు
మీలో ముఠా తగాదాలు ఉనాన్యని
వింటునాన్ను. కొంతమటుట్కు ఇది నిజమే
అనిపిసుత్ంది. 19 మీలో నిజంగా యోగుయ్లు
ఎవరో తెలియాలంటే మీలో
భినాన్భిపార్యాలు ఉండవలసిందే.

20 మీరంతా సమావేశమై కలిసి తినేది పర్భు
రాతిర్ భోజనం కాదు. 21 ఎందుకంటే మీరు ఆ
భోజనం తినేటపుప్డు ఒకడికంటే ఒకడు ముందుగా
తన మటుట్కు తానే తింటునాన్డు. దీనివలన
ఒకడు ఆకలితో ఉండగానే ఇంకొకడు బాగా తిని
తాగి మతుత్లో మునిగిపోతాడు. 22 ఏమిటిది?
తిని తాగడానికి మీకు ఇళుళ్ లేవా? దేవుని
సంఘానిన్ చినన్చూపు చూసూత్ లేని వారిని
అవమానపరుసాత్రా? మీతో ఏమి చెపాప్లి?
మిమమ్లిన్ మెచుచ్కోమంటారా? ఈ
విషయంలో మిమమ్లిన్ మెచుచ్కోలేను.

పర్భువుపర్భువు బలల్బలల్ కర్మంకర్మం, పరమారథ్ంపరమారథ్ం
23 నేను మీకు అపప్గించిన దానిన్ పర్భువే

నాకు ఇచాచ్డు. పర్భు యేసు అపప్గించబడిన
రాతిర్, ఆయన ఒక రొటెట్ చేత
పటుట్కునాన్డు. 24 సుత్తులు చెలిల్ంచిన
తరువాత దానిన్ విరిచి, “ఇది మీ కోసమైన నా
శరీరం. తీసుకుని తినండి. నా జాఞ్పకారథ్ం
దీనిన్ చేయండి” అని చెపాప్డు. 25 భోజనం
చేసిన తరువాత ఆ విధంగానే ఆయన పాతర్ను
చేత పటుట్కొని, “ఈ పాతర్ నా రకత్ం
మూలంగా చేసిన కొతత్ నిబంధన. మీరు దీనిన్
తాగిన పర్తిసారీ ననున్ జాఞ్పకం
చేసుకోడానికి దీనిన్ చేయండి” అనాన్డు. 26

మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, ఈ పాతర్లోది
తాగిన పర్తిసారీ పర్భువు వచేచ్వరకూ ఆయన
మరణానిన్ పర్కటిసుత్నాన్రు.

27 కాబటిట్ ఎవరైతే అయోగయ్మైన
విధానంలో పర్భువు రొటెట్ను తిని ఆయన
పాతర్లోది తాగుతారో వారు పర్భువు శరీరం,
ఆయన రకత్ం విషయంలో అపరాధులు అవుతారు. 28

కాబటిట్ పర్తి ఒకక్డూ తనను తాను
పరీకిష్ంచుకొని ఆ రొటెట్ తిని, ఆ
పాతర్లోది తాగాలి. 29 ఎందుకంటే పర్భువు
శరీరం గురించి సరైన అవగాహన లేకుండా దానిన్
తిని, తాగేవాడు తన మీదికి శికష్ కొని
తెచుచ్కుంటునాన్డు. 30 ఈ కారణం చేతనే
మీలో చాలామంది నీరసంగా, అనారోగయ్ంగా
ఉనాన్రు. చాలామంది చనిపోయారు కూడా. 31

అయితే మనలిన్ మనం పరిశీలించుకుంటూ ఉంటే
మన పైకి తీరుప్ రాదు. 32 మనం తీరుప్
పొందినా లోకంతో పాటు శికష్కు గురి కాకుండా
పర్భువు మనలను శికిష్ంచి
సరిదిదుద్తునాన్డు.

33 కాబటిట్ నా సోదర సోదరీలారా, మీరు
భోజనం చేయడానికి వచిచ్నపుప్డు ఒకడి కోసం

ఒకడు వేచి ఉండండి. 34 మీరు ఇలా కలుసుకోవడం
మీపై తీరుప్ రావడానికి కారణం కాకుండేలా,
ఆకలి వేసినవాడు తన ఇంటోల్నే భోజనం చేసి
రావాలి. మీరు రాసిన మిగతా సంగతులను నేను మీ
దగగ్రకి వచిచ్నపుప్డు సరిచేసాత్ను.

దేవునిదేవుని సంఘంలోసంఘంలో పరిచరయ్పరిచరయ్, ఆరాధనకైఆరాధనకై ఆతమ్ఆతమ్
వరాలువరాలు

సోదరీ సోదరులారా, ఆతమ్వరాలను
గూరిచ్ మీకు తెలియకుండా ఉండడం
నాకిషట్ం లేదు. 2 పూరవ్ం మీరు

అవిశావ్సులుగా ఉనన్పుప్డు ఎటుబడితే అటు
కొటుట్కుపోతూ విగర్హాలను ఆరాధించేవారని
మీకు తెలుసు. 3 అందుచేత నేను మీతో
చెపేప్దేమంటే, దేవుని ఆతమ్ వలన
మాటాల్డే వారెవరూ, “యేసు శాపగర్సుత్డు”
అని చెపప్రు. అలాగే పరిశుదాధ్తమ్ వలన
తపప్ ఎవరూ, “యేసే పర్భువు” అని చెపప్లేరు.

ఆతమ్వరాలఆతమ్వరాల వాడకమేవాడకమే నిజమైననిజమైన పరిచరయ్పరిచరయ్
(ఎఫెసీఎఫెసీ 4:7-16)

4 దేవుని ఆతమ్ ఒకక్డే గాని ఆయన
అనుగర్హించే కృపావరాలు వేరు వేరు. 5 అలాగే
పర్భువు ఒకక్డే గాని పరిచరయ్లు వేరు వేరు
విధాలు. 6 వేరు వేరు కారాయ్లు ఉనాన్యి
గాని అందరిలో, అనిన్టినీ జరిగించే దేవుడు
ఒకక్డే. 7 అందరి పర్యోజనం కోసం పర్తి
ఒకక్డికీ ఆతమ్ తన పర్తయ్కష్తను
అనుగర్హిసుత్నాన్డు. 8 ఎలా అంటే, ఒకే
ఆతమ్ ఒకడికి బుదిధ్ వాకుక్, ఒకడికి జాఞ్న
వాకుక్, 9 మరొకడికి విశావ్సం, మరొకడికి
సవ్సథ్త వరం ఇసాత్డు. 10 ఆ ఆతేమ్ ఒకడికి
అదుభ్తాలు చేసే శకిత్, మరొకడికి
పర్వచనాలు పలికే శకిత్, మరొకడికి ఆతమ్లను
గురిత్ంచే శకిత్, మరొకడికి వివిధ రకాల భాషలు
మాటాల్డే సామరధ్య్ం, మరొకడికి ఆ భాషల
అరథ్ం చెపేప్ శకిత్ అనుగర్హిసుత్నాన్డు.
11 ఆ ఆతమ్ ఒకక్డే ఇవనీన్ చేసూత్ తనకు
నచిచ్నటుట్ ఒకొక్కక్రికి పర్తేయ్కంగా
పంచిపెడుతునాన్డు.

పర్తిపర్తి విశావ్సీవిశావ్సీ కీర్సుత్కీర్సుత్ శరీరంలోశరీరంలో భాగమేభాగమే
గనకగనక పర్తిపర్తి ఒకక్రికీఒకక్రికీ సప్షట్మైనసప్షట్మైన పరిచరయ్పరిచరయ్

ఉందిఉంది
12 శరీరం ఒకక్టే, అందులో అనేక అవయవాలు

ఉనాన్యి. అవనీన్ ఒకే శరీరంలో అవయవాలైనా
శరీరం ఒకటే. కీర్సుత్ కూడా అలానే ఉనాన్డు.
13 ఎలాగంటే, యూదులైనా, గీర్కులైనా,
దాసులైనా, సవ్తంతుర్లైనా, మనమంతా ఒకక్
శరీరంలోకి ఒకక్ ఆతమ్లోనే బాపిత్సం
పొందాం. మనమంతా ఒకే ఆతమ్ను పానం చేశాం.
14 శరీరం అంటే ఒకక్ అవయవమే కాదు, అది
అనేక అవయవాలతో ఉంది. 15 పాదం ‘నేను చేతిని
కాదు కాబటిట్ శరీరంతో నాకు సంబంధం లేదు’
అని చెపిప్నంత మాతార్న అది శరీరంలో భాగం
కాకుండా పోదు. 16 అలాగే చెవి ‘నేను కనున్
కాదు కాబటిట్ శరీరంతో నాకు సంబంధం లేదు’
అని చెపిప్నంత మాతార్న అది శరీరంలో భాగం
కాకుండా పోదు. 17 శరీరమంతా ఒకక్ కనేన్
ఉంటే ఇక వినడం ఎలా? శరీరమంతా ఒకక్ చెవి
అయితే వాసన ఎలా చూడాలి?

1 కొరింథీయులకు 12:17
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18 అందుకే దేవుడు పర్తి అవయవానీన్ తన
ఇషట్ం పర్కారం శరీరంలో ఉంచాడు. 19 అవనీన్
ఒకే అవయవం అయితే శరీరమేది? 20 అయితే
ఇపుప్డు అవయవాలు అనేకం, శరీరం మాతర్ం
ఒకక్టే. 21 కాబటిట్ కనున్ చేతితో, “నీవు
నాకకక్ర లేదు” అనీ, తల పాదాలతో, “మీరు
నాకకక్ర లేదు” అనీ చెపప్డానికి వీలు లేదు. 22

అంతేకాక, శరీరంలో బలహీనంగా కనిపించే
అవయవాలు ఎకుక్వ అవసరమైనవి.

23 శరీరంలో ఘనత లేనివని తలంచే అవయవాలను
మరి ఎకుక్వగా ఘనపరుసాత్ం. అందం లేదని
తలచే అవయవాలకు ఎకుక్వ అందానిన్
కలిగిసాత్ం. 24 అందమైన అవయవాలకు మరింత
అందం అకక్ర లేదు. ఆ విధంగా దేవుడు శరీరంలో
వివాదాలు రాకుండా అవయవాలనీన్ ఒకదాని
పటల్ మరొకటి శర్దధ్ వహించేలాగా, తకుక్వ
దానికే ఎకుక్వ ఘనత కలిగించి, శరీరానిన్
అమరాచ్డు. 26 కాబటిట్ ఒక అవయవం
బాధపడితే మిగిలిన అవయవాలనీన్ దానితో
కలిసి బాధపడతాయి. ఒకటి ఘనత పొందితే
అవయవాలనీన్ దానితో కలిసి సంతోషిసాత్యి.
27 మీరు కీర్సుత్ శరీరం. మీలో పర్తి ఒకక్రూ
ఆ శరీరానికి చెందిన భాగాలు.

28 దేవుడు సంఘంలో మొదటి సాథ్నంలో
అపొసత్లులను, రెండవ సాథ్నంలో
పర్వకత్లను, మూడవ సాథ్నంలో ఉపదేశకులను,
ఆ తరావ్త అదుభ్తాలు చేసేవారిని, ఆ
తరావ్త సవ్సథ్త వరం గలవారిని, ఉపకారాలు
చేసేవారిని, కారాయ్లు
పరయ్వేకిష్ంచేవారిని, వివిధ భాషలు
మాటాల్డేవారిని నియమించాడు. 29 అందరూ
అపొసత్లులు కారు, అందరూ పర్వకత్లు కారు,
అందరూ బోధకులు కారు, అందరూ అదుభ్తాలు
చేయరు. 30 అందరికీ సవ్సథ్త వరం లేదు.
అందరూ భాషలతో మాటాల్డరు, అందరూ భాషల
అరథ్ం చెపప్లేరు. 31 కృపావరాలోల్
శేర్షఠ్మైన వాటిని ఆసకిత్తో కోరుకోండి.
అయితే నేను వీటనిన్టికీ మించిన సరవ్
శేర్షఠ్ మారాగ్నిన్ మీకు చూపిసాత్ను.

పరిచరయ్పరిచరయ్ వరాలనువరాలను పేర్మతోపేర్మతో ఉపయోగించాలిఉపయోగించాలి

నేను మనుషుల భాషలతో, దేవదూతల
భాషలతో మాటాల్డినా, నాలో
పేర్మ లేకపోతే గణగణలాడే

గంటలాగా, మోగే తాళంలాగా ఉంటాను. 2 దేవుని
మూలంగా పర్వచించే కృపావరం ఉండి, అనిన్
రహసయ్ సతాయ్లూ, సమసత్ జాఞ్నమూ నాకు
తెలిసి ఉనాన్, కొండలను పెకలించే పరిపూరణ్
విశావ్సం ఉనాన్, నాలో పేర్మ లేకపోతే
నేను వయ్రధ్మైన వాడినే. 3 పేదల కోసం నా
ఆసిత్ అంతా ధారపోసినా, నా శరీరానిన్
కాలచ్డానికి అపప్గించినా, నాలో పేర్మ
లేకపోతే నాకు పర్యోజనమేమీ ఉండదు.

4 పేర్మలో దీరఘ్శాంతం ఉంది. అది దయ
చూపుతుంది. పేర్మలో అసూయ ఉండదు. అది
గొపప్లు చెపుప్కోదు, గరవ్ంతో మిడిసిపడదు.

5 అమరాయ్దగా పర్వరిత్ంచదు. పేర్మలో
సావ్రధ్ం ఉండదు. అది తవ్రగా కోపం
తెచుచ్కోదు, ఎవరైనా అపకారం తలపెడితే
మనసులో ఉంచుకోదు.

6 ఈ పేర్మ దురీన్తి విషయంలో
సంతోషించదు, సతయ్ం విషయంలో
సంతోషిసుత్ంది.

7 అది అనిన్టినీ భరిసుత్ంది, అనిన్టినీ
నముమ్తుంది, అనిన్టినీ ఆశతో ఎదురు
చూసుత్ంది, అనిన్టినీ ఓరుచ్కుంటుంది.

8 పేర్మకు అంతం లేదు. పర్వచనాలు వృథా
అవుతాయి, భాషలు అంతరిసాత్యి, జాఞ్నం
గతించిపోతుంది.

9 ఎందుకంటే మనకు కొంతవరకే తెలుసు.
కొంతవరకే పర్వచిసుత్నాన్ము. 10 అయితే
పరిపూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పరిపూరణ్ం
కానివి అంతమైపోతాయి. 11 నేను చినన్వాడిగా
ఉనన్పుప్డు చినన్వాడిలాగానే
మాటాల్డాను, చినన్వాడిలాగానే
తరిక్ంచాను. ఇపుప్డు పెదద్వాడినయాయ్క
పిలల్చేషట్లు మానేశాను.

12 అలాగే ఇపుప్డు అదద్ంలో
చూసుత్నన్టుట్ మసకగా చూసుత్నాన్ం.
అపుప్డైతే ముఖాముఖిగా చూసాత్ం. ఇపుప్డు
నాకు తెలిసింది కొంత మాతర్మే. అపుప్డు
దేవుడు ననున్ పూరిత్గా ఎరిగినంత మటుట్కు
నేను కూడా పూరిత్గా తెలుసుకుంటాను.

13 పర్సుత్తం విశావ్సం, ఆశాభావం, పేర్మ
ఈ మూడూ నిలిచి ఉనాన్యి. వీటిలో
ఉనన్తమైనది పేర్మే.

దేవునిదేవుని మూలంగామూలంగా పలకడంపలకడం అనిన్టికనాన్అనిన్టికనాన్ గొపప్గొపప్
వరంవరం

పేర్మ కలిగి ఉండడానికి పర్యతన్ం
చేయండి. ఆతమ్ సంబంధమైన వరాలను
ఆసకిత్తో కోరుకోండి. ముఖయ్ంగా

దైవసందేశం పర్కటించగలిగే వరం కోరుకోండి.
2 ఎందుకంటే తెలియని భాషలతో
మాటాల్డేవాడు మనుషులతో కాదు, దేవునితో
మాటాల్డుతునాన్డు. అతడు పలికేది ఎవరికీ
అరథ్ం కాదు. అతడు ఆతమ్ దావ్రా రహసయ్
సతాయ్లను పలుకుతునాన్డు. 3 అయితే
దైవసందేశం పర్కటించేవాడు వినేవారికి
కేష్మాభివృదిధ్, ఆదరణ, ఓదారుప్ కలిగే
విధంగా మనుషులతో మాటాల్డుతునాన్డు. 4

భాషతో మాటాల్డేవాడు తనకు మాతర్ం మేలు
చేసుకుంటాడు గాని దైవసందేశం
పర్కటించేవాడు ఆదరణ, ఓదారుప్ కలిగిసూత్
సంఘానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలగజేసాత్డు.

5 మీరంతా తెలియని భాషలతో
మాటాల్డాలని నేను కోరుతునాన్ను గాని, మీరు
దైవసందేశం పర్కటించేవారుగా ఉండాలని
మరెకుక్వగా కోరుతునాన్ను. సంఘం అభివృదిధ్
చెందడానికి భాషలతో మాటాల్డే వాడి కంటే
(అరథ్ం చెబితే తపప్) దేవుని పకష్ంగా
దేవుడు తెలియ చేసిన సందేశానిన్
పర్కటించే వాడే గొపప్వాడు.

6 సోదరులారా, ఆలోచించండి. నేను మీ
దగగ్రికి భాషలతో మాటాల్డుతూ
వచాచ్ననుకోండి. నా మాటలు మీకు అరథ్ం కాక,
వాటిలో దేవుడు బయలు పరచిన విషయాలను గానీ,
జాఞ్నం గానీ, దేవుడు చెపప్మనన్ సందేశం
గానీ, లేక ఎదైనా ఉపదేశం గానీ లేకుండా ఉంటే
నా వలన మీకు పర్యోజనమేమిటి? 7

నిరీజ్వమైన వసుత్వులైన వేణువు ఊదినా, వీణ
వాయించినా, అవి వేరు వేరు సవ్రాలు
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పలకకపోతే, వాడిన వాయిదయ్మేదో ఎలా
తెలుసుత్ంది? 8 బాకా సప్షట్ంగా
వినిపించకపోతే యుదాధ్నికి ఎవరు
సిదధ్పడతారు? 9 అలాగే మీ నాలుకతో
సప్షట్మైన మాటలు పలకకపోతే వినేవారికి
ఏం అరథ్మౌతుంది? అది మీరు గాలితో
మాటాల్డుతునన్టేట్ ఉంటుంది కదా!

10 లోకంలో ఎనోన్ భాషలునాన్,
వాటనిన్టికీ సప్షట్మైన అరాథ్లు
ఉంటాయి. 11 మాటల అరథ్ం నాకు
తెలియకపోతే మాటాల్డేవాడు నాకూ, నాకు
అతడూ పరాయివారంగా ఉంటాం. 12 మీరు ఆతమ్
సంబంధమైన వరాల విషయంలో ఆసకిత్గలవారు
గనుక సంఘానిన్ అభివృదిధ్ పరిచే వరాలను
కోరుకొని వాటిలో అమితంగా అభివృదిధ్
చెందండి. 13 కాబటిట్ తెలియని భాషతో
మాటాల్డేవాడు దానికి అరథ్ం చెపేప్
సామరధ్య్ం కోసం పార్రథ్న చేయాలి.

14 నేను తెలియని భాషతో పార్రథ్న
చేసినపుడు నా ఆతమ్ పార్రథ్న చేసుత్ంది
గాని నా మనసు చురుకుగా ఉండదు. 15 కాబటిట్
నేనేం చెయాయ్లి? నా ఆతమ్తో
పార్రిధ్సాత్ను, మనసుతో కూడా
పార్రిధ్సాత్ను. ఆతమ్తో పాడతాను,
మనసుతో కూడా పాడతాను. 16 అలా కాకుండా, నీవు
ఆతమ్తో మాతర్మే సుత్తులు చెలిల్సేత్
నీవు పలికిన దానిన్ గర్హించలేని వయ్కిత్
నీవు చెపిప్న కృతజఞ్తలకు, “ఆమేన్” అని
చెపప్లేడు కదా! 17 నీకై నీవు బాగానే
సుత్తులు చెలిల్సాత్వు గానీ ఎదుటి
వయ్కిత్కి మేలు కలగదు.

18 దేవునికి సుత్తులు! నేను మీ అందరికంటే
ఎకుక్వగా తెలియని భాషలతో మాటాల్డతాను.
19 అయినా సంఘంలో తెలియని భాషతో పదివేల
మాటలు పలకడం కంటే, ఇతరులకు ఉపదేశం
దొరికేలా నా మనసుతో ఐదు మాటలు చెపప్డం
మంచిది. 20 సోదరులారా, ఆలోచనలో చినన్
పిలల్లాల్గా ఉండవదుద్. చెడు విషయంలో
పసివారిలాగా ఉండండి గానీ ఆలోచించడంలో
పరిణతి చెందినవారుగా ఉండండి. 21

ధరమ్శాసత్ర్ంలో ఇలా రాసి ఉంది, “తెలియని
భాషలు మాటాల్డే పర్జల దావ్రా, తెలియని
మనుషుల పెదవుల దావ్రా, ఈ పర్జలతో
మాటాల్డతాను. అయినపప్టికీ వారు నా మాట
వినరు అని పర్భువు చెబుతునాన్డు.”

22 కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు,
అవిశావ్సులకే సూచన. దేవుడిచిచ్న
సందేశానిన్ పర్కటించడం అవిశావ్సులకు కాదు,
విశావ్సులకే సూచన.

సాథ్నికసాథ్నిక సంఘంలోసంఘంలో ఆతమ్వరాలఆతమ్వరాల పరిచరయ్పరిచరయ్
కర్మంకర్మం

23 సంఘమంతా ఒకేసారి తెలియని భాషలతో
మాటాల్డుతునన్పుప్డు, బయటి వయ్కుత్లు
లేక అవిశావ్సులు లోపలికి వచిచ్ చూసేత్
మిమమ్లిన్ వెరిర్వారు అని చెపుప్కొంటారు
కదా? 24 అయితే అందరూ దేవుడిచిచ్న
సందేశానిన్ పర్కటిసూత్ ఉంటే బయటి
వయ్కిత్ లేక అవిశావ్సి లోపలికి వచిచ్
చూసేత్ మీ అందరి ఉపదేశం వలన తాను పాపినని
గర్హిసాత్డు, అందరి మూలంగా అతనికి
ఒపుప్దల కలుగుతుంది. 25 అపుప్డతని హృదయ

రహసాయ్లు బయలుపడతాయి. అపుప్డతడు
సాగిలపడి దేవుణిణ్ ఆరాధించి, దేవుడు నిజంగా
మీలో ఉనాన్డని పర్కటిసాత్డు.

26 సోదరులారా, ఇపుప్డేం జరుగుతునన్ది?
మీరు సమావేశమైనపుప్డు ఒకడు ఒక కీరత్న
పాడాలని, ఇంకొకడు దేవుని మాటలు
ఉపదేశించాలని చూసుత్నాన్డు, వేరొకడు
దేవుడు తనకు బయలు పరచిన దానిన్
పర్కటించాలని చూసుత్నాన్డు. ఒకడు తెలియని
భాషతో మాటలాడాలని చూసుత్ండగా మరొకడు
దానికి అరథ్ం చెపాప్లని కనిపెడుతునాన్డు.
సరే, అంతటినీ సంఘాభివృదిధ్ కోసం
జరిగించండి. 27 ఎవరైనా తెలియని భాషతో
మాటాల్డితే, ఇదద్రు, అవసరమైతే
ముగుగ్రికి మించకుండా, ఒకరి తరువాత ఒకరు
మాటాల్డాలి. ఒకరు దానికి అరథ్ం చెపాప్లి.
28 అరథ్ం చెపేప్వాడు లేకపోతే అతడు
సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలి. అయితే అతడు
తనతో, దేవునితో మాటాల్డుకోవచుచ్. 29

పర్వకత్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు మాటలాడవచుచ్.
మిగిలినవారు ఆ ఉపదేశానిన్
వివేచనాపూరవ్కంగా వినాలి. 30 అయితే అకక్డ
కూరుచ్నన్ మరొకనికి ఏదైనా వెలల్డి అయితే
మొదటివాడు మౌనంగా ఉండాలి. 31 అందరూ
నేరుచ్కొనేలా, పోర్తాస్హం పొందేలా
మీరంతా ఒకడి తరవాత ఒకడు దేవుడిచిచ్న
సందేశం పర్కటించ వచుచ్. 32 పర్వకత్ల
ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనంలో ఉనాన్యి.
33 ఎందుకంటే దేవుడు శాంతి సమాధానాలు
కలిగించే వాడే గాని గందరగోళం కలిగించేవాడు
కాడు. పరిశుదుధ్ల సంఘాలనిన్టిలో 34

సీత్ర్లు సంఘ సమావేశాలోల్ మౌనంగా
ఉండాలి. వారు లోబడి ఉండవలసిందే. వారికి
మాటాల్డేందుకు అనుమతి లేదు. ఇదే
విషయానిన్ ధరమ్శాసత్ర్ం కూడా
చెబుతునన్ది. 35 వారు దేనినైనా
తెలుసుకోవాలంటే వారి ఇంటోల్ తమ భరత్లను
అడగాలి. సంఘంలో సీత్ర్ మాటాల్డడం
అవమానకరం. 36 ఏం, దేవుని వాకుక్ మీ నుండే
బయలుదేరిందా? మీ దగగ్రికి మాతర్మే
వచిచ్ందా?

37 ఎవరైనా తాను పర్వకత్ననీ లేక ఆతీమ్య
వయ్కిత్ననీ భావిసేత్ ఇకక్డ నేను మీకు
రాసుత్నన్వి పర్భువు చెపిప్న ఆజఞ్లని
అతడు కచిచ్తంగా తెలుసుకోవాలి. 38 ఎవరైనా
దీనిన్ పటిట్ంచుకోక పొతే అ వయ్కిత్ని
పటిట్ంచుకోకండి. 39 కాబటిట్ నా
సోదరులారా, దేవుడిచిచ్న సందేశం
పర్కటించడం అనే వరానిన్ ఆసకిత్తో
కోరుకోండి. తెలియని భాషలతో
మాటాల్డటానిన్ ఆపకండి. 40 అంతా
మరాయ్దగా, కర్మంగా జరగనీయండి.

పర్భువుపర్భువు రాకడరాకడ, మొదటిమొదటి పునరుతాథ్నంపునరుతాథ్నం (పర్కటనపర్కటన
20:5, 11-15)

సోదరులారా, నేను మీకు పర్కటించిన
సువారత్ను మీకు మళీళ్ జాఞ్పకం
చేసుత్నాన్ను. మీరు దానిన్

అంగీకరించి, దానిలోనే నిలిచి ఉనాన్రు. 2 మీ
విశావ్సం వటిట్దైతే తపప్, నేను మీకు
పర్కటించిన సువారత్ ఉపదేశానిన్ మీరు
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గటిట్గా పటుట్కుని ఉంటే ఆ సువారత్
దావ్రానే మీరు రకష్ణ పొందుతూ ఉంటారు.

3 దేవుడు నాకనుగర్హించిన ఉపదేశానిన్
మొదట మీకు పర్కటించాను. అదేమంటే,
లేఖనాల పర్కారం కీర్సుత్ మన పాపాల కోసం
చనిపోయాడు, 4 లేఖనాల పర్కారం ఆయనను
సమాధి చేశారు, దేవుడు ఆయనను మూడవ రోజున
తిరిగి లేపాడు కూడా. 5 ఆయన కేఫాకూ, తరువాత
పనెన్ండు మందికీ కనబడాడ్డు. 6 ఆ తరువాత
ఐదు వందలకంటే ఎకుక్వైన సోదర సోదరీలకు
ఒకక్ సమయంలోనే కనిపించాడు. వారిలో
చాలామంది ఇంకా జీవించే ఉనాన్రు. కొందరు
కనున్ మూశారు. 7 తరువాత ఆయన యాకోబుకు,
అటు తరువాత అపొసత్లులకందరికీ కనిపించాడు.

8 చివరిగా అకాలంలో పుటిట్నటుట్నన్ నాకు
కూడా కనిపించాడు. 9 ఎందుకంటే నేను
అపొసత్లులందరిలో తకుక్వ వాణిణ్. దేవుని
సంఘానిన్ హింసించిన వాణిణ్ కాబటిట్ నాకు
అపొసత్లుడు అనన్ పిలుపుకు అరహ్త లేదు. 10

అయినా నేనేమిటో అది దేవుని కృప వలల్నే.
నాకు ఆయన అనుగర్హించిన కృప వృధాగా పోలేదు.
ఎందుకంటే వారందరికంటే నేను ఎకుక్వగా
కషట్పడాడ్ను. 11 నేనైనా వారైనా మేము
పర్కటించేది అదే, మీరు నమిమ్నది అదే.

కీర్సుత్కీర్సుత్ పునరుతాథ్నంపునరుతాథ్నం పార్ముఖయ్తపార్ముఖయ్త
12 కీర్సుత్ మరణించి సజీవుడై లేచాడని

మేము పర్కటిసూత్ ఉంటే మీలో కొందరు అసలు
మృతుల పునరుతాథ్నమే లేదని ఎలా చెబుతారు?
13 మృతుల పునరుతాథ్నం లేకపోతే, కీర్సుత్
కూడ లేవలేదు. 14 కీర్సుత్ లేచి ఉండకపోతే
మా సువారత్ పర్కటనా వయ్రథ్ం, మీ
విశావ్సమూ వయ్రథ్ం. 15 దేవుడు కీర్సుత్ను
లేపాడని ఆయన గూరిచ్ మేము సాకష్య్ం
చెపాప్ం కదా? మృతులు లేవడం అనేది లేకపోతే
దేవుడు యేసును కూడా లేపలేదు కాబటిట్
మేము దేవుని విషయంలో అబదధ్
సాకుష్లమనన్టేట్. 16 మృతులు లేవకపోతే
కీర్సుత్ కూడ లేవలేదు. 17 కీర్సుత్
లేవకపోతే మీ విశావ్సం వయ్రథ్మే,
మీరింకా మీ పాపాలోల్నే ఉనాన్రనన్మాట.
18 అంతేకాదు, ఇపప్టికే కీర్సుత్లో
కనున్మూసిన వారు కూడా నశించినటేట్. 19

మనం ఈ జీవిత కాలం వరకే కీర్సుత్లో ఆశ
పెటుట్కొనే వారమైతే మనుషులోల్
మనకంటే నిరాభ్గుయ్లెవరూ ఉండరు.

పునరుతాథ్నాలపునరుతాథ్నాల కర్మంకర్మం
20 కానీ ఇపుప్డు కీర్సుత్ తిరిగి లేవడం

దావ్రా చనిపోయిన వారిలో నుండి లేచిన
వారిలో పర్థమఫలం అయాయ్డు. 21 మనిషి
దావ్రా మరణం వచిచ్ంది కాబటిట్ మనిషి
దావ్రానే చనిపోయిన వారు తిరిగి లేవడం
జరిగింది. 22 ఆదాములో అందరూ ఏ విధంగా
చనిపోతునాన్రో, అదే విధంగా కీర్సుత్లో
అందరూ బర్తికించబడతారు. 23 పర్తి ఒకక్డూ
తన తన వరుసలో బర్తికించబడతారు. మొదట,
అంటే పర్థమ ఫలంగా కీర్సుత్, ఆ తరువాత
కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనకు చెందినవారు
బర్తికించబడతారు.

24 ఆ తరువాత ఆయన సమసత్ ఆధిపతాయ్నీన్
అధికారానీన్ బలానీన్ రదుద్ చేసి తన తండిర్

అయిన దేవునికి రాజాయ్నిన్ అపప్గిసాత్డు.
అపుప్డు అంతం వసుత్ంది. 25 ఎందుకంటే ఆయన
శతుర్వులంతా ఆయన పాదాకార్ంతులయేయ్
వరకూ ఆయన పరిపాలించాలి. 26 చిటట్ చివరిగా
నాశనమయేయ్ శతుర్వు మరణం. 27 దేవుడు
సమసాత్నీన్ కీర్సుత్ పాదాల కింద ఉంచాడు.
సమసత్ం అనే మాటలో పాదాల కింద ఉంచిన
దేవుడు తపప్ మిగిలినవనీన్ ఆయన పాదాల కింద
ఉనాన్యి అని తేటతెలల్ం అవుతుంది కదా. 28

సమసత్మూ కుమారుడికి వశమైన తరువాత దేవుడు
సరావ్ధికారిగా ఉండే నిమితత్ం ఆయన
కుమారుడు సమసాత్నీన్ తన కింద ఉంచిన
దేవునికి తానే లోబడతాడు.

29 ఇదేమీ కాకపోతే చనిపోయిన వారి కోసం
బాపిత్సం పొందేవారి సంగతేమిటి?
చనిపోయినవారు లేవకపోతే వారి కోసం
బాపిత్సం పొందడం ఎందుకు? 30 మేము
గంటగంటకు పార్ణం అరచేతిలో ఉంచుకొని
బతకడం ఎందుకు?

31 సోదరులారా, మన పర్భు కీర్సుత్
యేసులో మిమమ్లిన్ గూరిచ్ నేను చూపే
అతిశయానిన్ బటిట్ నేను పర్కటించేది
ఏమిటంటే, “నేను పర్తి దినం చనిపోతునాన్ను.”
32 నేను ఎఫెసులో కూర్ర మృగాలతో పోరాడింది
కేవలం మానవరీతాయ్ అయితే నాకు
లాభమేముంది? చనిపోయిన వారు లేవకపోతే,
“రేపు చనిపోతాం కాబటిట్ తిని, తాగుదాం.” 33

మోసపోకండి. “దుషుట్లతో సహవాసం మంచి
నడతను చెడగొడుతుంది.” 34 కాబటిట్
మేలోక్ండి! నీతి పర్వరత్న కలిగి, పాపం
చేయకండి. మీలో కొందరికి దేవుని గూరిచ్న
అవగాహన లేదు. మీరు సిగుగ్పడాలని ఇలా
చెబుతునాన్ను.

పునరుతాథ్నపునరుతాథ్న విధానంవిధానం
35 అయితే “చనిపోయిన వారు ఎలా లేసాత్రు?

వారెలాటి శరీరంతో వసాత్రు?” అని ఒకడు
అడుగుతాడు. 36 బుదిధ్ హీనుడా, నీవు వితత్నం
వేసినపుప్డు అది ముందు చనిపోతేనే కదా,
తిరిగి బతికేది! 37 నీవు పాతినది గోదుమ
గింజైనా, మరి ఏ గింజైనా, వటిట్ గింజనే
పాతిపెడుతునాన్వు గాని పైకి మొలిచే
శరీరానిన్ కాదు. 38 దేవుడే తన ఇషట్ పర్కారం
నీవు పాతిన దానికి రూపానిన్ ఇసాత్డు. పర్తి
వితత్నానికీ దాని దాని శరీరానిన్
ఇసుత్నాన్డు. 39 అనిన్ రకాల మాంసాలు
ఒకక్టి కాదు. మనిషి మాంసం వేరు, పశువు
మాంసం వేరు, పకిష్ మాంసం వేరు, చేప మాంసం
వేరు. 40 ఆకాశంలో వసుత్వులునాన్యి, భూమి
మీద వసుత్వులునాన్యి. ఆకాశ వసుత్ రూపాల
మహిమ వేరు, భూవసుత్ రూపాల మహిమ వేరు. 41

నూరుయ్ని మహిమ వేరు, చందుర్ని మహిమ వేరు,
నకష్తార్ల వెలుగు వేరు. ఒక నకష్తార్నికీ
మరొక నకష్తార్నికీ వెలుగులో తేడా
ఉంటుంది కదా.

42 చనిపోయిన వారు తిరిగి లేవడం కూడా
అలాగే ఉంటుంది. నశించిపోయే శరీరానిన్
నాటి నశించని శరీరానిన్ పొందుతారు. 43

ఘనహీనంగా వితిత్నది మహిమ గలదిగా,
బలహీనంగా వితిత్నది బలమైనదిగా తిరిగి
లేసుత్ంది. 44 పర్కృతి సంబంధమైన శరీరంగా
వితిత్నది ఆతమ్ సంబంధమైన శరీరంగా

1 కొరింథీయులకు 15:3

880



16

లేసుత్ంది. పర్కృతి సంబంధమైన శరీరం ఉంది
కాబటిట్ ఆతమ్ సంబంధమైన శరీరం కూడా
ఉంది. 45 దీని గురించి, “ఆదామనే మొదటి మనిషి
జీవించే పార్ణి అయాయ్డు” అని రాసి ఉంది.
చివరి ఆదాము జీవింపజేసే ఆతమ్ అయాయ్డు.
46 మొదట వచిచ్ంది ఆతమ్ సంబంధమైనది
కాదు. ముందు పర్కృతి సంబంధమైనది, ఆ తరవాత
ఆతమ్ సంబంధమైనది వచాచ్యి. 47 మొదటి
మనిషి భూసంబంధి. అతడు మటిట్లో నుండి
రూపొందిన వాడు. రెండవ మనిషి పరలోకం నుండి
వచిచ్నవాడు. 48 మొదట మటిట్ నుండి
వచిచ్నవాడు ఎలాటివాడో ఆ తరువాత మటిట్
నుండి పుటిట్న వారంతా అలాంటివారే. పరలోక
సంబంధి ఎలాటివాడో తరువాత వచిచ్న పరలోక
సంబంధులు కూడా అలాటి వారే. 49 మనం మటిట్
మనిషి పోలికను ధరించిన పర్కారం పరలోక
సంబంధి పోలికను కూడా ధరిసాత్ం. 50

సోదరులారా, నేను చెపేప్ది ఏమంటే, రకత్
మాంసాలు దేవుని రాజయ్ వారసతవ్ం
పొందలేవు. నశించి పోయేవి నశించని దానికి
వారసతవ్ం పొందలేవు.

విశావ్సులోల్విశావ్సులోల్ కొందరుకొందరు చనిపోరుచనిపోరు (1తెసస్తెసస్
4:14-17)

51 ఇదిగో వినండి, మీకు ఒక రహసయ్ం
చెబుతునాన్ను, మనమంతా నిదిర్ంచం.
నిమిషంలో రెపప్ పాటున, చివరి బాకా
మోగగానే మనమంతా మారిపోతాం. 52 బాకా
మోగుతుంది, అపుప్డు చనిపోయిన వారు నాశనం
లేనివారుగా లేసాత్రు. మనం మారిపోతాం. 53

నశించిపోయే ఈ శరీరం నాశనం లేని శరీరానిన్
ధరించుకోవాలి. మరణించే ఈ శరీరం మరణం లేని
శరీరానిన్ ధరించుకోవాలి. 54 ఈ విధంగా
నశించేది నశించని దానినీ, మరణించేది మరణం
లేని దానినీ ధరించుకొనన్పుప్డు,
“విజయం మరణానిన్ మింగివేసింది”
అని రాసి ఉనన్ మాటలు నెరవేరుతాయి.

55 “మరణమా, నీ విజయమేది? మరణమా, నీ
ములేల్ది?”

56 మరణపు ములుల్ పాపం. పాపానికి ఉనన్ బలం
ధరమ్శాసత్ర్మే.

57 అయితే మన పర్భు యేసు కీర్సుత్
దావ్రా మనకు విజయమిసుత్నన్ దేవునికి
సుత్తి. 58 కాబటిట్ నా పిర్య సోదరులారా,
సిథ్రంగా, నిబబ్రంగా ఉండండి. మీ కషట్ం
పర్భువులో వయ్రథ్ం కాదని ఎరిగి, పర్భువు
సేవలో ఎపప్టికీ ఆసకిత్ కలిగి ఉండండి.

అంతిమఅంతిమ హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు, అభినందనలుఅభినందనలు

పరిశుదుధ్ల కోసం చందా విషయంలో
నేను గలతీయ సంఘాలకు నియమించిన
పర్కారమే మీరు కూడా చేయండి. 2

నేను వచిచ్నపుప్డే చందా పోగు చేయడం
కాకుండా పర్తి ఆదివారం మీలో పర్తి ఒకక్డూ
తాను అభివృదిధ్ చెందిన కొదీద్ తన దగగ్ర
కొంత డబుబ్ తీసి దాచి పెటాట్లి. 3 నేను
వచిచ్నపుప్డు ఎవరిని ఈ పనికి మీరు
నిరణ్యిసాత్రో వారికి ఉతత్రాలిచిచ్,

వారిచేత మీ చందాను యెరూషలేముకు
పంపిసాత్ను. 4 నేను కూడా వెళళ్డం
మంచిదైతే వారు నాతో వసాత్రు.

5 నేను మాసిదోనియ మీదుగా వెళుత్నాన్ను.
కాబటిట్ ఆ సమయంలో మీ దగగ్రికి వసాత్ను.
6 అపుప్డు మీ దగగ్ర కొంతకాలం ఆగవచుచ్, ఒక
వేళ శీతకాలమంతా గడుపుతానేమో. ఆ తరావ్త
నా ముందు పర్యాణం ఎకక్డికైతే అకక్డికి
వెళళ్టానికి మీరు సహాయపడవచుచ్.

7 పర్భువు అనుమతిసేత్ మీ దగగ్ర
కొంతకాలం ఉండాలని ఎదురు చూసుత్నాన్ను.
కాబటిట్ ఇపుప్డు మారగ్మధయ్ంలో
మిమమ్లిన్ దరిశ్ంచడం నాకిషట్ం లేదు. 8

కానీ పెంతెకొసుత్ వరకూ ఎఫెసులో ఉంటాను. 9

ఎందుకంటే ఒక విశాలమైన దావ్రం నా ఎదుట
తెరిచి ఉంది. ఎదిరించే వారు కూడా అనేకమంది
ఉనాన్రు.

10 తిమోతి వచిచ్నపుప్డు అతడు మీ దగగ్ర
నిశిచ్ంతగా నివసించేలా చూసుకోండి. నాలాగా
అతడు కూడా పర్భువు పని చేసుత్నాన్డు. 11

కాబటిట్ ఎవరూ అతనిన్ చినన్ చూపు
చూడవదుద్. నా దగగ్రికి అతనిని శాంతితో
సాగనంపండి. అతడు సోదరులతో కలిసి వసాత్డని
ఎదురు చూసుత్నాన్ను.

12 సోదరుడైన అపొలోల్ విషయమేమంటే,
అతనిని ఈ సోదరులతో కలిసి మీ దగగ్రికి
వెళళ్మని నేను చాలా బతిమాలాను గాని
ఇపుప్డు రావడానికి అతనికి ఎంతమాతర్ం
ఇషట్ం లేదు. అతనికి వీలైనపుప్డు వసాత్డు.

13 మెలకువగా ఉండండి, విశావ్సంలో నిలకడగా
ఉండండి, ధైరయ్ం గలిగి, బలవంతులై ఉండండి.
14 మీరు చేసే పనులనీన్ పేర్మతో చేయండి.

15 సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ పార్ంతానికి
పర్థమ ఫలమనీ, వారు పరిశుదుధ్లకు సేవ
చేయడానికి తమను అంకితం చేసుకునాన్రనీ మీకు
తెలుసు. 16 కాబటిట్ సోదరులారా, అలాటి
వారికి, పనిలో సహాయం చేసే వారికి, కషట్పడే
వారికందరికీ లోబడి ఉండమని మిమమ్లిన్
బతిమాలుతూ ఉనాన్ను.

17 సెత్ఫను, ఫొరూమ్నాతు, అకాయికు అనే
వారు రావడం సంతోషంగా ఉంది. మీరు లేని కొరత
నాకు వీరి వలల్ తీరింది. 18 నా ఆతమ్కు, మీ
ఆతమ్కు వీరు ఆదరణ కలిగించారు. అలాటి వారిని
గురిత్ంచి గౌరవించండి.

19 ఆసియలోని సంఘాల వారు మీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. అకుల,
పిర్సిక్లల్, వారి ఇంటోల్ ఉనన్ సంఘమూ
పర్భువులో మీకు అనేక అభివందనాలు
చెబుతునాన్రు. 20 ఇకక్డి సోదరులంతా మీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. పవితర్మైన
ముదుద్పెటుట్కొని, మీరు ఒకరికి ఒకరు
అభివందనాలు చెపుప్కోండి.

21 పౌలు అనే నేను నా సవ్హసత్ంతో ఈ
అభివందనం రాసుత్నాన్ను. 22 ఎవరైనా
పర్భువును పేర్మించకుండా ఉంటే వారికి శాపం
కలుగు గాక. పర్భువు వసుత్నాన్డు.

23 పర్భు యేసు కీర్సుత్ కృప మీకు తోడుగా
ఉండుగాక. 24 కీర్సుత్ యేసులో ఉనన్ నా
పేర్మ మీ అందరితో ఉంటుంది. ఆమేన్.

1 కొరింథీయులకు 16:24

881



1

2 కొరింథీయులకుకొరింథీయులకు

కొరింతీయులకుకొరింతీయులకు రాసినరాసిన రెండవరెండవ పతిర్కపతిర్క

కారాయ్చరణలోకారాయ్చరణలో పౌలుపౌలు పదధ్తులుపదధ్తులు - వివరణవివరణ

కొరింతులోని దేవుని సంఘానికీ అకయ
పార్ంతమంతటా ఉనన్
పరిశుదుధ్లందరికీ దేవుని సంకలప్ం వలన

కీర్సుత్ యేసు అపొసత్లుడు అయిన పౌలు, మన
సోదరుడు తిమోతి రాసుత్నన్ విషయాలు. 2 మన
తండిర్ అయిన దేవుని నుండీ యేసు కీర్సుత్
పర్భువు నుండీ మీకు కృప, శాంతి కలుగు గాక. 3 మన
పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ తండిర్ అయిన
దేవునికి సుత్తి కలుగు గాక. ఆయన దయగల
తండిర్, అనిన్ విధాలా ఆదరించే దేవుడు.

4 ఆయన మా కషాట్లనిన్టిలో మమమ్లిన్
ఆదరిసుత్నాన్డు. దేవుడు మాకు చూపిన ఆ
ఆదరణ మేమూ చూపి ఎలాంటి కషాట్లోల్
ఉనన్వారినైనా ఆదరించగలిగేలా ఆయన
మమమ్లిన్ ఆదరిసుత్నాన్డు.

5 కీర్సుత్ పడిన బాధలు మాలో
అధికమయేయ్ కొదీద్, కీర్సుత్ ఆదరణ కూడా
మాలో అంతకంతకూ అధికం అవుతూ ఉంది. 6 మాకు
కషాట్లు వసేత్ అవి మీ విమోచన కోసం, మీ
ఆదరణ కోసం. మాకు ఆదరణ కలిగితే అది కూడా మీ
ఆదరణ కోసమే. మాలాగే మీరూ పడుతునన్
కషాట్లను సహించడానికి కావలసిన ఓరుప్ను ఈ
ఆదరణ కలిగిసుత్నన్ది.

7 మీరు మా కషాట్లను ఎలా
పంచుకుంటునాన్రో అలాగే మా ఆదరణ కూడా
పంచుకుంటునాన్రని మాకు తెలుసు. అందుచేత మీ
గురించి మాకు దృఢమైన ఆశాభావం ఉంది. 8

సోదరులారా, ఆసియ పార్ంతంలో మేము పడిన
బాధలు మీకు తెలియకుండా ఉండడం మాకిషట్ం
లేదు. మేము బతుకుతామనే నమమ్కం లేక, మా
శకిత్కి మించిన భారంతో పూరిత్గా
కుంగిపోయాము.

9 వాసత్వంగా, మాకు మరణదండన
విధించినటుట్ అనిపించింది. అయితే
చనిపోయిన వారిని లేపే దేవుని మీద తపప్, మా
మీద మేము నమమ్కం ఉంచకుండేలా అలా
జరిగింది. 10 ఆయన అలాటి భయంకరమైన ఆపద
నుండి మమమ్లిన్రకిష్ంచాడు, మళీల్
రకిష్సాత్డు. ఆయన మీద మా నమమ్కం
పెటుట్కునాన్ము. మళీళ్ మళీళ్ ఆయన
మమమ్లిన్ తపిప్సాత్డు. 11 మా కోసం మీరు
పార్రథ్న దావ్రా సహాయం చేసూత్ ఉంటే
ఆయన దీనిన్ చేసాత్డు. చాలామంది
పార్రథ్నల వలల్ దేవుడు మమమ్లిన్

కనికరించినందుకు ఎంతోమంది మా తరపున
కృతజఞ్త చెబుతారు.

12 మా అతిశయం ఇదే! దీనికి మా మనసాస్కిష్
సాకష్య్ం. లౌకిక జాఞ్నంతో కాక దేవుడు
పర్సాదించే సదుదేద్శంతో యథారథ్తతో
దేవుని కృపనే అనుసరించి, లోకంలో మరి
ముఖయ్ంగా మీ పటల్ నడుచుకునాన్ము. 13 మీరు
చదివి అరథ్ం చేసుకోలేని సంగతులేవీ మీకు
రాయడం లేదు. 14 మీరు ఇపప్టికే కొంతవరకూ
మమమ్లిన్ అరథ్ం చేసుకునాన్రు. కడవరకూ
అరథ్ం చేసుకుంటారని ఆశాభావంతో ఉనాన్ం.
మన యేసు పర్భువు దినాన, మీరు మాకూ, మేము
మీకూ గరవ్ కారణంగా ఉంటాం. 15 ఈ
నమమ్కంతో నేను మొదట మీ దగగ్రికి
రావాలనుకునాన్ను. దీనివలన మీకు రెండు సారుల్
పర్యోజనం కలగాలని నా ఉదేద్శం.

16 మాసిదోనియకు వెళూత్ ఉనన్పుడు
మిమమ్లిన్ కలుసుకుని మాసిదోనియ నుండి
మళీళ్ మీ దగగ్రికి రావాలనీ, తరువాత మీరు
ననున్ యూదయకు సాగనంపగలరనీ అనుకునాన్ను.
17 నేను ఇలా ఆలోచించి చపలచితత్ంగా
నడచుకునాన్నా? నేను “అవును, అవును” అనన్
తరువాత, “కాదు, కాదు” అంటూ లౌకయ్ంగా
పర్వరిత్సుత్నాన్నా? 18 అయితే దేవుడు
నమమ్దగినవాడు. మేము, “అవును” అని చెపిప్,
“కాదు” అనం. 19 నేనూ, సిలావ్నూ, తిమోతీ, మీకు
పర్కటించిన దేవుని కుమారుడు యేసు కీర్సుత్
“అవును” అని చెపిప్, “కాదు” అనేవానిగా
ఉండలేదు. ఆయన ఎపుప్డూ, “అవును”
అనేవానిగానే ఉనాన్డు. 20 దేవుని
వాగాద్నాలనీన్ కీర్సుత్లో, “అవును” గానే
ఉనాన్యి. కాబటిట్ దేవుని మహిమ కోసం
ఆయన దావ్రా మనం, “ఆమెన్” అంటునాన్ం.

21 కీర్సుత్లో మిమమ్లీన్ మమమ్లీన్
సిథ్రపరిచేది దేవుడే. ఆయనే మనలిన్
అభిషేకించి 22 మనం తన వాళళ్మనన్ ముదర్
మనపై వేసాడు, మన హృదయాలోల్ తన ఆతమ్ను
హామీగా ఇచాచ్డు.

23 మిమమ్లిన్ నొపిప్ంచడం ఇషట్ం లేక
నేను కొరింతుకు మళీళ్ రాలేదు. దీనికి దేవుడే
నా సాకిష్. 24 మీ విశావ్సం మీద పెతత్నం
చెలాయించే ఉదేద్శం మాకు లేదు. మీరు మీ
విశావ్సంలో నిలిచి ఉండగా మీ ఆనందం కోసం
మీతో కలిసి పని చేసుత్నాన్ము.
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నేను బాధ కలిగించేలా మీ దగగ్రికి
తిరిగి రాకూడదని నా అంతట నేనే
నిశచ్యించుకునాన్ను. 2 నేను మీకు బాధ

కలిగిసేత్ బాధ పొందినవాడు తపప్ ఇంకెవరు
ననున్ సంతోషపరచగలరు? 3 నేను
వచేచ్టపుప్డు ఎవరి వలన నాకు సంతోషం
కలగాలో వారి వలన నాకు దుఃఖం కలగకుండా
ఉండాలని ఈ సంగతి మీకు రాశాను. నా సంతోషమే
మీ అందరి సంతోషమని నా నమమ్కం. 4 మీకు బాధ
కలగాలని కాదు, మీ పటల్ నాకునన్
అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు
తెలుసుకోవాలని, ఎంతో బాధతో, హృదయ
వేదనతో, కనీన్ళుళ్ కారుసూత్ రాశాను.

5 ఎవరైనా నాకు బాధ కలగజేసి ఉంటే, నాకు
మాతర్మే కాదు, కొంతవరకూ మీకందరికీ బాధ
కలగజేశాడు (ఇంతకంటే కఠినంగా మాటాల్డడం
నాకిషట్ం లేదు). 6 అలాంటి వాడికి మీలో
ఎకుక్వమంది వలన కలిగిన ఈ శికష్ చాలు. 7

కాబటిట్ మీరిక అతణిణ్ శికిష్ంచకుండా
కష్మించి, ఆదరించడం మంచిది. లేకపోతే అతడు
అధిక దుఃఖంలో మునిగిపోతాడేమో. 8 అందుచేత
అతని పటల్ మీ పేర్మ సిథ్రపరచమని
మిమమ్లిన్ పోర్తస్హిసుత్నాన్ను. 9

మీరనిన్ విషయాలోల్ విధేయులై ఉంటారో
లేదో అని మిమమ్లిన్ పరీకిష్ంచేందుకే అలా
రాశాను. 10 మీరు ఎవరినైనా దేని గురించి
అయినా కష్మిసేత్ నేనూ అతనిన్
కష్మిసాత్ను. 11 నేను దేనినైనా కష్మించి
ఉంటే సాతాను మనలిన్ మోసపరచకుండా, మీ
కోసం, కీర్సుత్ ముఖం చూసి కష్మించాను.
సాతాను ఎతుత్గడలు మనకు తెలియనివి కావు.

12 కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించడానికి నేను
తోర్య పటట్ణానికి వచిచ్నపుప్డు, పర్భువు
నాకు దావ్రం తెరిచాడు. అయినా నా సోదరుడు
తీతు కనిపించకపోవడంతో 13 నాకు మనశాశ్ంతి
లేక, వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుని అకక్డ నుండి
మాసిదోనియకు బయలుదేరాను.

విజయవంతమైనవిజయవంతమైన పరిచరయ్పరిచరయ్
14 దేవుడు కీర్సుత్లో విజయ సూచకమైన తన

ఊరేగింపులో మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ
నడిపిసుత్నాన్డు. కీర్సుత్ను గురించిన
జాఞ్న పరిమళానిన్ మా దావ్రా అంతటా
గుబాళించేలా చేసుత్నన్ ఆయనకు
ధనయ్వాదాలు. 15 విమోచన పొందుతునన్
వారిమధయ్, నాశనమైపోతునన్ వారిమధయ్,
మేము దేవునికి కీర్సుత్ పరిమళంగా ఉనాన్ము.
16 నాశనమైపోతునన్ వారికి మరణపు వాసనగా,
విమోచన పొందుతునన్ వారికి జీవపు సువాసనగా
ఉనాన్ము. వీటికి యోగుయ్లెవరు? 17 దేవుని
వాకాయ్నిన్ లాభం కోసం చాలామంది
అమేమ్సుత్నాన్రు. మేము అలాంటి వాళళ్ం
కాదు. మేమైతే సదుదేద్శంతో ఉనాన్ం.
దేవుడు మమమ్లిన్ పంపించాడు. కీర్సుత్లో
దేవుని ఎదుట బోధిసుత్నాన్ం.

ఆమోదంఆమోదం పొందినపొందిన పరిచరయ్పరిచరయ్

మళీళ్ మా గురించి మేము గొపప్లు
చెపుప్కోవడం మొదలు పెటాట్మా?

కొంతమందికి అవసరమైనటుట్, మీకు గానీ, మీ
నుండి గానీ పరిచయ లేఖలు మాకు అవసరమా? 2

మా పరిచయ లేఖ మీరే. ఈ లేఖ మా హృదయాల
మీద రాసి ఉండగా, పర్జలందరూ తెలుసుకుని
చదువుకోగలుగుతునాన్రు. 3 అది రాతి పలక మీద
సిరాతో రాసింది కాదు. మెతత్ని హృదయాలు
అనే పలకల మీద జీవం గల దేవుని ఆతమ్తో, మా
సేవ దావ్రా కీర్సుత్ రాసిన ఉతత్రంగా మీరు
కనబడుతునాన్రు 4 కీర్సుత్ దావ్రా దేవుని
మీద మాకిలాంటి నమమ్కముంది. 5 మావలల్
ఏదైనా అవుతుందని ఆలోచించడానికి మేము
సమరుథ్లమని కాదు. మా సామరధ్య్ం దేవుని
నుండే కలిగింది.

ఈఈ పరిచరయ్పరిచరయ్ ఆతమ్ఆతమ్ సంబంధమైనదిసంబంధమైనది,
మహిమగలదిమహిమగలది, ధరమ్శాసత్ర్పరమైనదిధరమ్శాసత్ర్పరమైనది కాదుకాదు
6 ఆయనే కొతత్ ఒడంబడికకు సేవకులుగా మాకు

అరహ్త కలిగించాడు. అంటే వార్త రూపంలో
ఉనన్ దానికి కాదు, ఆతమ్ మూలమైన దానికే.
ఎందుకంటే అకష్రం చంపుతుంది గానీ ఆతమ్
బర్తికిసుత్ంది. 7 మరణ కారణమైన సేవ,
రాళల్ మీద చెకిక్న అకష్రాలకు
సంబంధించినదైనా, ఎంతో గొపప్గా ఉంది.
అందుకే మోషే ముఖ పర్కాశం తగిగ్పోతునాన్
సరే, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖానిన్ నేరుగా
చూడలేక పోయారు. 8 ఇలాగైతే ఆతమ్
సంబంధమైన సేవ మరింకెంత గొపప్గా
ఉంటుందో గదా!

9 శికాష్ విధికి కారణమైన సేవ ఇంత
గొపప్గా ఉంటే, నీతికి కారణమైన సేవ
మరింకెంతో గొపప్గా ఉంటుంది గదా! 10

అపారమైన వైభవం దీనికి ఉండడం వలన ఒకపుప్డు
వైభవంగా ఉండేది, ఇపుప్డు వైభవం
లేనిదయింది. 11 గతించి పోయేదే గొపప్గా
ఉంటే, ఎపప్టికీ ఉండేది ఇంకా ఎకుక్వ
గొపప్గా ఉంటుంది గదా!

12 తగిగ్పోయే వైభవానిన్
ఇశార్యేలీయులు నేరుగా చూడకుండా మోషే తన
ముఖం మీద ముసుకు వేసుకునాన్డు. మేము
మోషేలాంటి వాళళ్ం కాదు 13 మాకెంతో
భరోసా ఉంది కాబటిట్ చాలా ధైరయ్ంగా
ఉనాన్ము. 14 అయితే వారి మనసులు మూసుకు
పోయాయి. ఇపప్టి వరకూ వారు పాత ఒడంబడిక
చదివేటపుప్డు ఆ ముసుకు అలానే ఉంది.
ఎందుకంటే కేవలం కీర్సుత్లో దేవుడు దానిన్
తీసివేశాడు. 15 అయితే ఇపప్టికీ వారు మోషే
గర్ంథానిన్ చదివే పర్తిసారీ వారి హృదయాల
మీద ముసుకు ఇంకా ఉంది గాని 16 వారు ఎపుప్డు
పర్భువు వైపుకు తిరుగుతారో అపుప్డు దేవుడు
ఆ ముసుకు తీసివేసాత్డు.

17 పర్భువే ఆతమ్. పర్భువు ఆతమ్ ఎకక్డ
ఉంటాడో అకక్డ సేవ్చఛ్ ఉంటుంది. 18

మనమంతా ముసుకు లేని ముఖాలతో పర్భువు
వైభవానిన్ చూసూత్, అదే వైభవపు పోలిక లోకి
కర్మకర్మంగా మారుతూ ఉనాన్ము. ఇది ఆతమ్
అయిన పర్భువు దావ్రా జరుగుతునన్ది.

పరిచరయ్పరిచరయ్ నిషక్పటమైనదినిషక్పటమైనది

కనికరం ఎలా పొందామో అలానే ఈ సేవ
కూడా పొందాము, కాబటిట్
నిరుతాస్హపడము. 2 అయితే

సిగుగ్కరమైన రహసయ్ విషయాలను

2 కొరింథీయులకు 4:2
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నిరాకరించాము. మేము కుయుకిత్గా
పర్వరిత్ంచడం లేదు, దేవుని వాకాయ్నిన్
వకర్ం చేయడం లేదు. దేవుని దృషిట్లో
పర్తివాడి మనసాస్కిష్కీ మమమ్లిన్ మేమే
అపప్గించుకొంటూ సతయ్ం
పర్కటిసుత్నాన్ము.

3 ఒకవేళ మా సువారత్ అగోచరంగా ఉంది
అంటే అది కేవలం నాశనమై పోతునన్వారికే. 4

దేవుని సవ్రూపమైన కీర్సుత్ వైభవానిన్
చూపే సువారత్ వెలుగు చూడకుండా, ఈ లోక
దేవుడు వారి అవిశావ్స మనో నేతార్లకు
గుడిడ్తనం కలగజేశాడు.

5 కాబటిట్ మమమ్లిన్ మేము
పర్కటించుకోకుండా కీర్సుత్ యేసును మా
పర్భువుగా, యేసు కోసం మీ పనివాళళ్ంగా
పర్కటిసుత్నాన్ము. 6 “చీకటోల్ నుండి
వెలుగు పర్కాశిసుత్ంది” అని చెపిప్న దేవుడే
తన జాఞ్న వైభవపు వెలుగును ఇవవ్డానికి మా
హృదయాలోల్ పర్కాశించాడు. ఆ వెలుగు యేసు
కీర్సుత్ ముఖంలో పర్కాశిసోత్ంది. 7

అయితే ఈ సంపద మాకు మటిట్ కుండలోల్
ఉంది కాబటిట్ ఈ అతయ్ధికమైన శకిత్
దేవునిదే తపప్ మాది కాదు అని సప్షట్ంగా
తెలుసూత్ ఉంది.

పరిచరయ్పరిచరయ్ హింసలతోహింసలతో కూడినదికూడినది
8 అనిన్ రకాలుగా బాధలు పడుతునాన్ మేము

చితికిపోవడం లేదు. ఎటూ పాలుబోని
పరిసిథ్తులోల్ ఉంటునాన్ం గానీ కృంగిపోవడం
లేదు. 9 చితర్హింసలు అనుభవించాం గానీ
దికుక్మాలిన వాళళ్ం కాము. మమమ్లిన్
కొటిట్ పడేశారు కానీ నాశనం అయిపోవడం
లేదు. 10 యేసు జీవం మా దేహాలోల్ కనబడేలా
యేసు మరణానిన్ మా దేహంలో ఎపుప్డూ
మోసుకుపోతునాన్ము. 11 యేసు జీవం మా మానవ
దేహాలోల్ కనబడేలా, బతికి ఉనన్ మేము
ఎపుప్డూ యేసు కోసం చావుకు లోనవుతూనే
ఉనాన్ము.

12 ఈ విధంగా మాలో చావూ, మీలో జీవమూ పని
చేసుత్నాన్యి. 13 కాగా, “నమామ్ను
కాబటిట్ మాటాల్డాను” అని రాసినటుట్గా
అలాంటి విశావ్సం గల మనసు కలిగి మేము కూడా
నముమ్తునాన్ము కాబటిట్
మాటాల్డుతునాన్ము.

14 పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో
మమమ్లిన్ కూడా లేపి, మీతో తన ఎదుట
నిలబెడతాడని మాకు తెలుసు. 15 కృప
చాలామందికి విసత్రించినటుట్గా దేవుని
మహిమ కోసం కృతజఞ్త విసత్రించేలా అనీన్
మీ కోసమే జరిగాయి. 16 అందుచేత మేము
నిరుతాస్హపడడం లేదు. మా దేహాలు
రోజురోజుకీ కీష్ణించి పోతునాన్ లోలోపల
పర్తి రోజూ దేవుడు మమమ్లిన్
కొతత్వారినిగా చేసుత్నాన్డు.

17 మేము కనిపించే వాటి కోసం కాకుండా
కనిపించని వాటి కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ము.
కాబటిట్ కష్ణమాతర్ం ఉండే సవ్లప్ బాధ,
దానికి ఎనోన్ రెటుల్ అధికమైన అదుభ్తమైన
వైభవానికి మమమ్లిన్ సిదధ్ం చేసూత్ ఉంది.
అది ఎపప్టికీ ఉండే వైభవం. 18 కనిపించేవి
కొంత కాలమే ఉంటాయి కానీ కనిపించనివి
శాశవ్తంగా ఉంటాయి.

భూలోక నివాసులమైన మనం
నివసిసుత్నన్ ఈ గుడారం, అంటే మన
శరీరం నశిసేత్, పరలోకంలో మనం

నివసించటానికి ఒక భవనం ఉంది. దానిన్
మానవుడు నిరిమ్ంచలేదు. శాశవ్తమైన ఆ
భవనానిన్ దేవుడే నిరిమ్ంచాడు. 2 పరలోక
సంబంధమైన మన నివాసానిన్ ధరించుకోవాలని
ఆశపడుతూ ఈ గుడారంలో మూలుగుతునాన్ం. 3

ఎందుకంటే దానిన్ ధరించుకునన్పుడు మనం
నగన్ంగా కనబడం. 4 ఈ గుడారంలో ఉనన్ మనం
బరువు మోసూత్ మూలుగుతూ ఉనాన్ం. వీటిని
తీసివేయాలని కాదు గాని చావుకు లోనయేయ్ది
జీవం చేత మింగివేయబడాలి అనన్టుట్గా, ఆ
నివాసానిన్ దీని మీద ధరించుకోవాలని మన ఆశ.

5 దీని కోసం మనలిన్ సిదధ్పరచినవాడు
దేవుడే. ఆయన తన ఆతమ్ను మనకు హామీగా
ఇచాచ్డు. 6 అందుచేత ఎపుప్డూ నిబబ్రంగా
ఉండండి. ఈ దేహంలో నివసిసుత్నన్ంత కాలం,
పర్భువుకు దూరంగా ఉనాన్మని మనకు తెలుసు. 7

కంటికి కనిపించే వాటిని బటిట్ కాక
విశావ్సంతోనే మనం నడచుకుంటునాన్ము. 8 ఈ
దేహానిన్ విడిచి పెటిట్ పర్భువు దగగ్ర
నివసించడానికి ఇషట్పడుతునాన్ం కాబటిట్
నిబబ్రంగా ఉనాన్ం. 9 అందుచేత దేహంలో
ఉనాన్ దేహానిన్ విడిచినా, ఆయనకు
ఇషుట్లంగా ఉండాలనేదే మా లకష్య్ం.

10 మనమంతా కీర్సుత్ నాయ్యపీఠం ఎదుట
కనబడాలి. ఎందుకంటే పర్తివాడూ దేహంతో
జరిగించిన వాటి పర్కారం, అవి మంచివైనా
చెడడ్వైనా, తగినటుట్గా పర్తిఫలం
పొందాలి.

11 కాబటిట్ మేము పర్భువు పటల్
భయభకుత్లతో పర్జలను ఒపిప్సుత్నాన్ము.
మేమేంటో దేవుడు సప్షట్ంగా
చూసుత్నాన్డు. మీ మనసాస్కిష్కి కూడా అది
సప్షట్ంగా ఉండాలని మేము ఆశిసుత్నాన్ము.
12 మాకు మేమే మీ ఎదుట మళీళ్
మెపిప్ంచుకోవడం లేదు, హృదయంలో ఉనన్
విషయాలను బటిట్ కాక పై రూపానిన్ బటేట్
అతిశయించే వారికి మీరు జవాబు చెపప్గలిగేలా
మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణం
కలిగిసుత్నాన్ము. 13 మాకు మతి తపిప్ంది అని
ఎవరైనా అంటే అది దేవుని కోసమే. మేము
సిథ్ర చితుత్లం అంటే అది మీ కోసమే.

పరిచరయ్పరిచరయ్ ఉదేద్శంఉదేద్శం
14 కీర్సుత్ పేర్మ మమమ్లిన్ బలవంతం

చేసూత్ ఉంది. ఎలాగంటే, అందరి కోసం ఒకడు
చనిపోయాడు కాబటిట్ అందరూ చనిపోయారనే
విషయం కచిచ్తం. 15 బతికే వారు ఇక నుంచి తమ
కోసం బతకకుండా తమ కోసం చనిపోయి సజీవంగా
తిరిగి లేచిన వాడి కోసమే బతకాలని ఆయన
అందరి కోసం చనిపోయాడు. 16 ఈ కారణం చేత
ఇపప్టి నుండి మేము ఎవరితోనూ ఈ లోక
పర్మాణాల పర్కారం వయ్వహరించం.
ఒకపుప్డు మేము కీర్సుత్ను ఇలాగే చూశాం.
అయితే ఇపప్టి నుండి ఇలా వయ్వహరించం.

17 కాబటిట్ ఎవరైనా కీర్సుత్లో ఉంటే
వారు కొతత్ సృషిట్. పాతవి గతించి పోయాయి.
కొతత్వి వచాచ్యి. 18 అంతా దేవుని వలల్నే
అయియ్ంది. ఆయన మనలిన్ కీర్సుత్ దావ్రా
తనతో సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధాన పరచే
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సేవను మాకిచాచ్డు. 19 అంటే, దేవుడు వారి
అతికర్మాలిన్ వారి మీద మోపక, కీర్సుత్లో
లోకానిన్ తనతో సమాధానపరచుకుంటూ, ఆ
సమాధాన ఉపదేశానిన్ మాకు అపప్గించాడు.

20 కాబటిట్ మేము కీర్సుత్ పర్తినిధులం.
దేవుడే మా దావ్రా మిమమ్లిన్
బతిమాలుకొంటునన్టుట్ంది. దేవునితో
సమాధానపడమని కీర్సుత్ పకష్ంగా
మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ం. 21 ఎందుకంటే
మనం ఆయనలో దేవుని నీతి అయేయ్లా
పాపమెరుగని ఆయనను దేవుడు మన కోసం పాపంగా
చేశాడు.

పరిచరయ్పరిచరయ్ సారాంశంసారాంశం

అందుచేత మేము దేవునితో కలిసి పని
చేసూత్ దేవుని కృపను వయ్రథ్ం
చేసుకోవదద్ని మిమమ్లిన్

వేడుకొంటునాన్ము.
2 “అనుకూల సమయంలో మీ పార్రథ్న
వినాన్ను.
రకష్ణ దినాన మీకు సాయం చేశాను,”
అని ఆయన చెబుతునాన్డు. ఇదిగో, ఇపుప్డే
అనుకూలమైన సమయం, ఇదే రకష్ణ దినం.

3 మా సేవకు ఎలాంటి నింద కలగకూడదని ఏ
విషయంలోనూ అభయ్ంతరం కలిగించం. 4 దానికి
బదులు మేము అనిన్ విషయాలోల్ దేవుని
సేవకులంగా మముమ్ను మేము రుజువు
చేసుకుంటునాన్ం. బాధలోల్ ఇరుకులోల్
ఇబబ్ందులోల్ 5 దెబబ్లోల్ చెరసాలలోల్
అలల్రల్లో కాయకషట్ంలో నిదర్ లేని
రాతుర్లోల్ ఆకలిలో - ఎంతో సహనం చూపాం. 6

పవితర్తలో జాఞ్నంలో దీరఘ్శాంతంలో
దయలో పరిశుదాధ్తమ్లో నిషక్పటమైన
పేర్మలో 7 సతయ్వాకయ్ంలో దేవుని
శకిత్లో - కుడి ఎడమ చేతులోల్ నీతి
ఆయుధాలతో 8 ఘనతలో ఘనహీనతలో
అపవాదులోల్ పర్శంసలోల్ మేము పని
చేసుత్నాన్ం. మోసం చేసుత్నాన్మనే నింద
మా మీద ఉంది, అయినా మేము
యథారథ్వంతులమే. 9 అనామకులంగా మేము పని
చేసుత్నాన్, సుపర్సిదుధ్లమే.
చచిచ్పోతునన్టుట్ ఉనాన్ం, అయినా
చూడండి, ఇంకా బతికే ఉనాన్ం. మేము చేసే
దాని వలల్ శికష్ కలిగినా మరణ శికష్ పడడం
లేదు. 10 ఏడుసుత్నాన్ము కానీ ఎపుప్డూ
ఆనందిసూత్నే ఉనాన్ం. దరిదుర్లంగా
కనబడుతునాన్, అనేకమందిని
ఐశవ్రయ్వంతులుగా చేసుత్నాన్ం. ఏమీ లేని
వాళళ్ంగా కనబడుతునాన్, అనీన్
ఉనన్వాళళ్మే.

పర్తేయ్కంగాపర్తేయ్కంగా ఉండాలనిఉండాలని పిలుపుపిలుపు
11 కొరింతీయులారా, పూరిత్ సతయ్ం మేము

మీకు చెపాప్ం, మా హృదయం విశాలంగా తెరిచి
ఉంది. 12 మీ విషయంలో మా అంతరంగం
సంకుచితంగా లేదు, మీ అంతరంగమే సంకుచితంగా
ఉంది. 13 మేము చేసినటేట్ మీరూ చేయండి.
మీరూ మీ హృదయాలను విశాలంగా తెరవండి. నా
పిలల్లకు చెపిప్నటుట్ చెబుతునాన్ను. 14

అవిశావ్సులతో మీరు జతగా ఉండవదుద్. నీతికి
దురీన్తితో ఏమి సంబంధం? వెలుగుకు చీకటితో
సహవాసమేమిటి? 15 కీర్సుత్కు సాతానుతో

ఒపప్ందమేమిటి? అవిశావ్సితో విశావ్సికి
భాగమేమిటి? 16 దేవుని ఆలయానికి
విగర్హాలతో సంబంధం ఏమిటి? మనం జీవం గల
దేవుని ఆలయం. అందుకు దేవుడు ఇలా
సెలవిసుత్నాన్డు.
“నేను వారిలో నివసించి సంచరిసాత్ను, నేను
వారి దేవుడుగా ఉంటాను, వారు నా పర్జలుగా
ఉంటారు.”

17 కాబటిట్, “మీరు వారిలో నుండి బయటికి
వచిచ్ పర్తేయ్కంగా ఉండండి. అపవితర్మైన
దానిన్ ముటట్వదుద్”
అని పర్భువు చెబుతునాన్డు.

18 “నేను మిమమ్లిన్ చేరుచ్కుంటాను,
మీకు తండిర్గా ఉంటాను. మీరు నాకు
కొడుకులుగా కూతురులుగా ఉంటారు”
అని సరవ్శకిత్ గల పర్భువు చెబుతునాన్డు.

పిర్యమైన కొరింతు విశావ్సులారా,
మనకు ఈ వాగాద్నాలు ఉనాన్యి,
కాబటిట్ దేవుని మీద భయభకుత్లతో

పరిపూరణ్మైన పరిశుదధ్త కోసం తపన పడుతూ
దేహానికీ ఆతమ్కూ అంటిన మురికినంతా
కడుకుక్ందాం.

పౌలుపౌలు హృదయంహృదయం
2 మమమ్లిన్ మీ హృదయాలోల్

చేరుచ్కోండి. మేమెవరికీ హాని చేయలేదు.
ఎవరికీ అపకారం తలపెటట్లేదు. ఎవరినీ
సావ్రాథ్నికి వినియోగించుకోలేదు. 3 మీమీద
నింద మోపాలని నేనిలా అనడం లేదు. మీరు మా
హృదయాలోల్ ఉనాన్రు. మీతో పాటు
చావడానికైనా జీవించడానికైనా సిదధ్ంగా
ఉనాన్మని నేను ముందే చెపాప్ను.

4 నేను చాలా ధైరయ్ంగా
మాటాల్డుతునాన్ను. మీ గురించి నేనెంతో
గరివ్సుత్నాన్ను. నిండు ఓదారుప్తో
ఉనాన్ను. మాకు బాధలెనున్నాన్ సరే
ఆనందంతో పొంగి పోతునాన్ను. 5 మేము
మాసిదోనియ వచిచ్నపుప్డు మా శరీరాలకు ఎంత
మాతర్ం విశార్ంతి దొరకలేదు. అనిన్వైపులా
మాకు కషాట్లే. బయట పోరాటాలు, లోపల
భయాలు ఉనాన్యి.

6 కానీ కృంగిన వారిని ఆదరించే దేవుడు, తీతు
రాక దావ్రా మమమ్లిన్ ఆదరించాడు. 7 తీతు
రాక వలన మాతర్మే కాక, అతడు మీ దగగ్ర
పొందిన ఆదరణ వలన కూడా దేవుడు మమమ్లిన్
ఆదరించాడు. నాపై ఉనన్ మీ అభిమానం, నా
పటల్ మీ దుఃఖం, నా విషయమై మీకు కలిగిన
అతాయ్సకిత్ మాకు తెలియజేశాడు. కాబటిట్
నేను మరెకుక్వగా ఆనందించాను.

8 నా లేఖ మీకు దుఃఖం కలిగించినా, అది
రాసినందుకు నేను బాధ పడటం లేదు. అది మీకు
కొంత దుఃఖం కలిగించిందని నాకు తెలుసు. అది
నాకు కూడా దుఃఖం కలిగించింది. అయినా అది
కొంచెం సేపు మాతర్మే. 9 కాని ఇపుప్డు నాకు
ఆనందంగా ఉంది. మీరు విచారించారని
ఆనందించడం లేదు గానీ మీ విచారం
పశాచ్తాత్పపడేలా చేసింది. మీరు దైవిక
విచారానిన్ అనుభవించారు. అందువలల్ మా వలన
ఎలాంటి నషట్మూ మీరు పొందలేదు.

10 దైవిక విచారం పశాచ్తాత్పానిన్
తెసుత్ంది. దాని వలన విచారం కాదు, రకష్ణ
లభిసుత్ంది. అయితే లోకానుసారమైన విచారం
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చావును తెసుత్ంది. 11 దైవిక విచారం మీలో
ఎలాంటి పటుట్దల తెచిచ్ందో చూడండి. మీరు
నిరోద్షులని రుజువు చేసే ఎలాంటి గొపప్
పటుట్దల, ఎలాంటి రోషం, ఎలాంటి
భయభకుత్లు, ఎలాంటి తపన, ఎలాంటి ఆసకిత్,
పర్తి దానిలో నాయ్యం తపప్క జరగాలనే
ఎలాంటి ఆశ, మీలో కలిగాయో చూడండి! ఆ
విషయంలో అనిన్ విధాలుగా మీరు నిరోద్షులని
నిరూపించుకునాన్రు. 12 నేను మీకు రాసినా ఆ
చెడడ్ పని చేసినవాడి కోసం రాయలేదు. వాడి
వలన అనాయ్యం పొందిన వాడి కోసం కూడా
రాయలేదు. అయితే మా పటల్ మీకునన్ ఆసకిత్
దేవుని దృషిట్లో మీకు తెలియడానికే రాశాను.

13 వీటనిన్టితో మాకెంతో పోర్తాస్హం
లభించింది. అంతే కాదు, తీతు పొందిన ఆనందం
దావ్రా మాకు మరెకుక్వ ఆనందం కలిగింది. మీ
అందరి వలన అతని ఆతమ్కు ఊరట కలిగింది. 14

ఎందుకంటే నేనతనికి మీ గురించి గొపప్గా
చెపిప్న విషయాలోల్ మీరు ననున్
సిగుగ్పరచలేదు. దీనికి భినన్ంగా మేము మీతో
చెపిప్నదంతా ఎలా వాసత్వమో అలాగే మేము
మీ గురించి తీతుకు గొపప్గా చెపిప్నదంతా
వాసత్వమని తేలింది. 15 మీరు అతనిన్
భయంతో, వణుకుతో చేరుచ్కొని విధేయత
చూపిన సంగతి జాఞ్పకం చేసుకునన్పుడు అతనికి
మీ పటల్ పేర్మ అధికమయియ్ంది. 16 పర్తి
విషయంలో మీ గురించి నాకు ఉనన్ నమమ్కానిన్
బటిట్ నేను ఆనందిసుత్నాన్ను.

రెండవరెండవ భాగంభాగం - పేదలకైపేదలకై చందాచందా

సోదరీ సోదరులారా, మాసిదోనియ
పార్ంతంలోని సంఘాలపై దేవుడు చూపిన
కృపను గూరిచ్ మీకు

తెలియజేసుత్నాన్ం. 2 విపరీతమైన బాధలు
వారిని పరీకిష్సుత్నన్పుప్డు సైతం, వారు
అతయ్ధికంగా సంతోషించారు. వారు
నిరుపేదలైనా వారి దాతృతవ్ం చాలా గొపప్ది.
3 వారిని గురించి నా సాకష్య్ం ఏమిటంటే,
పరిశుదుధ్లకు సేవ చేయడానికి తమకు కూడా
భాగం ఇవావ్లని ఎంతో బతిమాలారు. 4 వారు
సవ్యంగానే ఇవవ్గలిగినంతా ఇచాచ్రు.
వాసత్వానికి, దానికంటే ఎకుక్వే ఇచాచ్రు.

5 అంతేకాక వారు మొదట పర్భువుకూ, తరువాత
దేవుని సంకలప్ం వలన మాకూ తమను తామే
అపప్గించుకునాన్రు. ఇలా చేసాత్రని
మేమెనన్డూ తలంచలేదు. 6 కాబటిట్ మీ
దగగ్ర తీతు ఇపప్టికే మొదలు పెటిట్న ఈ
కృపా పరిచరయ్ను పూరిత్ చేయమని మేము
అతనిన్ పోర్తస్హించాము.

ఉదోబ్ధలుఉదోబ్ధలు
7 మీరు పర్తి విషయంలో అంటే విశావ్సంలో

ఉపదేశంలో జాఞ్నంలో శర్దధ్ అంతటిలో
మీకు మా పటల్ ఉనన్ పేర్మలో ఎలా
రాణిసుత్నాన్రో అలానే మీరు ఈ కృపా
పరిచరయ్లో కూడా తపప్క రాణించండి.

8 ఆజఞ్లా మీతో చెపప్డం లేదు. ఇతరుల
శర్దాధ్సకుత్లు మీకు తెలియజేసి మీ పేర్మ
ఎంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్సుత్నాన్ను. 9

మీకు మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ కృప తెలుసు
గదా? ఆయన ధనవంతుడై ఉండీ తన పేదరికం వలన

మీరు ధనవంతులు కావాలని, మీ కోసం
పేదవాడయాయ్డు.

10 ఈ విషయంలో మీకు ఉపయోగపడే సలహా
ఇసాత్ను. ఏడాది కిర్తం ఈ పని చేయాలని
మొదలు పెటాట్రు. అంతే కాదు,
తలపెటట్డంలో మొదటి వారు కూడా మీరే. 11

కాబటిట్ మీరిపుప్డు ఆ పని పూరిత్ చేయండి.
పని చేయాలనే ఆశ, ఉతాస్హం అపుప్డు మీకెలా
ఉనాన్యో ఆ విధంగానే మీరిపుప్డు దానిన్
ముగింపుకు తీసుకు రండి. 12 అసలు ఈ పని
చేయాలనే శర్దధ్ ఉంటే అది మంచిదీ,
ఆమోదయోగయ్మైనది కూడా. ఈ ఆమోదం ఒక
వయ్కిత్, తనకునన్ దానిన్ బటేట్ గానీ లేని
దానిన్ బటిట్ కాదు. 13 ఇతరుల బాధ ఉపశమనం
చేసి మీకు భారంగా ఉండాలని ఇలా చెపప్డం
కాదు. అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండాలనే.

14 “ఎకుక్వ ఉనన్ వాడికి ఏమీ మిగలేల్దు.
తకుక్వ ఉనన్ వాడికి కొదువ లేదు” అని రాసి
ఉంది.

15 పర్సుత్తం మీ సమృదిధ్ వారి అవసరానికీ
మరొకపుప్డు వారి సమృదిధ్ మీ అవసరానికీ
ఉపయోగపడాలని ఇలా చెబుతునాన్ను.

వారాత్హరులువారాత్హరులు
16 మీ పటల్ నాకునన్ ఈ ఆసకిత్నే తీతు

హృదయంలో పుటిట్ంచిన దేవునికి వందనాలు. 17

అతడు మా వినన్పానిన్ అంగీకరించడమే గాక
దాని గురించి ఎంతో ఆసకిత్తో తన
ఇషట్పర్కారమే మీ దగగ్రికి వసుత్నాన్డు.
18 కీర్సుత్ పర్భువు సంఘాలనిన్టిలో
సువారత్ పర్కటించే పనిలో పర్సిదిధ్
చెందిన సోదరుణిణ్ అతనితో పంపిసుత్నాన్ం.
19 అంతేకాక మన పర్భువు మహిమ కోసం,
మాకునన్ ఆసకిత్కి అనుగుణంగా మేము
చేసుత్నన్ ఈ కృపా పరిచరయ్లో మాతో కలిసి
పర్యాణం చేయడానికి సంఘాలు అతనిన్
నియమించాయి.

20 మేము సేకరిసుత్నన్ ఈ విరాళాల
విషయంలో ఎవరూ మమమ్లిన్ విమరిశ్ంచకుండా
ఉండాలని జాగర్తత్ పడుతునాన్ం. 21

ఎందుకంటే పర్భువు దృషిట్లోనే కాక మనుషుల
దృషిట్లో కూడా గౌరవించదగిన వాటినే
చేయాలని మేము జాగర్తత్ పడుతునాన్ం. 22

వారితో కూడా మరొక సోదరుణిణ్ మేము
పంపుతునాన్ం. అతనిన్ చాలా విషయాలోల్
చాలా సారుల్ పరీకిష్ంచి, ఆసకిత్ గలవాడని
గర్హించాం. అతనికి మీమీద నమమ్కం కుదిరింది.
అతడిపుప్డు మరింత ఆసకిత్తో ఉనాన్డు.

23 తీతు విషయంలోనైతే, అతడు నా సేవలో
భాగసుథ్డు, మీ విషయంలో నా జత పనివాడు. మన
సోదరులయితే సంఘ పర్తినిధులూ కీర్సుత్కు
మహిమ తెచేచ్వారు. 24 కాబటిట్ వారికి మీ
పేర్మ చూపించండి. ఇతర సంఘాలోల్ మీ
గురించి మేము ఎందుకు గొపప్గా చెపాప్మో
వారికి రుజువు చేయండి.

పరిశుదుధ్ల కోసమైన ఈ సేవ గురించి
నేను మీకు రాయనవసరం లేదు. 2 మీ
ఆసకిత్ నాకు తెలుసు. దానిన్ గురించి

మాసిదోనియ పర్జల ముందు మిమమ్లిన్
పొగిడాను గదా! పోయిన సంవతస్రం నుండి అకయ
పార్ంతం వారు సిదధ్ంగా ఉనాన్రని వారికి
చెపాప్ను. మీ ఆసకిత్ వారిలో చాలా మందిని

2 కొరింథీయులకు 7:11
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పోర్తస్హించింది. 3 అయితే మీ గురించి
మేము గొపప్గా చెపిప్న సంగతులు ఈ
విషయంలో వయ్రథ్ం కాకూడదనీ నేను
చెపిప్నటుట్ మీరు సిదధ్ంగా ఉండాలనీ
సోదరులను పంపాను.

4 ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనా నాతో
వచిచ్ మీరు సిదధ్ంగా లేరని తెలుసుకుంటే
మీకే కాదు, మీ మీద ఇంత నమమ్కం ఉంచిన మాకు
కూడా అవమానం కలుగుతుంది. 5 అందుచేత
సోదరులు ముందుగానే మీ దగగ్రికి వచిచ్
పూరవ్ం మీరు వాగాద్నం చేసిన విరాళం
పోగుచేయాలని పోర్తస్హించడానికి వారిని
పంపడం అవసరమని నేను భావించాను. తదావ్రా
మీ విరాళం బలవంతంగా ఇచిచ్ంది కాకుండా
సవ్చఛ్ందంగా ఉంటుందని నేను
నముమ్తునాన్ను.

పోర్తాస్హంపోర్తాస్హం - సంతోషంతోసంతోషంతో ఇచేచ్వారినిఇచేచ్వారిని
దేవుడుదేవుడు పేర్మిసాత్డుపేర్మిసాత్డు

6 “కొదిద్గా చలేల్వాడు కొదిద్ పంట
కోసాత్డు. విసాత్రంగా చలేల్వాడు
విసాత్రమైన పంట కోసాత్డు” అని దీని
గురించి చెపప్వచుచ్. 7 సణుకోక్కుండా
బలవంతం లేకుండా తన హృదయంలో
నిశచ్యించుకునన్ పర్కారం పర్తి ఒకక్రూ
ఇవావ్లి. ఎందుకంటే, దేవుడు ఉతాస్హంగా
ఇచేచ్ వయ్కిత్ని పేర్మిసాత్డు. 8

అనిన్టిలో మీకు చాలినంతగా ఎపుప్డూ
ఉండేలా, పర్తి మంచి పని కోసమూ మీకు
సమృదిధ్ ఉండేలా దేవుడు మీలో తన కృపను
అధికం చేయగలడు.

9 దీని గురించి “అతడు తన సంపద దరిదుర్లకు
పంచి ఇచాచ్డు. అతని నీతి ఎపప్టికీ నిలిచి
ఉంటుంది” అని లేఖనంలో రాసి ఉంది.

10 వితత్నాలు చలేల్వారికి వితత్నానీన్
తినడానికి ఆహారానీన్ దయచేసే దేవుడు మీకు
వితత్నానిన్ దయచేసి వృదిధ్ చేసాత్డు. మీ
నీతి ఫలానిన్ అధికం చేసాత్డు. 11 ఎపుప్డూ
ఉదారంగా ఇవవ్డానికి మీకు సరవ్ సమృదిధ్
కలుగుతుంది. దానిన్ బటిట్ మా దావ్రా
దేవునికి కృతజఞ్త తెలియజేసే కారణం
దొరుకుతుంది.

12 మీరు చేసే ఈ సేవ పరిశుదుధ్ల అకక్రలు
తీరచ్డమే కాకుండా దేవునికి కృతజఞ్త
చెలిల్ంచేలా చేసుత్ంది. 13 ఈ సేవ దావ్రా
మీ యోగయ్త కనబడుతుంది. కీర్సుత్
సువారత్ను ఒపుప్కొని విధేయులై, ఇంత
ఉదారంగా వారికీ, అందరికీ పంచిపెటట్డం
బటిట్, వారు కూడా దేవుణిణ్ మహిమ
పరుసాత్రు. 14 మీ పటల్ దేవుడు కనపరచిన
అతయ్ధికమైన కృపను చూసి, వారు మీ కోసం
పార్రథ్న చేసూత్, మిమమ్లిన్ చూడాలని
ఎంతో కోరికతో ఉనాన్రు. 15 వరిణ్ంచ శకయ్ం
గాని ఆయన బహుమానానికి దేవునికి
ధనయ్వాదాలు.

పౌలుపౌలు అపొసత్లతవ్అపొసత్లతవ్ సమరథ్నసమరథ్న (దేవునిదేవుని నుండినుండి)

సవ్యంగా పౌలు అనే నేను
కీర్సుత్లో ఉనన్ సాతీవ్కంతో,
మృదుతవ్ంతో మీకు వినన్పం

చేసుత్నాన్ను. మీతో ఉనన్పుడు దీనునిగా,
మీతో లేనపుడు ధైరయ్శాలిగా ఉనాన్ను గదా!

2 మేము శరీరానుసారంగా నడుసుత్నాన్మని
కొందరంటునాన్రు. అలాంటి వారితో నేను
విభేధించి ధైరయ్ంతో వయ్వహరించాలని
అనుకుంటునాన్ను. అయితే మీతో ఉనన్పుడు
నేనలా ఉండకుండాా చేయమని మిమమ్లిన్
బతిమాలుతునాన్ను.

3 మేము శరీరంతో జీవిసుత్నాన్
శరీరానుసారంగా యుదధ్ం చేయం. 4 మా
యుదధ్ పరికరాలు లోక సంబంధమైనవి కావు.
కోటలను ధవ్ంసం చేసి, మనుషులిన్ పకక్దోవ
పటిట్ంచే వాదాలను ఓడించే దైవ శకిత్
వాటికి ఉంది. 5 వాటితో దేవుని జాఞ్నానిన్
అడడ్గించే పర్తి ఆటంకానీన్ నాశనం చేసి,
పర్తి ఆలోచననూ వశపరచుకుని కీర్సుత్కు
లోబడేలా చేసుత్నాన్ం. 6 మీ విధేయత
పూరిత్ అయినపుప్డు అవిధేయతనంతటినీ
శికిష్ంచడానికి సిదధ్పడి ఉనాన్ం.

7 మీ ముందునన్ వాటిని సప్షట్ంగా
చూడండి. మీలో ఎవరైనా తాను కీర్సుత్
వాడినని నమమ్కం కుదిరితే, అతనెలా కీర్సుత్
వాడో మేము కూడా అలానే కీర్సుత్ వారిమని
తాను గురుత్ంచుకోవాలి. 8 మీ నాశనం కోసం కాక
మిమమ్లిన్ కటట్డానికే పర్భువు ఇచిచ్న
అధికారానిన్ గురించి కాసత్ ఎకుక్వ
అతిశయంగా చెపుప్కునాన్ సిగుగ్పడను.

9 నేను రాసే ఉతత్రాలతో మిమమ్లిన్
భయపెటేట్ వాడిలాగా ఉండకూడదు. 10 కొందరు
ఇలా అంటారు, “అతని ఉతత్రాలు గంభీరంగా
బలీయంగా ఉనాన్యి, కానీ శరీరం బలహీనం,
మాటలు చపప్గా ఉంటాయి.” 11 అలాంటి వారు
తెలుసుకోవలసింది ఏంటంటే మేమకక్డ
లేనపుడు ఉతత్రాలోల్ రాసిన మాటల పర్కారం
ఏమి చెపాప్మో మేమకక్డ ఉనన్పుప్డూ
అలానే చేసాత్ము. 12 తమను తామే
మెచుచ్కొనే వారిలో ఒకరిగా ఉండడానికి గానీ
వారితో పోలుచ్కోడానికి గానీ మేము
తెగించం. అయితే వారు తమకు తాము ఒకరిని
బటిట్ మరొకరు బేరీజు వేసుకుంటూ ఒకరితో
ఒకరు పోలుచ్కుంటూ ఉంటే వారు తెలివిలేని
పని చేసుత్నన్టుట్.

13 మేమైతే మా సాథ్యికి మించి
అతిశయపడం, మిమమ్లిన్ చేరగలిగేలా దేవుడు
మాకు ఏరప్రచిన హదుద్లోల్నే ఉంటాం. 14

మేము మీ దగగ్రికి వచిచ్నపుడు మా హదుద్లు
మీరలేదు. కీర్సుత్ సువారత్ మోసుకుంటూ మీ
దాకా మొటట్మొదట వచిచ్ంది మేమే. 15

మేము మా హదుద్ మీరి ఇతరుల కషట్ ఫలంలో
మాకు వంతు ఉనన్టుట్ అతిశయపడము. అయితే
మీ విశావ్సం అభివృదిధ్ అయేయ్ కొదీద్ మా
పరిధిలో పని ఇంకా ఎకుక్వగా అభివృదిద్
అవుతుందనీ, దాని వలన 16 మీకు అవతల ఉనన్
పార్ంతాలోల్ కూడా సువారత్ పర్కటించాలనీ
మా ఆశ. మరొకరి పరిధిలో జరుగుతునన్ పని
గురించి మేము అతిశయించం. 17 అయితే,
“అతిశయించేవాడు పర్భువులోనే
అతిశయించాలి.” 18 పర్భువు మెచుచ్కొనే
వాడే యోగుయ్డు గానీ తనను తానే
మెచుచ్కొనేవాడు యోగుయ్డు కాడు.

దైవికమైనదైవికమైన రోషంరోషం

నా బుదిద్హీనతను దయతో సహించమని
కోరుతునాన్ను, నిజానికి మీరు
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సహిసూత్నే ఉనాన్రు. 2 మీ గురించి నేను
రోషంతో ఉనాన్ను. మీ పటల్ నాకు దైవిక రోషం
ఉంది. ఎందుకంటే పవితర్ కనయ్గా ఒకక్
భరత్కే, అంటే కీర్సుత్కు సమరిప్ంచాలని
మిమమ్లిన్ పర్దానం చేశాను. అయితే, 3

సరప్ం తన కుయుకిత్తో హవవ్ను
మోసగించినటుట్ మీ మనసులు కీర్సుత్లో
ఉనన్ నిజాయితీ నుండి, పవితర్ భకిత్ నుండి
తొలగిపోతాయేమో అని నేను
భయపడుతునాన్ను.

4 ఎందుకంటే ఎవరైనా వచిచ్ మేము
పర్కటించిన యేసును కాక మరొకరిని
పర్కటించినా, లేక మీరు పొందని వేరొక
ఆతమ్ను పొందినా, మీరు అంగీకరించని వేరొక
సువారత్ మీరు అంగీకరించినా, మీరు వాటిని
బాగానే సహిసుత్నాన్రు.

5 ఆ “గొపప్ అపొసత్లుల” కంటే
నేనేమాతర్ం తకుక్వ వాణిణ్ కానని
అనుకుంటునాన్ను. 6 ఎలా బోధించాలో నేను
నేరుచ్కోక పోయినా తెలివిలో నేరుప్లేని
వాడిని కాను. అనిన్ రకాలుగా అనిన్
విషయాలోల్ దీనిన్ మీకు తెలియజేసాం. 7

మీకు దేవుని సువారత్ ఉచితంగా పర్కటిసూత్
మిమమ్లిన్ హెచిచ్ంచడానికి ననున్ నేనే
తగిగ్ంచుకొని తపుప్ చేశానా?

8 మీకు సేవ చేయడానికి ఇతర సంఘాల నుంచి
జీతం తీసుకుని, నేను ఒక విధంగా ఆ సంఘాలను
“దోచుకునాన్ను.” 9 నేను మీతో ఉనన్పుప్డు
నాకు అకక్ర కలిగితే మీలో ఎవరి మీదా భారం
మోపలేదు. మాసిదోనియ పార్ంతం నుండి
వచిచ్న సోదరులు నా అవసరాలు తీరాచ్రు.
పర్తి విషయంలో నేను మీకు భారంగా
ఉండకుండాా చూసుకునాన్ను. ఇంకా అలానే
చేసూత్ ఉంటాను.

10 కీర్సుత్ సతయ్ం నాలో ఉండడం వలన అకయ
పార్ంతాలోల్ నా అతిశయానిన్ ఎవరూ
ఆపలేకపోయారు. 11 ఎందుకు? నేను మిమమ్లిన్
పేర్మించనందుకా? నేను
పేర్మిసుత్నన్టుట్ దేవునికే తెలుసు. 12

అయితే పర్సుత్తం నేను చేసేది తరువాత
కూడా చేసాత్ను. ఎందుకంటే, కొందరు ఏఏ
విషయాలోల్ గరవ్ంగా చెపుప్కొంటారో ఆ
విషయాలోల్ తాము మాలాగే ఉనన్టుట్
అనిపించుకోవాలని చూసుత్నాన్రు. అలా
గరవ్ంతో చెపేప్ అవకాశమేమీ వారికి
లేకుండా చేయాలని కోరుతునాన్ను.

కపటకపట బోధకులబోధకుల గురించిగురించి హెచచ్రికహెచచ్రిక
13 అలాంటి వారు కీర్సుత్ అపొసత్లుల వేషం

వేసుకునన్ అబదధ్ అపొసత్లులు, మోసకరమైన
సేవకులు. 14 ఇందులో ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు.
సాతాను కూడా వెలుగు దూత వేషం వేసుకుంటాడు.
15 అందుచేత, వాడి సేవకులు కూడా నీతి
పరిచారకుల వేషం వేసుకోవడం వింతేమీ కాదు.
వారి పనులనుబటేట్ వారి అంతముంటుంది.

పౌలుపౌలు ఆధికయ్తలుఆధికయ్తలు
16 మళీళ్ చెబుతునాన్ను. నేను

బుదిధ్హీనుడినని ఎవరూ అనుకోవదుద్. అలా
అనుకుంటే, నేను కొంచెం అతిశయపడేలా, ననున్
బుదిధ్హీనుడిగానే చేరుచ్కోండి. 17 గొపప్లు
చెపుప్కుంటూ నేను అతిశయంగా చెపేప్ ఈ

విషయాలు పర్భువు మాటగా చెపప్డం లేదు,
బుదిధ్హీనుడిలా చెబుతునాన్ను. 18 చాలామంది
శరీరానుసారంగా అతిశయిసుత్నాన్రు. నేనూ
అతిశయిసాత్ను. 19 తెలివిగల మీరు
బుదిధ్హీనులిన్ సంతోషంతో సహిసుత్నాన్రు.
20 ఎవరైనా మిమమ్లిన్ బానిసలుగా చేసినా,
మీలో విభేదాలు కలిగించినా, మిమమ్లిన్ వశం
చేసుకునాన్, తన గురించి గొపప్లు
చెపుప్కుంటునాన్, చెంప దెబబ్ కొటిట్నా
మీరు సహిసుత్నాన్రు. 21 వారు చేసినటుట్
చేయలేని బలహీనులమని సిగుగ్తో
చెబుతునాన్ను. అయితే, ఎవరైనా ఎపుడైనా
అతిశయిసుత్ంటే- బుదిధ్హీనుడిలా
మాటాల్డుతునాన్ను - నేనూ అతిశయిసాత్ను.

22 వారు హెబీర్యులా? నేను కూడా
హెబీర్యుడినే. వారు ఇశార్యేలీయులా? నేను
కూడా ఇశార్యేలీయుడినే. వారు అబార్హాము
సంతానమా? నేను కూడా.

23 వారు కీర్సుత్ సేవకులా?
(వెరిర్వాడిలాగా మాటాల్డుతునాన్ను) నేను
కూడా ఇంకా ఎకుక్వగా కీర్సుత్ సేవకుణిణ్.
వారికంటే చాలా ఎకుక్వగా కషట్పడాడ్ను.
అనేక సారుల్ చెరసాల పాలయాయ్ను.
లెకక్లేననిన్ సారుల్ దెబబ్లు తినాన్ను.
అనేకమారుల్ పార్ణాపాయ సిథ్తిలో
ఉనాన్ను. 24 యూదుల చేత ఐదు సారుల్ “ఒకటి
తకుక్వ నలభై” కొరడా దెబబ్లు తినాన్ను. 25

మూడు సారుల్ ననున్ బెతాత్లతో కొటాట్రు.
ఒకసారి రాళల్తో కొటాట్రు. మూడుసారుల్
నేనెకిక్న ఓడలు పగిలిపోయాయి. ఒక పగలు, ఒక
రాతిర్ సముదర్ంలో గడిపాను.

26 తరచుగా పర్యాణాలోల్ అపాయాలకు
గురయాయ్ను. నదులోల్ అపాయాలూ దోపిడీ
దొంగల వలన అపాయాలూ నా సొంత పర్జల వలన
అపాయాలూ యూదేతరుల వలన అపాయాలూ
పటట్ణాలోల్ అపాయాలూ అరణాయ్లోల్
అపాయాలూ సముదర్ంలో అపాయాలూ కపట
సోదరుల వలల్ అపాయాలూ నాకు
ఎదురయాయ్యి. 27 కషట్ పడాడ్ను. వేదన
అనుభవించాను. నిదర్ కరువైన అనేక రాతుర్లు
గడిపాను. చలితో, ఆకలి దపుప్లతో, తినడానికి
ఏమీ లేక, బటట్లేల్క ఉనాన్ను.

28 ఈ విషయాలు మాతర్మే కాకుండా
కీర్సుత్ సంఘాలనిన్టిని గురించిన దిగులు
రోజూ నా మీద భారంగా ఉంది. 29 మీలో ఒకడు
బలహీనుడైతే, నేనూ బలహీనుణిణ్ కాకుండా
ఉండగలనా? ఒకడు ఇతరుల వలల్ పాపంలో పడితే,
నేను నా అంతరంగంలో మండిపోకుండా ఉండగలనా?

30 అతిశయపడాలిస్ వసేత్ నేను నా
బలహీనతలను కనపరిచే వాటిలోనే
అతిశయిసాత్ను. 31 ఎపప్టికీ సుత్తి
పాతుర్డైన మన పర్భు యేసు తండిర్ అయిన
దేవునికి నేను అబదధ్మాడడం లేదని తెలుసు.
32 దమసుక్లో అరెత అనే రాజు కింద ఉనన్
అధికారి ననున్ పటుట్కోవడం కోసం దమసుక్
పటట్ణానికి కాపలా పెటాట్డు. 33 అపుప్డు
ననున్ కిటికీ గుండా గోడ మీద నుంచి గంపలో
దించితే అతని చేతికి చికక్కుండా
తపిప్ంచుకునాన్ను.

నేను అతిశయించాలి, అయితే దాని వలన
పర్యోజనమేమీ రాదు. పర్భువు
దరశ్నాలూ పర్తయ్కష్తలూ మీకు

తెలియజేసాత్ను.
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2 కీర్సుత్లో ఉనన్ ఒక వయ్కిత్ నాకు
తెలుసు. పదాన్లుగు సంవతస్రాల కిర్తం
దేవుడు అతణిణ్ మూడవ ఆకాశానికి
కొనిపోయాడు. అతడు శరీరంతో వెళాళ్డో
లేకపోతే శరీరం లేకుండా వెళాళ్డో నాకు
తెలియదు. దేవునికే తెలుసు. 3 అలాంటి
వయ్కిత్ నాకు తెలుసు. అతడు శరీరంతో
వెళాళ్డో లేకపోతే శరీరం లేకుండా
వెళాళ్డో నాకు తెలియదు. దేవునికే తెలుసు.
4 దేవుడు అతణిణ్ ఆనంద నివాసంలోకి
కొనిపోయాడు. అతడకక్డ ఎవరూ పలకడానికి వీలు
కాని అతి పవితర్మైన విషయాలు వినాన్డు.

5 అలాంటి వయ్కిత్ తరపున నేను
అతిశయిసాత్ను. అయితే నా బలహీనతల
విషయంలో తపప్ నా తరపున నేను అతిశయించను.
6 ఒకవేళ అతిశయించాలనుకొనాన్ అది తెలివి
తకుక్వతనమేమీ కాదు. ఎందుకంటే నేను
సతయ్మే చెబుతునాన్ను. కానీ ఎవరైనా నాలో
చూసినదాని కంటే, నేను చెపిప్ంది వినన్దాని
కంటే ననున్ ఎకుక్వ ఘనంగా ఎంచకుండా ఉండేలా
అతిశయించడం మానుకుంటాను.

7 నాకు కలిగిన పర్తయ్కష్తలు
అసాధారణమైనవి కాబటిట్ నేను గరవ్ంతో
రెచిచ్పోకుండా దేవుడు నా దేహంలో ఒక
ములుల్ పెటాట్డు. అది ననున్ బాధించడానికి,
అతిశయించకుండా ఉండటానికి ఉనన్ సాతాను
దూత. 8 అది నా దగగ్ర నుండి తొలగిపోవాలని
దాని గురించి మూడు సారుల్ పర్భువును
బతిమాలాను. 9 అపుప్డాయన నాతో ఇలా
అనాన్డు, “నా కృప నీకు చాలు. బలహీనతలోనే బలం
పరిపూరణ్మవుతుంది.” కాగా కీర్సుత్ బలం నా
మీద నిలిచి ఉండేలా, నేను నా బలహీనతలోల్నే
అతిశయిసాత్ను.

10 బలహీనంగా నేనెపుప్డునాన్నో అపుప్డే
బలవంతుడిని. అందుచేత కీర్సుత్ కోసం నా
బలహీనతలోల్ అవమానాలోల్ ఇబబ్ందులోల్
హింసలోల్ ఉపదర్వాలోల్ నేను సంతృపిత్గా
ఉనాన్ను.

11 నేను బుదిధ్హీనుడినయాయ్ను! మీరే
ననున్ బలవంతం చేశారు. వాసత్వానికి మీరు
ననున్ మెచుచ్కోవాలిస్ ఉంది. ఎందుకంటే
నేను వటిట్వాడినైనా ఆ “గొపప్ అపొసత్లుల”
కంటే ఏ మాతర్ం తకుక్వ వాణిణ్ కాను. 12

నాలో అసలైన అపొసత్లుని గురుతులు ఎంతో
సహనంతో మీ మధయ్ దేవుడు కనిపింపజేశాడు.
సూచకకిర్యలూ అదుభ్తాలూ
మహతాక్రాయ్లూ కనపరిచాడు. 13 నేను మీకు
భారంగా లేను అనే విషయంలో తపప్, ఇతర
సంఘాలకంటే మీరు ఏ విషయంలో తకుక్వ
వారయాయ్రు? ఈ నా తపుప్ కష్మించండి మరి!

14 ఇపుప్డు ఈ మూడవసారి మీ దగగ్రికి
రావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. వచిచ్నపుప్డు
మీకు భారంగా ఉండను. మీకేముందో అది నాకు
అకక్రలేదు. నాకు మీరే కావాలి. తలిల్దండుర్ల
కోసం పిలల్లు దాచరు. కానీ తలిల్దండుర్లే
పిలల్ల కోసం దాచాలి. 15 కాబటిట్ మీ
ఆతమ్ల కోసం ఎంతో ఆనందంగా ఖరుచ్
చేసాత్ను. మీకోసం ఖరచ్యిపోతాను. నేను
మిమమ్లిన్ అంత ఎకుక్వగా పేర్మిసుత్ంటే
మీరు ననున్ ఇంత తకుక్వగా పేర్మిసాత్రా?

16 అదలా ఉంచండి. నేను మీకు భారంగా
ఉండలేదు గానీ నేను యుకిత్గా మాయోపాయం
చేత మిమమ్లిన్ పటుట్కునాన్ను అని

చెబుతారేమో! 17 నేను మీ దగగ్రికి పంపినవారి
దావ్రా మిమమ్లిన్ ఉపయోగించుకునాన్నా?
18 మీ దగగ్రికి వెళళ్మని తీతును
పోర్తస్హించాను. అతనితో వేరొక సోదరుని
పంపాను. తీతు మీ దగగ్ర ఏమైనా సంపాదించాడా?
మేము ఏక మనసుతో ఏక విధానంతో
పర్వరిత్ంచలేదా?

హెచచ్రికహెచచ్రిక
19 మేమింత వరకూ మా పకష్ంగా మేము

వాదించుకుంటునాన్మని మీరు
అనుకుంటునాన్రా? దేవుని దృషిట్లో
కీర్సుత్ను బటిట్ మీ కేష్మాభివృదిధ్ కోసం
ఇవనీన్ చెబుతునాన్ం. 20 ఎందుకంటే నేను
వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకు ఇషుట్లుగా
ఉండరేమో అనీ, నేను మీకు ఇషుట్డనుగా
ఉండనేమో అని భయపడుతునాన్ను. కలహాలు,
అసూయ, కోర్ధాలు, కకష్లు, వదంతులు, గరవ్ం,
అలల్రుల్ ఉంటాయేమో. 21 నేను తిరిగి
వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్
చినన్బుచుచ్తాడేమో అనీ, గతంలో పాపం చేసి
తాము జరిగించిన అపవితర్త, జారతవ్ం,
ఇందిర్యలోలతవ్ం విషయంలో పశాచ్తాత్పం
పొందని అనేకుల గురించి దుఖించాలిస్
వసుత్ందేమో అనీ భయపడుతునాన్ను.

మీ దగగ్రికి నేను రావడం ఇది
మూడోసారి. “ఇదద్రు ముగుగ్రు
సాకుష్ల నోట పర్తి విషయం

నిరాధ్రణ కావాలి.” 2 నేను రెండవసారి మీ
దగగ్ర ఉనన్పుడు, పాపం చేసిన వారికీ మిగతా
వారందరికీ ముందే చెపిప్నటుట్, మళీళ్
చెబుతునాన్ను. మళీళ్ వసేత్, నేను వారిని
వదిలి పెటట్ను. 3 కీర్సుత్ నా దావ్రా
మాటాల్డుతునాన్డని రుజువు కావాలని
కోరుతునాన్రు కాబటిట్ ఈ విషయం మీకు
చెబుతునాన్ను. ఆయన మీ పటల్ బలహీనుడు
కాడు, మీలో శకిత్శాలిగా ఉనాన్డు.

4 బలహీనతను బటిట్ ఆయనను సిలువ వేశారు
గాని, దేవుని శకిత్ని బటిట్ ఆయన సజీవుడుగా
ఉనాన్డు. మేము కూడా ఆయనలో
బలహీనులమైనా, మీతో మాటాల్డేటపుప్డు
మాతర్ం దేవుని శకిత్తో జీవం కలిగి ఉంటాము.

5 మీరు విశావ్సంలో ఉనాన్రో లేదో
మిమమ్లిన్ మీరే పరిశోధించుకోండి.
మిమమ్లిన్ మీరు పరీకిష్ంచుకోండి. యేసు
కీర్సుత్ మీలో ఉనాన్డని గర్హించరా?
పరీకష్లో ఓడిపోకుండా ఉంటే కీర్సుత్ మీలో
ఉనన్టుట్. 6 మేము పరీకష్లో ఓడిపోయే
వారం కామని మీరు తెలుసుకోగలరని నా నమమ్కం.
7 మీరు ఏ చెడడ్ పనీ చేయకుండా ఉండాలని
దేవుణిణ్ పార్రిథ్సుత్నాన్ం. మేము
యోగుయ్లంగా కనబడాలని కాదు గాని, మేము
అయోగుయ్లంగా కనబడినా మీరు మంచినే
చేయాలని మా ఉదేద్శం. 8 మేము కేవలం
సతయ్ం కోసమే గానీ సతాయ్నికి విరుదధ్ంగా
ఏమీ చెయయ్లేము.

9 మేము బలహీనులమై ఉనాన్ మీరు బలవంతులై
ఉనాన్రని సంతోషిసుత్నాన్ము. మీరు
సంపూరుణ్లు కావాలని కూడా
పార్రిథ్సుత్నాన్ం. 10 అందువలేల్ నేను
దూరంగా ఉండగానే ఈ సంగతులు రాసుత్నాన్ను.
అలా చేసేత్ నేను వచిచ్నపుప్డు నా అధికారం
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ఉపయోగించటంలో కాఠినయ్త చూపనవసరం
ఉండదు. ఈ అధికారం పర్భువు మిమమ్లిన్
పడగొటట్డానికి కాక, కటట్డానికే
యిచాచ్డు.

ముగింపుముగింపు
11 చివరికి, సోదరీ సోదరులారా, ఆనందించండి!

పునరుదధ్రణ కోసం పాటు పడండి.
పోర్తాస్హం పొందండి. ఏక మనసుతో ఉండండి.

శాంతితో జీవించండి. పేర్మ, సమాధానాల
దేవుడు మీతో ఉంటాడు.

12 పవితర్మైన ముదుద్తో ఒకరికొకరు
అభివందనాలు చెపుప్కోండి. 13

పరిశుదుధ్లందరూ మీకు అభివందనాలు
చెబుతునాన్రు.

14 పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ కృప, దేవుని
పేర్మ, పరిశుదాధ్తమ్ సహవాసం మీకందరికీ
తోడై యుండుగాక.
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1

గలతీయులకుగలతీయులకు

గలతీయులకుగలతీయులకు రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

పలకరింపులుపలకరింపులు

మనుషుల దావ్రా కాకుండా ఏ వయ్కిత్
వలనా కాకుండా కేవలం యేసుకీర్సుత్
దావ్రానూ, ఆయనను చనిపోయిన

వారిలోనుంచి సజీవుడిగా లేపిన తండిర్ అయిన
దేవుని దావ్రానూ అపొసత్లుడుగా
నియమితుడైన పౌలు అనే నేనూ, 2 నాతో ఉనన్
సోదరులంతా గలతీయ పార్ంతంలో ఉనన్
సంఘాలకు శుభాకాంకష్లతో రాసుత్నన్
విషయాలు. 3 తండిర్ అయిన దేవుని నుండీ మన
పర్భు యేసు కీర్సుత్ నుండీ మీకు కృప, శాంతి
కలుగు గాక.

4 మన తండిర్ అయిన దేవుని చితత్ పర్కారం
కీర్సుత్ మనలిన్ పర్సుత్త దుషట్ కాలం
నుంచి విమోచించాలని మన పాపాల కోసం తనను
తాను అపప్గించుకునాన్డు. 5 నిరంతరమూ
దేవునికి మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్.

లేఖలేఖ ముఖాయ్ంశంముఖాయ్ంశం, సందరభ్ంసందరభ్ం
6 కీర్సుత్ కృపను బటిట్ మిమమ్లిన్

పిలిచినవాణిణ్ విడిచిపెటిట్, భినన్మైన
సువారత్ వైపు మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవడం
చూసుత్ంటే నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. 7

అసలు వేరే సువారత్ అనేది లేదు. కీర్సుత్
సువారత్ను వకీర్కరించి మిమమ్లిన్
కలవరపరచే వారు కొంతమంది ఉనాన్రు. 8 మేము
మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక వేరొక
సువారత్ను మేము అయినా లేక పరలోకం నుంచి
వచిచ్న ఒక దూత అయినా సరే మీకు
పర్కటిసేత్, అతడు దేవుని శాపానికి
గురౌతాడు గాక. 9 మేము ఇంతకు ముందు
చెపిప్నటుట్ ఇపుప్డు మళీళ్
చెబుతునాన్ము. మీరు అంగీకరించిన సువారత్
గాక వేరొకటి ఎవరైనా మీకు పర్కటిసేత్,
వాణిణ్ దేవుడు శపిసాత్డు గాక.

10 ఇపుప్డు నేను మనుషుల ఆమోదం
కోరుతునాన్నా? లేకపోతే దేవుని ఆమోదం
కోరుతునాన్నా? నేను మనుషులిన్ తృపిత్
పరచాలనుకుంటునాన్నా? నేనింకా మనుషులిన్
తృపిత్ పరచాలనుకుంటుంటే కీర్సుత్
సేవకుణిణ్ కానే కాదు.

పౌలుపౌలు పర్కటించినపర్కటించిన సువారత్సువారత్ అతనికిఅతనికి
పర్తేయ్కంగాపర్తేయ్కంగా వెలల్డివెలల్డి అయియ్ందిఅయియ్ంది, ఇతరఇతర

అపొసత్లులఅపొసత్లుల నుంచినుంచి పొందినదిపొందినది కాదుకాదు
11 సోదరులారా, నేను పర్కటించిన సువారత్

మానవమాతుర్ని నుంచి వచిచ్ంది కాదని మీకు
తెలియాలి. 12 మనిషి నుంచి నేను దానిన్
పొందలేదు, నాకెవరూ దానిన్ బోధించ లేదు,
యేసు కీర్సుత్ సవ్యంగా నాకు వెలల్డి
పరిచాడు.

13 నా గత యూదామత జీవితం గురించి మీరు
వినాన్రు. నేను దేవుని సంఘానిన్ తీవర్ంగా
హింసిసూత్ నాశనం చేసూత్ ఉండేవాణిణ్. 14

అపుప్డు నాకు నా పూరీవ్కుల
సంపర్దాయాలంటే ఎంతో ఆసకిత్ ఉండేది.
యూదా మత నిషఠ్ విషయంలో నా
సవ్జాతీయులోల్ నా వయసు గల అనేకులను
మించిపోయాను. 15 అయినా తలిల్గరభ్ంలోనే
ననున్ పర్తేయ్కపరచుకుని, తన కృప చేత ననున్
పిలిచిన దేవుడు నేను యూదేతరులకు తన
కుమారుణిణ్ పర్కటించాలని 16 ఆయనను నాలో
వెలల్డి చేయడానికి ఇషట్పడాడ్డు. అపుప్డు
వెంటనే నేను మనుషులతో సంపర్దించలేదు. 17

నాకంటే ముందు అపొసత్లులైన వారి దగగ్రికి
గానీ, యెరూషలేముకు గానీ వెళళ్లేదు,
అరేబియా దేశానికి వెళిళ్ ఆ తరువాత దమసుక్
పటట్ణానికి తిరిగి వచాచ్ను.

18 మూడు సంవతస్రాలైన తరవాత కేఫాను
పరిచయం చేసుకోవాలని యెరూషలేము వెళిల్
అతనితో పదిహేను రోజులునాన్ను. 19 అతనిని
తపప్ అపొసత్లులోల్ మరి ఎవరినీ నేను
చూడలేదు, పర్భువు సోదరుడు యాకోబును
మాతర్ం చూశాను.

20 నేను మీకు రాసుత్నన్ ఈ విషయాల గురించి
దేవుని ముందు నేను చెపుతునాన్ను. 21 ఆ
తరువాత సిరియా, కిలికియ పార్ంతాలకు
వచాచ్ను. 22 కీర్సుత్లో ఉనన్ యూదయ
సంఘాల వారికి నా ముఖ పరిచయం లేదు గానీ 23

“మునుపు మనలిన్ హింసించిన వాడు తాను గతంలో
నాశనం చేసూత్ వచిచ్న విశావ్సానిన్ తానే
పర్కటిసుత్నాన్డు” అనే విషయం మాతర్మే
విని, 24 వారు ననున్ బటిట్ దేవుణిణ్ మహిమ
పరిచారు.

గలతీయులకు 1:24
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నిరోద్షిగానిరోద్షిగా అయేయ్దిఅయేయ్ది విశావ్సంవిశావ్సం మూలంగానేమూలంగానే
(గలతీగలతీ 2:15–3:24). యూదులకుయూదులకు సైతంసైతం ఇదేఇదే మారగ్ంమారగ్ం

పదాన్లుగు సంవతస్రాలైన తరువాత
నేను తీతును వెంటబెటుట్కొని
బరన్బాతో కూడా యెరూషలేము తిరిగి

వెళాళ్ను. 2 మేము వెళాళ్లని దేవుడు
దరశ్నంలో నాకు చెబితేనే వెళాళ్ను. నా
పర్యాస వయ్రథ్మైపోతుందేమో, లేక
వయ్రథ్మైపోయిందేమో అని నేను
యూదేతరులకు పర్కటిసుత్నన్ సువారత్
గురించి విశావ్సులోల్ ముఖయ్మైన
నాయకులకు ఏకాంతంగా వివరించాను.

3 అయినా నాతో ఉనన్ తీతు గీర్సు
దేశసుథ్డైనపప్టికీ సునన్తి పొందాలని
ఎవరూ అతణిణ్ బలవంతం చేయలేదు. 4 కీర్సుత్
యేసులో మనకు కలిగిన సావ్తంతార్నిన్
కనిపెటట్డానికీ, మనలిన్
ధరమ్శాసాత్ర్నికి బానిసలుగా చేసుకోడానికీ
కీర్సుత్ యేసు వలల్ మనకు కలిగిన సేవ్చఛ్ను
గూఢచారులాల్గా కనిపెటట్డానికి
రహసయ్ంగా కపట సోదరులు పర్వేశించారు. 5

సువారత్ సతయ్ం మారుప్లేనిదిగా, మీకు
పర్యోజనంగా నిలిచి ఉండేలా కాసేపైనా
వారితో మేము ఏకీభవించలేదు.

6 ఇతరులు నాయకులుగా ఎంచిన వారు నేను
చెపిప్న సందేశానికి ఏ మారుప్లు చేరుప్లు
చేయలేదు. ఆ నాయకులు గొపప్వారే కానీ వారు
నాకంత పర్ధానం కాదు. దేవుడు మనిషి పైరూపం
చూడడు. 7 అయితే సునన్తి పొందిన వారికి
బోధించడానికి దేవుడు సువారత్ను పేతురుకు
ఎలా అపప్గించాడో అలాగే సునన్తి పొందని
వారికి బోధించడానికి నాకు అపప్గించాడని
వారు గర్హించారు. 8 అంటే సునన్తి పొందిన
వారికి అపొసత్లుడుగా ఉండడానికి పేతురుకు
సామరథ్య్ం కలగజేసిన వాడే యూదేతరులకు
అపొసత్లుడుగా ఉండడానికి నాకు కూడా
సామరథ్య్ం కలగజేశాడు.

9 నాయకులుగా పేరొందిన యాకోబు, కేఫా,
యోహాను, అనే వారు దేవుడు నాకు
అనుగర్హించిన కృపను గురిత్ంచి, మేము
యూదేతరులకూ, తాము సునన్తి పొందిన వారికీ
అపొసత్లులుగా ఉండాలని చెపిప్, సహవాసానికి
గురుత్గా నాతోనూ, బరన్బాతోనూ తమ కుడి
చేతులు కలిపారు. 10 మేము యెరూషలేములో
ఉనన్ సాటి విశావ్సులోల్ని పేదవారి
అవసరాలను ఇంకా పటిట్ంచుకొంటూ ఉండాలని
మాతర్మే వారు కోరారు. అలా చేయడానికి
నేను కూడా ఆసకిత్గా ఉనాన్ను.

11 అయితే కేఫా, అంతియొకయకు
వచిచ్నపుప్డు అతడు తపుప్ చేశాడు. కాబటిట్
నేను ముఖాముఖిగా అతనిన్ నిలదీశాను. 12

ఎందుకంటే, యాకోబు దగగ్ర నుంచి కొంతమంది
రాక ముందు అతడు యూదేతరులతో భోజనం
చేసుత్నాన్డు. వారు రాగానే సునన్తి పొందిన
వారికి భయపడి వెనకిక్ తగిగ్, పకక్కి
వెళిళ్పోయాడు. 13 మిగతా యూదులు కూడా
కేఫాతో ఈ కపటంలో కలిసిపోయారు. బరన్బా
కూడా వారి కపట వేషధారణ వలల్
మోసపోయాడు. 14 వారు సువారత్ సతాయ్నిన్
అనుసరించడం లేదని నేను చూసి అందరి ముందు
కేఫాతో, “నీవు యూదుడవై ఉండి కూడా

యూదులాల్గా కాక యూదేతరుడిలా
పర్వరిత్సుత్ంటే, యూదేతరులు
యూదులాల్గా పర్వరిత్ంచాలని ఎందుకు
బలవంతం చేసుత్నాన్వు?” అనాన్ను.

15 మనం పుటుట్కతో యూదులం గానీ,
“యూదేతర పాపులం” కాదు. 16 మనిషి యేసు
కీర్సుత్లో విశావ్సం ఉంచడం దావ్రానే
దేవుడు నీతిమంతుడుగా తీరుసాత్డు గాని,
ధరమ్శాసత్ర్ కిర్యల వలన కాదు. ఆ సంగతి
ఎరిగిన మనం కూడా ధరమ్శాసత్ర్ కిర్యల వలన
గాక కీర్సుత్ పటల్ విశావ్సం దావ్రానే
దేవుని చేత నీతిమంతులుగా తీరుప్ పొందడానికి
యేసు కీర్సుత్లో విశావ్సముంచాము.
ధరమ్శాసత్ర్ కిర్యల వలన ఎవరూ
నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందడు గదా.

17 అయితే, దేవుడు మనలిన్ కీర్సుత్లో
నీతిమంతులుగా తీరాచ్లని కోరుకొంటూ, మనకు
మనం పాపులుగా కనబడితే, కీర్సుత్ పాపానికి
సేవకుడయాయ్డా? కచిచ్తంగా కాదు. 18 నేను
పడగొటిట్న వాటిని మళీళ్ కడితే ననున్ నేనే
అపరాధిగా చేసుకుంటాను గదా. 19 నేనైతే
దేవుని కోసం బతకడానికి ధరమ్శాసత్ర్ం
దావ్రా ధరమ్శాసాత్ర్నికి చనిపోయాను.

లోపలలోపల నివసిసుత్నన్నివసిసుత్నన్ కీర్సుత్నుకీర్సుత్ను బయటకుబయటకు
కనుపరచేదేకనుపరచేదే కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ జీవితంజీవితం

20 నేను కీర్సుత్తోబాటు సిలువ మరణం
పొందాను. ఇక మీదట జీవించేది నేను కాదు.
కీర్సేత్ నాలో జీవిసుత్నాన్డు. నేనిపుప్డు
శరీరంలో జీవిసుత్నన్ జీవితం ననున్
పేర్మించి, నా కోసం తనను తాను
సమరిప్ంచుకునన్ దేవుని కుమారుడి మీద
విశావ్సం వలల్నే. 21 నేను దేవుని కృపను
నిరరథ్కం చేయను. నీతి ధరమ్శాసత్ర్ం
దావ్రా సాధయ్ం అయితే కీర్సుత్
అనవసరంగా చనిపోయినటేట్ గదా.

ఆతమ్ఆతమ్ వరంవరం విశావ్సంవిశావ్సం వలల్నేవలల్నే, ధరమ్శాసత్ర్ధరమ్శాసత్ర్
కిర్యలకిర్యల వలల్వలల్ కాదుకాదు

తెలివిలేని గలతీయులారా, మిమమ్లిన్
భర్మపెటిట్ందెవరు? సిలువకు గురి
అయినటుట్గా యేసు కీర్సుత్ను మీ

కళళ్ ముందు చూపించాము గదా! 2 మీ నుంచి నేను
తెలుసుకోవాలనుకుంటునన్ ఒకే విషయం
ఏమిటంటే ధరమ్శాసత్ర్ సంబంధమైన
కిర్యల వలన ఆతమ్ను పొందారా లేక వినన్
దానిన్ విశవ్సించడం వలన పొందారా? 3

మీరింత అవివేకులయాయ్రా? మొదట దేవుని
ఆతమ్తో మొదలు పెటిట్, ఇపుప్డు శరీరంతో
ముగిసాత్రా?

4 వయ్రథ్ంగానే ఇనిన్ కషాట్లు
అనుభవించారా? అవనీన్ నిజంగా
వయ్రథ్మైపోతాయా? 5 ఆతమ్ను మీకు
అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తాలు
చేయించేవాడు, ధరమ్శాసత్ర్ సంబంధమైన
పనుల వలనా లేక విశావ్సంతో వినడం వలల్
చేయిసుత్నాన్డా?

అబార్హాముఅబార్హాము నిబంధననిబంధన విశావ్సవిశావ్స నిబంధననిబంధన
6 అబార్హాము, “దేవుని నమామ్డు, అదే

అతనికి నీతిగా లెకక్లోకి వచిచ్ంది.” 7
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కాబటిట్, నమమ్కముంచే వారే అబార్హాము
సంతానమని మీరు తెలుసుకోవాలి. 8 విశావ్సం
దావ్రా దేవుడు యూదేతరులను నీతిమంతులుగా
తీరుసాత్డని లేఖనం ముందుగానే
పర్వచించింది. “పర్పంచంలోని పర్జా
సమూహాలనీన్ నీలో దీవెనలు పొందుతాయి.” అని
అబార్హాముకు సువారత్ ముందుగానే
పర్కటించడం జరిగింది. 9 కాబటిట్
విశావ్సముంచిన అబార్హాముతోబాటు
విశావ్స సంబంధులనే దేవుడు దీవిసాత్డు.

ధరమ్శాసత్ర్ధరమ్శాసత్ర్ కిర్యలుకిర్యలు చేసుత్నన్చేసుత్నన్ మనిషిమనిషి
ధరమ్శాసత్ర్ధరమ్శాసత్ర్ శాపంశాపం కిందకింద ఉనన్వాడుఉనన్వాడు

10 ధరమ్శాసత్ర్ం విధించిన కిర్యలపై
ఆధారపడి జీవించే వాడు శాపగర్సుత్డు.
ఎందుకంటే, “ధరమ్శాసత్ర్ గర్ంథంలో రాసి
ఉనన్ విధులనిన్టినీ చేయడంలో నిలకడగా
ఉండని పర్తివాడూ శాపగర్సుత్డు” అని రాసి
ఉంది. 11 ధరమ్శాసత్ర్ం వలన దేవుడు ఎవరినీ
నీతిమంతునిగా తీరచ్డు అనే విషయం సప్షట్ం.
ఎందుకంటే, “నీతిమంతుడు విశావ్సం వలన
జీవిసాత్డు.” 12 ధరమ్శాసత్ర్ం విశావ్స
సంబంధమైనది కాదు, “దాని విధులను ఆచరించే
వాడు వాటి వలల్నే జీవిసాత్డు.”

ధరమ్శాసత్ర్ధరమ్శాసత్ర్ సంబంధితసంబంధిత శాపానిన్శాపానిన్ కీర్సుత్కీర్సుత్
భరించిభరించి విశావ్సవిశావ్స సంబంధమైనసంబంధమైన దీవెనలనుదీవెనలను మనకుమనకు

ఇచాచ్డుఇచాచ్డు
13 ఆతమ్ను గురించిన వాగాద్నం విశావ్సం

దావ్రా మనకు లభించేలా, అబార్హాము
పొందిన దీవెన కీర్సుత్ యేసు దావ్రా
యూదేతరులకు కలగడానికి, కీర్సుత్ మన కోసం
శాపగర్సుత్డై మనలిన్ ధరమ్శాసత్ర్ శికష్
నుంచి విమోచించాడు. 14 అందుకే, “మాను మీద
వేలాడిన పర్తివాడూ శాపగర్సుత్డు” అని రాసి
ఉంది. 15 సోదరులారా, మానవరీతిగా
మాటాల్డుతునాన్ను. మనుషుల ఒడంబడికే
అయినా అది సిథ్రపడిన తరువాత దానినెవరూ
కొటిట్వేయరు, దానికి ఇంకేమీ కలపరు. 16

అబార్హాముకూ అతని సంతానానికీ దేవుడు
వాగాద్నాలు చేశాడు. ఆయన అనేకులను గురించి
అనన్టుట్, “నీ సంతానాలకు” అని అనలేదు గానీ
ఒకడి గురించి అనన్టుట్గా, “నీ సంతానానికి”
అనాన్డు. ఆ సంతానం కీర్సేత్.

అబార్హాముకుఅబార్హాముకు చేసినచేసిన విశావ్సవిశావ్స నిబంధనకునిబంధనకు
ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం ఏమీఏమీ కలపడంకలపడం లేదులేదు

17 నేను చెపేప్ది ఏంటంటే, 430
సంవతస్రాలైన తరువాత వచిచ్న
ధరమ్శాసత్ర్ం, దేవుడు ముందుగానే
సిథ్రపరచిన నిబంధనను కొటిట్వేయదు. దాని
వాగాద్నానిన్ వయ్రథ్ం చేయదు. 18 ఆ
వారసతవ్ం ధరమ్శాసత్ర్ం వలన అయిందంటే
ఇక ఏ మాతర్ం వాగాద్నం వలన అయేయ్ది
కానటేట్. అయితే దేవుడు అబార్హాముకు
వాగాద్నం వలల్నే వారసతావ్నిన్ ఇచాచ్డు.

ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం అసలుఅసలు ఉదేద్శంఉదేద్శం శికష్శికష్
విధించడమేవిధించడమే

19 అలాగైతే ధరమ్శాసత్ర్మెందుకు?
అతికర్మాలను బటిట్ దేవుడు దానిన్ కలిపాడు.

ఎవరి గూరిచ్ ఆ వాగాద్నం చేశాడో ఆ సంతానం
వచేచ్ వరకూ అది అమలులో ఉంది. దానిన్
మధయ్వరిత్ చేత దేవదూతల దావ్రా దేవుడు
నియమించాడు. 20 మధయ్వరిత్ ఉనాన్డంటే
ఒకక్డి కోసమే ఉండడు, కానీ దేవుడు ఒకక్డే.

21 ధరమ్శాసత్ర్ం దేవుని వాగాద్నాలకు
వయ్తిరేకమా? కానే కాదు. ఒకవేళ
ధరమ్శాసత్ర్ం బతికించగలిగేలా ఉంటే,
ధరమ్శాసత్ర్ం వలల్నే నీతి కలిగి ఉండేది.
22 యేసు కీర్సుత్లో విశావ్స మూలంగా కలిగిన
వాగాద్నం విశవ్సించే వారికి దేవుడు
అనుగర్హించేలా, లేఖనం అందరినీ పాపంలో
బంధించింది. 23 మనం విశావ్సం ఉంచక ముందు
విశావ్సం పర్తయ్కష్మయేయ్ వరకూ, మనం
ధరమ్శాసాత్ర్నికి మాతర్మే పరిమితమై
దాని చెరలో ఉనాన్ము. 24 కాబటిట్ దేవుడు
మనలిన్ విశావ్సం దావ్రా నీతిమంతులుగా
తీరిచ్ కీర్సుత్ దగగ్రికి మనలిన్
నడిపించడానికి ధరమ్శాసత్ర్ం మనకు
పార్థమిక ఉపాధాయ్యుడిగా ఉంది.

విశావ్సివిశావ్సి జీవితంపైజీవితంపై రాజయ్మేలుతునన్దిరాజయ్మేలుతునన్ది
కృపేకృపే, చటట్ంచటట్ం కాదుకాదు

25 అయితే విశావ్సం వెలల్డయింది
కాబటిట్ మనం ఇక పార్థమిక ఉపాధాయ్యుని
కింద లేము. 26 యేసు కీర్సుత్లో మీరంతా
విశావ్సం దావ్రా దేవుని కుమారులు. 27

కీర్సుత్లోకి బాపిత్సం పొందిన మీరంతా
కీర్సుత్ను ధరించుకునాన్రు. 28 ఇందులో
యూదుడు-గీర్సుదేశసుథ్డనీ దాసుడు-
సవ్తంతుర్డనీ పురుషుడు- సీత్ర్ అనీ తేడా
లేదు. యేసు కీర్సుత్లో మీరంతా ఒకక్టిగా
ఉనాన్రు. 29 మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే,
అబార్హాము సంతానంగా ఉండి, వాగాద్నం
పర్కారం వారసులు.

నేను చెపేప్దేమిటంటే, వారసుడు
తండిర్ సంపద అంతటికీ యజమాని
అయినపప్టికీ పిలల్వాడుగా

ఉనన్ంతకాలం అతనికీ దాసునికీ ఏ తేడా లేదు. 2

తండిర్ నిరణ్యించిన రోజు వచేచ్ వరకూ
అతడు సంరకష్కుల, నిరావ్హకుల అధీనంలో
ఉంటాడు. 3 అలాగే మనం పిలల్లంగా
ఉనన్పుప్డు లోక సంబంధమైన మూల పాఠాలకు
లోబడి దాసులంగా ఉనాన్ము.

విశావ్సివిశావ్సి ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం నుంచినుంచి విడుదలవిడుదల
పొందాడుపొందాడు

4 అయితే సరైన సమయం వచిచ్నపుడు దేవుడు
తన కుమారుణిణ్ పంపాడు. ఆయన సీత్ర్కి
పుటిట్, 5 మనం దతత్పుతుర్లం కావాలని
ధరమ్శాసాత్ర్నికి లోబడి ఉనన్వారిని
విమోచించడానికి ధరమ్శాసాత్ర్నికి లోబడిన
వాడయాయ్డు.

విశావ్సివిశావ్సి కుమారతావ్నిన్కుమారతావ్నిన్ వాసత్వంవాసత్వం చేసేదిచేసేది
ఆతమ్ఆతమ్

6 మీరు కుమారులు కాబటిట్, “అబాబ్!
తండీర్!” అని పిలిచే తన కుమార ఆతమ్ను
దేవుడు మన హృదయాలోల్కి పంపాడు. 7

కాబటిట్ నీవిక ఏమాతర్ం బానిసవి కాదు,
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కొడుకువే. కొడుకువైతే దేవుని దావ్రా
వారసుడివి.

ధరమ్శాసత్ర్ధరమ్శాసత్ర్ కిర్యలకిర్యల వైపుకువైపుకు మళళ్డంమళళ్డం
అంటేఅంటే తిరిగితిరిగి పార్థమికపార్థమిక మతంమతం వైపువైపు తిరగడమేతిరగడమే
8 ఆ కాలంలో మీరు దేవుని ఎరగనివారై,

వాసత్వానికి దేవుళుళ్ కాని వారికి బానిసలుగా
ఉనాన్రు గాని 9 ఇపుప్డు మీరు దేవుణిణ్
తెలుసుకునన్ వారు. మరి విశేషంగా దేవుడు
మిమమ్లిన్ తెలుసుకునాన్డు. కాబటిట్
బలహీనమైనవీ పర్యోజనం లేనివీ అయిన మూల
పాఠాల వైపు మళీళ్ ఎందుకు తిరుగుతునాన్రు?
మళీళ్ బానిసలుగా ఉండాలనుకుంటునాన్రా? 10

మీరు పర్తేయ్క దినాలూ అమావాసయ్ దినాలూ
ఉతస్వ కాలాలూ సంవతస్రాలూ జాగర్తత్గా
ఆచరిసుత్నాన్రట. 11 మీ విషయంలో నా
కషట్ం వయ్రథ్మై పోతుందేమో అని
మిమమ్లిన్ గురించి భయపడుతునాన్ను. 12

సోదరులారా, నేను మీలాంటి వాడినయాయ్ను
కాబటిట్ మీరు కూడా నాలాంటి వారు కావాలని
మిమమ్లిన్ వేడుకుంటునాన్ను. మీరు నాకు
అనాయ్యం చేయలేదు. 13 మొదటిసారి శరీర
బలహీనత కలిగినా నేను మీకు సువారత్
పర్కటించానని మీకు తెలుసు. 14 నా
అనారోగయ్ం మీకు కషట్ం కలిగించినా ననున్
మీరు తృణీకరించ లేదు, నిరాకరించనూ లేదు గాని
దేవుని దూతలాగా, కీర్సుత్ యేసులాగా ననున్
అంగీకరించారు.

చటట్పరమైనచటట్పరమైన నీతికినీతికి మళల్డంమళల్డం దావ్రాదావ్రా
గలతీయులుగలతీయులు తమతమ దీవెనలనుదీవెనలను పోగొటుట్కునాన్రుపోగొటుట్కునాన్రు

15 మీ సంతోషం ఇపుప్డు ఏమయింది? వీలుంటే
మీ కళుళ్ తీసి నాకిచేచ్సే వారని మీ గురించి
సాకష్య్ం చెపప్గలను. 16 నేను మీకు
వాసత్వం చెపిప్ విరోధినయాయ్నా?

17 వారు అతాయ్సకిత్తో మీ వెంట
పడుతునాన్రు, కానీ వారి ఉదేద్శం మంచిది
కాదు. మీరు వారిని అనుసరించాలని నా నుంచి
మిమమ్లిన్ దూరం చేయాలనుకుంటునాన్రు. 18

నేను మీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు మాతర్మే
కాకుండా ఎపుప్డూ మంచి కారణాల విషయం
అతాయ్సకిత్ కలిగి ఉండడం మంచిది.

ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం, కృపకృప, ఈఈ రెండూరెండూ కలిసికలిసి ఉండడంఉండడం
అసాధయ్ంఅసాధయ్ం

19 నా చినన్ పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపం
మీలో ఏరప్డే వరకూ మీ విషయం మళీళ్ నేను
పర్సవ వేదన అనుభవిసుత్నాన్ను. 20

మిమమ్లిన్ గురించి ఎటూ తోచక ఉనాన్ను.
నేనిపుప్డే మీ మధయ్కు వచిచ్ మరొక రకంగా
మీతో మాటాల్డాలనుకుంటునాన్ను. 21

ధరమ్శాసాత్ర్నికి లోబడి ఉండాలని కోరే
వారంతా నాకో మాట చెపప్ండి- మీరు
ధరమ్శాసత్ర్ం చెపేప్ది వినడం లేదా? 22

దాసి వలన ఒకడు, సవ్తంతుర్రాలి వలన ఒకడు,
ఇదద్రు కొడుకులు అబార్హాముకు కలిగారని
రాసి ఉంది గదా? 23 అయినా దాసి వలన
పుటిట్నవాడు శరీర రీతిగా పుటాట్డు.
సవ్తంతుర్రాలి వలన పుటిట్నవాడు వాగాద్న
మూలంగా పుటాట్డు.

24 ఈ విషయాలను అలంకార రూపంలో
చెపప్వచుచ్. ఈ సీత్ర్లు రెండు నిబంధనలు.
వాటిలో ఒకటి సీనాయి పరవ్తానికి సంబంధించి
బానిసతవ్ంలో ఉండడానికి పిలల్లిన్ కంటుంది.
ఇది హాగరు. 25 ఈ హాగరు అరేబియా
పార్ంతంలో ఉనన్ సీనాయి కొండ. పర్సుత్తం
ఉనన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ
బానిసతవ్ంలో ఉంది. 26 అయితే పైనునన్
యెరూషలేము సవ్తంతర్ంగా ఉంది. ఆమె మనకు
తలిల్.

27 “గొడార్లా, పిలల్లిన్ కననిదానా,
ఆనందించు.
పర్సవ వేదన పడనిదానా, ఆనందంతో కేకలు
పెటుట్.
ఎందుకంటే, భరత్ ఉనన్ ఆమె పిలల్ల కంటే
భరత్ లేని దాని పిలల్లు ఎకుక్వమంది
ఉనాన్రు” అని రాసి ఉంది.

28 సోదరులారా, మీరు కూడా ఇసాస్కు లాగా
వాగాద్నం పర్కారం పుటిట్న కొడుకులుగా
ఉనాన్రు. 29 అపుప్డు శరీరానిన్ బటిట్
పుటిట్నవాడు ఆతమ్ను బటిట్ పుటిట్న
వాణిణ్ ఎలా హింస పెటాట్డో ఇపుప్డు కూడా
ఆలాగే జరుగుతునన్ది. 30 అయితే లేఖనం ఏమి
చెబుతునన్ది? “దాసిని, ఆమె కొడుకుని
వెళళ్గొటుట్. దాసి కొడుకు సవ్తంతుర్రాలి
కొడుకుతో పాటు వారసుడుగా ఉండడు.” 31

అందుచేత, సోదరులారా, మనం సవ్తంతుర్రాలి
కొడుకులమే గాని దాసి కొడుకులం కాదు.

ఉపమానంఉపమానం వివరణవివరణ

సేవ్చఛ్గా ఉండడం కోసం కీర్సుత్
మనలిన్ విడుదల చేశాడు. కాబటిట్,
సిథ్రంగా నిలబడండి. మళీళ్

బానిసతవ్పు కాడి కింద చికుక్కోవదుద్.
2 మీరు సునన్తి పొందితే కీర్సుత్ వలన మీకు

ఏ పర్యోజనమూ ఉండదని పౌలు అనే నేను
మీతో చెబుతునాన్ను. 3 సునన్తి పొందిన
పర్తి మనిషీ ధరమ్శాసత్ర్మంతటినీ
పాటించవలసి ఉంటుందని నేను మళీళ్ గటిట్గా
చెబుతునాన్ను. 4 మీలో ధరమ్శాసత్ర్ం వలన
నీతిమంతుల లెకక్లోకి రావాలనుకునే వారు
కీర్సుత్లో నుంచి బొతిత్గా వేరై పోయారు.
కృపలో నుంచి తొలగిపోయారు. 5 మనం విశావ్సం
వలన నీతి కలుగుతుందనే నిశచ్యంతో ఆతమ్
దావ్రా ఎదురు చూసుత్నాన్ము. 6 యేసు
కీర్సుత్లో సునన్తి పొందడంలోనో,
పొందకపోవడంలోనో ఏమీ లేదు, పేర్మతో పని
చేసే విశావ్సమే ముఖయ్ం.

7 మీరు బాగా పరిగెడుతునాన్రు. సతాయ్నిన్
అనుసరించకుండా మిమమ్లిన్ ఎవరు ఆపారు? 8

ఈ పేర్రేపణ మిమమ్లిన్ పిలుసుత్నన్ వాడి
నుంచి కలగలేదు. 9 పులిసిన పిండి కొంచెమైనా
ముదద్నంతా పులియబెడుతుంది.

10 మీరెంత మాతర్మూ వేరుగా ఆలోచించరని
పర్భువులో మీ గురించి నేను రూఢిగా
నముమ్తునాన్ను. మిమమ్లిన్
కలవరపెటేట్వాడు ఎవడైనా సరే వాడు తగిన
శికష్ అనుభవిసాత్డు. 11 సోదరులారా, సునన్తి
పొందాలని నేను ఇంకా పర్కటిసూత్ ఉంటే
ఇపప్టికీ ఎందుకు హింసలకు గురి అవుతూ
ఉనాన్ను? సిలువను గురించిన అభయ్ంతరానిన్
సునన్తి తీసివేసుత్ంది గదా?
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12 మిమమ్లిన్ తపుప్ దారి పటిట్ంచే వారు
తముమ్ను తాము నరికి వేసికోవడం మంచిది. 13

సోదరులారా, సవ్తంతర్ంగా ఉండడానికి
దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచాడు. ఆ
సావ్తంతార్నిన్ శరీర ఆశల కోసం
వినియోగించక, పేర్మతో ఒకరికొకరు సేవ
చేసుకోండి. 14 ధరమ్శాసత్ర్మంతా “నినున్
నీవు పేర్మించుకునన్టేట్ నీ పొరుగు
వాణిణ్ కూడా పేర్మించు” అనే ఒకక్ ఆజఞ్లో
ఇమిడి ఉంది. 15 అయితే మీరు ఒకరినొకరు
కరచుకుని తినేసేత్ ఒకడి వలన ఒకడు బొతిత్గా
నశించిపోతారేమో చూసుకోండి.

పవితీర్కరణపవితీర్కరణ ఆతమ్ఆతమ్ దావ్రానేదావ్రానే,
ధరమ్శాసత్ర్ంధరమ్శాసత్ర్ం దావ్రాదావ్రా కాదుకాదు

16 నేను చెపేప్ది ఏమిటంటే,
ఆతామ్నుసారంగా నడుచుకోండి. అపుప్డు మీరు
శరీర కోరికలను నెరవేరచ్రు. 17 శరీర సవ్భావం
ఆశించేవి ఆతమ్కు విరోధంగా ఉంటాయి, ఆతమ్
ఆశించేవి శరీరానికి విరోధంగా పని చేసాత్యి.
ఇవి ఒకదాని కొకటి వయ్తిరేకంగా ఉనాన్యి.
కాబటిట్ మీరు ఏవి చేయాలని ఇషట్పడతారో
వాటిని చేయరు.

18 ఆతమ్ మిమమ్లిన్ నడిపిసేత్
ధరమ్శాసాత్ర్నికి లోనైన వారు కాదు. 19

శరీర సవ్భావ కిర్యలు సప్షట్ంగా ఉనాన్యి.
అవేవంటే, జారతవ్ం, అపవితర్త, కామవికారం,
20 విగర్హారాధన, మంతర్ తంతార్లు, దేవ్షం,
కలహం, ఈరష్య్ భావాలు, కోపోదేర్కాలు,
కకష్లు, 21 శతుర్తావ్లు, కలతలు, అసూయలు,
తాగుబోతుల పోకిరీతనం మొదలైనవి. వీటిని
గురించి నేను ముందే చెపిప్నటుల్ ఇలాంటి
పనులు చేసే వారు దేవుని రాజాయ్నికి వారసులు
కాలేరు.

22 అయితే ఆతమ్ఫలం ఏదంటే పేర్మ,
ఆనందం, శాంతి సమాధానాలు, సహనం, కనికరం,
మంచితనం, విశావ్సం, సాతివ్కం, ఆశానిగర్హం.
23 అలాంటి వాటికి వయ్తిరేకంగా ఏ చటట్మూ
లేదు. 24 కీర్సుత్ యేసుకు చెందిన వారు, శరీర
సవ్భావానీన్ దానితో కూడా దాని చెడడ్
కోరికలనూ సిలువ వేశారు.

కీర్సుత్లోకీర్సుత్లో నూతననూతన జీవంజీవం బహిరగ్తంబహిరగ్తం కావడంకావడం
25 మనం దేవుని ఆతమ్తో జీవిసూత్ ఉంటే ఆ

ఆతమ్ ననుసరించి నడుదాద్ం. 26 అహంభావం
లేకుండా జగడాలు రేపుకోకుండా ఒకరిపై ఒకరు
అసూయ పడకుండా ఉందాం.

సోదరభావంతోసోదరభావంతో కూడినకూడిన నూతననూతన జీవితంజీవితం

సోదరులారా, మీలో ఎవరైనా పాపం
చేసూత్ పటుట్బడితే, దేవుని ఆతమ్
పేర్రేపణతో ఉనన్ మీరెవరైనా,

సాతివ్కమైన మనసుతో ఆ వయ్కిత్ని
సరిచేయాలి. (అదేవిధంగా) మీమటుట్కు మీరు
పాపం చేయకుండా జాగర్తత్గా ఉండండి. 2

ఒకరి సమసయ్లిన్ ఒకరు పటిట్ంచుకోండి. అలా
చేసూత్ ఉంటే, మీరు కీర్సుత్ నియమానిన్
పాటించినటుట్.

3 ఏ గొపప్తనం లేనివాడు ఎవరైనా తాను
గొపప్వాడినని అనుకుంటుంటే తనను తానే
మోసపరచుకుంటునాన్డు. 4 పర్తివాడూ తన
సొంత పనిని పరీకిష్ంచి తెలుసుకోవాలి.
అపుప్డు ఇతరుల విషయంలో కాకుండా తన
విషయంలోనే అతనికి అతిశయం కలుగుతుంది. 5

పర్తివాడూ తన బరువు తానే మోసుకోవాలి గదా?
6 వాకోయ్పదేశం పొందిన వయ్కిత్
ఉపదేశించిన వాడికి మంచి పదారాధ్లనిన్టిలో
భాగమివావ్లి. 7 మోసపోవదుద్. దేవుణిణ్
వెకిక్రించలేము. మనిషి ఏ వితత్నాలు
చలుల్తాడో ఆ పంటనే కోసాత్డు.

8 ఎలాగంటే, తన సొంత శరీర ఇషాట్ల
పర్కారం వితత్నాలు చలేల్వాడు తన శరీరం
నుంచి నాశనం అనే పంట కోసాత్డు. ఆతమ్
పర్కారం వితత్నాలు చలేల్వాడు ఆతమ్ నుంచి
నితయ్జీవం అనే పంట కోసాత్డు. 9 మనం మేలు
చేసూత్ ఉండడంలో అలసిపోకుండా ఉందాం. మనం
వదిలిపెటట్కుండా ఉంటే తగిన కాలంలో పంట
కోసుకుంటాము. 10 కాబటిట్ పర్తి అవకాశంలో
అందరికీ మేలు చేసూత్ ఉందాం, మరి
ముఖయ్ంగా మన సహ విశావ్సులకు.

11 నా సొంత దసూత్రీతో పెదద్
అకష్రాలతో ఎలా రాసుత్నాన్నో చూడండి. 12

శరీర విషయంలో చకక్గా కనిపించాలని కోరే
వారు, తాము కీర్సుత్ సిలువ విషయంలో హింస
పొందకుండా ఉండడానికి మాతర్మే సునన్తి
పొందాలని మిమమ్లిన్ బలవంతం
చేసుత్నాన్రు. 13 అయితే వారు సునన్తి
పొందిన వారైనా ధరమ్శాసత్ర్ం ఆచరించరు.
వారు మీ శరీర విషయంలో గొపప్లు
చెపుప్కోవడం కోసం మీరు సునన్తి పొందాలని
కోరుతునాన్రు.

14 అయితే మన పర్భువైన యేసు కీర్సుత్
సిలువ విషయంలో తపప్ మరి దేనిలోనూ
గొపప్లు చెపుప్కోవడం నాకు దూరమవుతుంది
గాక. ఆయన దావ్రా లోకానికి నేనూ, నాకు లోకం
సిలువ మరణం చెందాను. 15 కొతత్ సృషిట్
పొందడమే గాని సునన్తి పొందడంలో,
పొందకపోవడంలో ఏమీ లేదు.

16 ఈ పదధ్తి పర్కారం నడుచుకునే వారందరికీ
అంటే, దేవుని ఇశార్యేలుకు శాంతి, కృప కలుగు
గాక. 17 నేను యేసు గురుత్లు నా దేహంలో
ధరించి ఉనాన్ను కాబటిట్ ఇకనుంచి ఎవరూ
ననున్ కషట్పెటట్వదుద్. 18 సోదరులారా,
మన పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ కృప మీ
ఆతమ్తో ఉండుగాక. ఆమేన్.
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ఎఫెసీయులకుఎఫెసీయులకు

ఎఫెసీయులకుఎఫెసీయులకు రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

అపొసత్లునిఅపొసత్లుని అభివందనాలుఅభివందనాలు

ఎఫెసులో ఉనన్ పరిశుదుధ్లకు,
కీర్సుత్ యేసులో విశావ్సముంచిన
వారికి దేవుని సంకలప్ం పర్కారం

కీర్సుత్ యేసు అపొసత్లుడు పౌలు
రాసుత్నన్ విషయాలు. 2 మన తండిర్ అయిన
దేవుని నుండీ యేసు కీర్సుత్ పర్భువు నుండీ
మీకు కృప, శాంతి సమాధానాలు కలుగు గాక.

కృపలోకృపలో విశావ్సివిశావ్సి సిథ్తిసిథ్తి
3 మన పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ తండిర్

అయిన దేవునికి సుత్తులు కలుగు గాక. ఆయన
పరలోక విషయాలోల్ సమసత్ ఆధాయ్తిమ్క
ఆశీరావ్దాలతో కీర్సుత్లో మనలిన్
దీవించాడు. 4 కీర్సుత్లో మనలిన్ సృషిట్కి
ముందే దేవుడు ఎనున్కునాన్డు. మనం ఆయన
దృషిట్లో పరిశుదుధ్లంగా నిందారహితులంగా
ఉండేలా ఆయన మనలిన్ ఎనున్కునాన్డు. 5

యేసు కీర్సుత్ దావ్రా మనలను తన సొంత
కుమారులుగా సీవ్కరించడానికి దేవుడు తన
పేర్మతో ముందుగానే నిరణ్యించుకునాన్డు.
అలా చేయడం ఆయనకు ఎంతో ఆనందం. ఆయన
ఆశించింది అదే.

6 తన దివయ్కృపను బటిట్ సుత్తి పొందాలని
దేవుడు దానిన్ తన పిర్య కుమారుడి దావ్రా
మనకు ఉచితంగా పర్సాదించాడు. 7 దేవుని అపార
కృప వలల్నే, ఆయన పిర్య పుతుర్డు యేసు
రకత్ం దావ్రా మనకు విమోచన, పాప కష్మాపణ
కలిగింది. 8 ఈ కృపను సమసత్ జాఞ్న
వివేకాలతో ఆయన మనకు విసాత్రంగా
అందించాడు. 9 ఆయన కీర్సుత్ దావ్రా తన
ఇషట్ పూరిత్గా పర్దరిశ్ంచిన పథకం తాలూకు
రహసయ్ సతాయ్నిన్ మనకు తెలియజేశాడు.

10 కాలం సంపూరణ్మైనపుప్డు
పరలోకంలోనూ, భూమి మీదా ఉనన్ సమసాత్నీన్
కీర్సుత్లో ఏకంగా సమకూరాచ్లని దేవుడు
తనలో తాను నిరణ్యించుకునాన్డు. 11

కీర్సుత్ను ముందుగా నమిమ్న మనం తన
మహిమకు కీరిత్ కలగజేయాలని, 12 దేవుడు తన
చితత్ పర్కారమైన సంకలాప్నిన్ బటిట్
మనలను ఎనున్కొని, మనకు వారసతవ్ం
ఏరప్రచాడు. ఆయన తన చితాత్నుసారంగా చేసిన
నిరణ్యం పర్కారం అనిన్ కారాయ్లనూ
జరిగిసుత్నాన్డు.

13 మీరు కూడా సతయ్ వాకాయ్నిన్ అంటే
రకష్ణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్లో
విశావ్సముంచారు. కాబటిట్ దేవుడు
వాగాద్నం చేసిన పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
మీమీద ముదర్ పడింది. 14 దేవుని మహిమకు
కీరిత్ కలగడానికి ఆయన సంపాదించుకునన్
పర్జలకు విమోచన కలిగే వరకూ ఆతమ్ మన
వారసతావ్నికి హామీగా ఉనాన్డు.

జాఞ్నంజాఞ్నం, బలంబలం కలగాలనికలగాలని పార్రథ్నపార్రథ్న
15 ఈ కారణం చేత పర్భువైన యేసులో మీ

విశావ్సం గురించీ పరిశుదుధ్లందరి పటల్ మీరు
చూపిసుత్నన్ పేర్మను గురించీ నేను
వినన్పప్టి నుండి 16 మీ విషయంలో మానకుండా
నా పార్రథ్నలోల్ దేవునికి కృతజఞ్త
చెలిల్సుత్నాన్ను. 17 మన పర్భువైన యేసు
కీర్సుత్ దేవుడు, మహిమ గల తండిర్, తనను
తెలుసుకోడానికి మీకు తెలివిగల ఆతమ్నూ, తన
జాఞ్న పర్తయ్కష్తగల మనసునూ ఇవావ్లని
పార్రిథ్సుత్నాన్ను.

18 మీ మనోనేతార్లు వెలిగి, మన పిలుపు
గురించిన నిరీకష్ణ ఎలాంటిదో,
పరిశుదుధ్లోల్ ఆయన మహిమగల వారసతవ్ం
ఎంత ఐశవ్రయ్వంతమో మీరు గర్హించాలని నా
పార్రథ్న. 19 తనను నముమ్కునన్ మనలో తన
అపరిమిత పర్భావం ఎంత గొపప్దో మీరు
తెలుసుకోవాలని నా పార్రథ్న.

దేవుడుదేవుడు కీర్సుత్నుకీర్సుత్ను ఘనపరిచాడుఘనపరిచాడు
20 దేవుడు ఈ శకిత్తో కీర్సుత్ను తిరిగి

బర్తికించి పరలోకంలో తన కుడి పకక్న
కూరోచ్బెటుట్కునాన్డు. 21

సరావ్ధిపతయ్ం, అధికారం, పర్భావం,
పర్భుతవ్ం కంటే ఈ యుగంలోగానీ రాబోయే
యుగంలోగానీ పేరు గాంచిన పర్తి నామం కంటే
కూడా ఎంతో పైగా ఆయనను హెచిచ్ంచాడు. 22

దేవుడు సమసాత్నీన్ కీర్సుత్ పాదాల కింద
ఉంచి, సంఘంలోని అనిన్టి మీదా ఆయనను తలగా
నియమించాడు. 23 ఈ సంఘం ఆయన శరీరం,
అంతటినీ అనిన్ విధాలుగా నింపుతునన్ ఆయన
సంపూరణ్త.

యూదేతరులుయూదేతరులు రకష్ణరకష్ణ పొందేపొందే విధానంవిధానం

మీరు అతికర్మాలోల్ పాపాలోల్
చచిచ్ ఉనన్పుప్డు 2 పూరవ్ం మీరు ఈ
లోకం పోకడనూ వాయు మండల సంబంధ
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అధిపతినీ, అంటే అవిధేయులోల్
పనిచేసుత్నన్ ఆతమ్ను అనుసరించి
నడుచుకునాన్రు. 3 పూరవ్ం మనమంతా ఈ
అవిశావ్సులతో పాటు మన శరీర దుషట్
సవ్భావానిన్ అనుసరించి బతికాం. శరీరానికీ
మనసుకూ ఇషట్మైన వాటిని జరిగిసూత్,
ఇతరులాల్గా సవ్భావసిదధ్ంగా దేవుని
ఉగర్తకు పాతుర్లుగా ఉండేవారం.

4 అయితే దేవుడు కరుణా సంపనున్డు గనక, 5

మనం మన అతికర్మాలోల్ చనిపోయి
ఉనన్పప్టికీ, మన పటల్ తన మహా పేర్మను
చూపి మనలిన్ కీర్సుత్తో కూడా బతికించాడు.
కృప చేతనే మీకు రకష్ణ కలిగింది.

6 దేవుడు కీర్సుత్ యేసులో మనలను
ఆయనతో కూడా లేపి, పరలోకంలో ఆయనతో
పాటు కూరోచ్బెటుట్కునాన్డు. 7 రాబోయే
యుగాలోల్ కీర్సుత్ యేసులో దేవుడు చేసిన
ఉపకారం దావ్రా అపరిమితమైన తన కృపా
సమృదిధ్ని మనకు కనపరచడానికి ఆయన ఇలా
చేశాడు.

8 మీరు విశావ్సం దావ్రా కృప చేతనే రకష్ణ
పొందారు. ఇది మీ వలన కలిగింది కాదు, దేవుడే
బహుమానంగా ఇచాచ్డు. 9 అది కిర్యల వలన
కలిగింది కాదు కాబటిట్ ఎవరూ గొపప్లు
చెపుప్కోడానికి వీలు లేదు. 10 మనం దేవుని
సృషిట్గా, దేవుడు ముందుగా సిదధ్ం చేసిన
మంచి పనులు చేయడం కోసం మనలిన్ కీర్సుత్
యేసులో సృషిట్ంచాడు.

సవ్తహాగాసవ్తహాగా యూదేతరులయూదేతరుల సిథ్తిసిథ్తి
11 కాబటిట్ పూరవ్ం మీరు శారీరికంగా

అనుయ్లు. “శరీరంలో మనుషుల చేతితో సునన్తి
పొందిన యూదులు” మిమమ్లిన్ “సునన్తి
లేనివారు” అని పిలిచేవారు. 12 ఆ కాలంలో మీరు
కీర్సుత్కు వేరుగా ఉనాన్రు. ఇశార్యేలులో
పౌరసతవ్ం లేనివారుగా వాగాద్న నిబంధనలకు
పరాయివారుగా, నిరీకష్ణ లేనివారుగా,
లోకంలో దేవుడు లేనివారుగా ఉనాన్రు. 13

అయితే పూరవ్ం దేవునికి దూరంగా ఉనన్ మీరు
ఇపుప్డు కీర్సుత్ యేసులో కీర్సుత్ రకత్ం
వలన దేవునికి దగగ్రయాయ్రు.

ఇపుప్డుఇపుప్డు కీర్సుత్లోకీర్సుత్లో యూదులూయూదులూ యూదేతరులూయూదేతరులూ
ఏకఏక శరీరంశరీరం

14 ఆయనే మన శాంతి. ఆయన యూదులనూ
యూదేతరులనూ ఏకం చేశాడు. మన ఉభయులనూ
విడదీసుత్నన్ విరోధమనే అడుడ్గోడను తన
శరీరం దావ్రా కూలగొటాట్డు. 15 అంటే, ఆ
ఇదద్రి నుండి ఒక కొతత్ పర్జను
సృషిట్ంచడానికి విధులూ ఆజఞ్లూ గల
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ రదుద్ చేశాడు. 16 వారి
మధయ్ ఉనన్ వైరానిన్ సిలువ దావ్రా
నిరూమ్లించి, వీరిదద్రినీ దేవునితో ఏకం చేసి
శాంతి నెలకొలాప్లని ఇలా చేశాడు 17 యేసు
వచిచ్ దూరంగా ఉనన్వారికి సువారత్ను,
శాంతిని పర్కటించాడు. దగగ్రగా ఉనన్వారికి
శాంతిసమాధానాలు పర్కటించాడు. 18 యేసు
దావ్రానే మీరూ మేమూ ఒకే ఆతమ్ దావ్రా
తండిర్ని చేరగలం.

19 కాబటిట్ యూదేతరులైన మీరు ఇకమీదట
అపరిచితులూ పరదేశులూ కారు. పరిశుదుధ్లతో
సాటి పౌరులు, దేవుని కుటుంబ సభుయ్లు. 20

కీర్సుత్ యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయిగా
ఉండి అపొసత్లులు పర్వకత్లు వేసిన పునాది
మీద కటట్బడాడ్రు. 21 ఆయన వలల్నే తన
కుటుంబమనే కటట్డం చకక్గా అమరి, పర్భువు
కోసం పరిశుదధ్ దేవాలయంగా రూపొందుతూ
ఉంది. 22 ఆయనలో మీరు కూడా ఆతమ్లో
దేవునికి నివాససథ్లంగా ఉండడానికి వృదిద్
చెందుతూ ఉనాన్రు.

సంఘంసంఘం ఒకఒక మరమ్ంమరమ్ం

ఈ కారణం చేత యూదేతర విశావ్సులైన
మీకోసం కీర్సుత్ యేసు ఖైదీనైన
పౌలు అనే నేను పార్రిథ్సుత్నాన్ను.

2 మీ విషయంలో దేవుడు నాకు అనుగర్హించిన
కృపను గూరిచ్ మీరు వినే వుంటారు. 3 అదేమంటే
దరశ్నం దావ్రా నాకు కీర్సుత్ మరమ్ం
వెలల్డైంది. దీని గురించి మీకు కూడా తెలిసిన
సంగతి ఇంతకు ముందు కుల్పత్ంగా రాశాను. 4

మీరు దానిన్ చదివితే ఆ కీర్సుత్ మరమ్ం
విషయంలో నేను పొందిన పరిజాఞ్నం
గర్హించగలరు.

5 ఈ మరమ్ం ఇపుప్డు ఆతమ్ దావ్రా దేవుని
పరిశుదుధ్లైన అపొసత్లులకూ పర్వకత్లకూ
వెలల్డైనటుట్గా పూరవ్కాలాలోల్ని
మనుషులకు తెలియలేదు. 6 ఈ మరమ్ం
ఏమిటంటే, సువారత్ దావ్రా యూదులతో పాటు
యూదేతరులు కూడా కీర్సుత్ యేసులో సమాన
వారసులు, ఒకే శరీరంలోని అవయవాలు,
వాగాద్నంలో పాలిభాగసుత్లు అనేదే.

7 నేను ఆ సువారత్కు సేవకుడినయాయ్ను.
దేవుని శకిత్ని బటిట్ ఆయన కృప వలల్నే ఇది
సాధయ్మైంది. 8 పరిశుదుధ్లందరిలో
అతయ్లుప్ణిణ్ అయినా మన ఊహకందని
కీర్సుత్ ఐశవ్రాయ్నిన్ యూదేతరులకు
పర్కటించడానికీ, 9 సరవ్ సృషిట్కరత్ అయిన
దేవునిలో అనాది నుండీ దాగి ఉనన్ ఆ
మరామ్నిన్ అందరికీ వెలల్డిపరచడానికీ
దేవుడు ఆ కృపను నాకు అనుగర్హించాడు. 10 తన
బహుముఖ జాఞ్నం సంఘం దావ్రా
వాయుమండలంలోని పర్ధానులూ అధికారులూ
తెలుసుకోవాలని దేవుని ఉదేద్శం. 11 అది మన
పర్భువైన కీర్సుత్ యేసులో చేసిన ఆయన
నితయ్ సంకలప్ం. 12 కీర్సుత్పై మన
విశావ్సం చేత ఆయనను బటిట్ మనకి ధైరయ్ం,
దేవుని సనిన్ధిలోకి పర్వేశించే సేవ్చఛ్
కలిగింది.

అంతరంగఅంతరంగ పరిపూరణ్తపరిపూరణ్త, జాఞ్నాలకైజాఞ్నాలకై పార్రథ్నపార్రథ్న
13 కాబటిట్ మీ నిమితత్ం నాకు కలిగిన

హింసలు చూసి మీరు అధైరయ్పడవదుద్. ఇవి మీకు
మహిమ కారకాలుగా ఉంటాయి. 14 ఈ కారణం వలన
పరలోకంలో, భూమి మీదా ఉనన్ పర్తి కుటుంబం
ఎవరిని బటిట్ తన కుటుంబం అని పేరు
పొందిందో ఆ తండిర్ ముందు నేను
మోకాళూళ్ని పార్రిథ్సుత్నాన్ను. 16 అయన
మీలో ఉనన్ తన ఆతమ్ దావ్రా తన
మహిమైశవ్రాయ్నిన్ బటిట్ శకిత్తో
మిమమ్లిన్ బలపరచడం అనే వరం ఇవావ్లి.
కీర్సుత్ మీ హృదయాలోల్ విశావ్సం దావ్రా
నివసించాలి. మీరు అయన పేర్మలో వేరు పారి
సిథ్రంగా ఉండాలి. ఇదే నా పార్రథ్న 18

పరిశుదుధ్లందరితో కలిసి దాని పొడవు,

ఎఫెసీయులకు 3:18
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వెడలుప్, లోతు, ఎతుత్ ఎంతో పూరిత్గా
గర్హించగలగాలనీ 19 జాఞ్నానికి మించిన
కీర్సుత్ పేర్మను తెలుసుకోడానికి తగిన
శకిత్ పొందాలనీ నా పార్రథ్న.

20 మనలో పని చేసే తన శకిత్ పర్కారం మనం
అడిగే వాటి కంటే, ఊహించే వాటి కంటే ఎంతో
ఎకుక్వగా చేయ శకిత్ గల దేవునికి, 21

సంఘంలో కీర్సుత్ యేసులో తరతరాలకూ
నిరంతరం మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్.

విశావ్సులవిశావ్సుల పర్వరత్నపర్వరత్న, సేవసేవ

కాబటిట్ మీరు పిలువబడిన పిలుపుకు
తగినటుట్గా సంపూరణ్ వినయం,
సాతివ్కం, సమాధానం కలిగిన వారై,

పేర్మతో ఒకడినొకడు సహిసూత్, సమాధానం
అనే బంధం చేత ఆతమ్ కలిగించే ఐకయ్తను
కాపాడుకోవడంలో శర్దధ్ కలిగి నడుచుకోవాలని
పర్భువును బటిట్ ఖైదీనైన నేను మిమమ్లిన్
బతిమాలుతునాన్ను. 4 ఏ విధంగా మీ పిలుపుకు
సంబంధించిన నిశచ్యతతో ఉనాన్రో ఆ విధంగా
శరీరం ఒకక్టే, ఆతామ్ ఒకక్డే. 5 పర్భువు
ఒకక్డే, విశావ్సం ఒకక్టే, బాపిత్సం
ఒకక్టే. 6 అందరికీ తండిర్ అయిన దేవుడు
ఒకక్డే. ఆయన అందరికంటే పైనా, అందరి
దావ్రా అందరిలో ఉనాన్డు.

తనతన శరీరంశరీరం కోసంకోసం కీర్సుత్కీర్సుత్ ఇచిచ్నఇచిచ్న పరిచరయ్పరిచరయ్
వరాలువరాలు

7 అయితే కీర్సుత్ అనుగర్హించిన కృప
కొలతను బటిట్ మనలో పర్తి ఒకక్రికీ వరాలు
లభించాయి. 8 దీని గురించే ఆయన
ఆరోహణమైనపుప్డు బందీలను చెరలోకి
కొనిపోయాడనీ తన పర్జలకు బహుమానాలు
ఇచాచ్డనీ లేఖనంలో ఉంది. 9

“ఆరోహణమయాయ్డు” అనే మాటకు ఆయన భూమి
కింది భాగాలకు దిగాడు అని కూడా అరథ్ం ఉంది
కదా. 10 అలా దిగినవాడే తానే సమసాత్నీన్
నింపేలా ఆకాశ మహాకాశాలనిన్ంటినీ దాటి,
ఎంతో పైకి ఎకిక్పోయాడు.

పరిచరయ్పరిచరయ్ వరాలవరాల ఉదేద్శంఉదేద్శం
11 విశావ్సులను సేవా కారాయ్లకు సిదధ్ం

చేయాలనీ కీర్సుత్ సంఘానికి
కేష్మాభివృదిధ్ కలగాలనీ ఆయన కొందరిని
అపొసత్లులుగా, కొందరిని పర్వకత్లుగా,
కొందరిని సువారిత్కులుగా, మరి కొందరిని
కాపరులుగా, బోధకులుగా నియమించాడు. 13

మనమంతా విశావ్సంలో, దేవుని కుమారుడి
గురించిన జాఞ్నంలో ఏకీభావం కలిగి ఉండాలనీ
కీర్సుత్ కలిగి ఉనన్ పరిపూరణ్ పరిణతికి
సమానమైన పరిణతి చెందాలనీ ఆయన ఇలా
నియమించాడు. 14 అపుప్డు మనం
పసిపిలల్లాల్గా కాక మనుషులు కపటంతో,
కుయుకిత్తో తపుప్ దారికి లాగాలని
కలిప్ంచిన అనిన్రకాల బోధలు అనే గాలుల
తాకిడికి కొటుట్కుపోకుండా ఉంటాము. 15

పేర్మతో సతయ్మే మాటాల్డుతూ అనిన్
విషయాలోల్ కీర్సుత్లాగా ఎదుగుదాం. 16

ఆయనే శిరసుస్. ఆయన నుండి సంఘమనే శరీరం
చకక్గా అమరి, దానిలోని పర్తి అవయవమూ
కీళళ్ మూలంగా కలిసి ఉండి, తన శకిత్ కొలది పని

చేసినపుడు పేర్మలో తనకు కేష్మాభివృదిధ్
కలిగేలా అభివృదిధ్ చెందుతుంది.

కీర్సుత్లోకీర్సుత్లో నూతననూతన జీవిగాజీవిగా విశావ్సివిశావ్సి పర్వరత్నపర్వరత్న
17 కాబటిట్ మీరికనుండి నిరుపయోగమైన

హృదయాలోచనలతో జీవించే అవిశావ్సులాల్గా
జీవించవదద్ని పర్భువులో మిమమ్లిన్
వేడుకుంటునాన్ను. 18 ఎందుకంటే వారి మనసు
అంధకారమయమై, తమ హృదయ కాఠినయ్ం వలనా
తమలోని ఆజాఞ్నం వలనా తమ మనసులోని
ఆజాఞ్నానిన్ అనుసరించి, దేవుని జీవం నుండి
వేరైపోయారు. 19 వారు సిగుగ్ లేకుండా
అతాయ్శతో నానారకాల అపవితర్ కారాయ్లు
చేయడం కోసం తమను తాము కాముకతావ్నికి
అపప్గించుకునాన్రు.

20 అయితే మీరు కీర్సుత్ను గూరిచ్
నేరుచ్కొనన్ది ఇది కాదు. 21 యేసులోని
సతయ్ం గురించి ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే మీరు
ఉపదేశం పొందారు. 22 కాబటిట్ మీరు మీ గత
జీవితానికి సంబంధించినదీ, మోసకరమైన కోరికల
చేత చెడిపోయేదీ అయిన మీ పాత
సవ్భావానిన్ విడిచిపెటట్ండి 23 మీ
అంతరంగిక మనసుస్లు వినూతన్ం కావాలి. 24

దేవుడు ఇచేచ్ కొతత్ సవ్భావం
ధరించుకోవాలి. అలాటి సవ్భావం
యథారథ్మైన నీతి పవితర్తలు కలిగి ఉంటుంది.

25 మనం ఒకరికొకరం అవయవాల వంటి వారం.
కాబటిట్ మీరు అబదాధ్లు మానేసి మీ
సాటిమనిషితో సతయ్మే పలకాలి. 26

కోపపడవచుచ్ గాని అది పాపానికి దారి
తీయకూడదు. మీ కోపం పొదుద్గుంకే దాకా
ఉండకూడదు. 27 సాతానుకు అవకాశం ఇవవ్కండి. 28

దొంగతనం చేసేవాడు దానిన్
విడిచిపెటాట్లి. తన చేతులతో కషట్పడి
పనిచేసి అకక్రలో ఉనన్వారికి సహాయం
చేయాలి. 29 మీ నోటి వెంట చెడు మాటలు
రాకూడదు. వినేవారికి పర్యోజనం కలిగేలా
వారు అభివృదిధ్ చెందేలా కృపా సహితంగా
మాటాల్డండి.

ఆతమ్నుఆతమ్ను కలిగికలిగి ఉనన్వాడుగాఉనన్వాడుగా విశావ్సివిశావ్సి
పర్వరత్నపర్వరత్న

30 దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచ వదుద్.
ఎందుకంటే ఆయన ముదర్ మీ విమోచన దినం
వరకూ మీపై ఉంటుంది. 31 సమసత్మైన
దుషట్తవ్ంతోబాటు దేవ్షం, కోపం,
రౌదర్ం, అలల్రి, దూషణ అనే వాటిని
పూరిత్గా విడిచిపెటట్ండి. 32 హృదయంలో
కరుణ కలిగి ఒకడిపై మరొకడు దయ చూపించండి.
దేవుడు మిమమ్లిన్ ఏ విధంగా కీర్సుత్లో
కష్మించాడో ఆ విధంగానే మీరు కూడా ఇతరులను
కష్మించండి.

దేవునిదేవుని పిర్యపిర్య సంతానంగాసంతానంగా విశావ్సివిశావ్సి పర్వరత్నపర్వరత్న

కాబటిట్ మీరు దేవుని పిలల్లాల్గా
ఆయనను పోలి జీవించండి. 2 కీర్సుత్
మనలను పేర్మించి మనకోసం దేవునికి

పరిమళమైన అరప్ణగా, తనను తానే బలిగా
అపప్గించుకునాన్డు. అలాంటి పేర్మనే మీరూ
కలిగి ఉండండి.
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3 మీలో వయ్భిచారం, అపవితర్త, అసూయ,
ఇవేవీ ఉండకూడదు. కనీసం మీరు వాటి పేరైనా
ఎతత్కూడదు. ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగిన
పర్వరత్న. 4 కృతజఞ్త మాటలే మీ నోటి
వెంట రావాలిగానీ అసభయ్మైన మాటలు,
మూరఖ్పు మాటలు, రెండు అరాథ్లతో కూడిన
మాటలు మీరు పలక కూడదు. ఇవి మీకు తగినవి కావు.
5 మీకు తెలుసు. వయ్భిచారులూ అపవితుర్లూ
అతాయ్శపరులూ కీర్సుత్కూ, దేవునికీ చెందిన
రాజాయ్నికి అరుహ్లు కారు. అతాయ్శాపరులు
విగర్హారాధికులతో సమానం. 6 పనికిమాలిన
మాటలు పలికేవారి వలల్ మోసపోకండి. అలాటి
వాటివలల్ అవిధేయుల పైకి దేవుని ఉగర్త
వసుత్ంది. 7 కాబటిట్ వారికి దూరంగా ఉండండి.
8 గత కాలంలో మీరు చీకటియై ఉనాన్రు.
అయితే ఇపుప్డు పర్భువులో వెలుగుగా
ఉనాన్రు. వెలుగు సంబంధులాల్గా నడుచుకోండి.
9 ఎందుకంటే వెలుగు ఫలం మంచితనం, నీతి,
సతయ్ం. 10 కాబటిట్ పర్భువుకు
ఇషట్మైనదేదో చూపుతూ, 11 పనికిమాలిన
చీకటి పనులోల్ పాలొగ్నక, వాటిని
ఖండించండి. 12 ఎందుకంటే వారు రహసయ్ంగా
జరిగించే ఆ పనులను గురించి మాటలాడడం కూడా
చాలా అవమానకరం. 13 పర్తి పనీ వెలుగు చేత
బటట్బయలు అవుతుంది. వెలుగు పర్తిచోటా
పర్కాశిసూత్నే ఉంటుంది కదా? 14

బటట్బయలైన పర్తిదీ వెలుగే. అందుకే,
నిదిర్సుత్నన్ నువువ్ మేలుకో.
చనిపోయిన వారిలో నుండి లే.
కీర్సుత్ నీ మీద పర్కాశిసాత్డు, అని రాసి
ఉంది.

15 బుదిధ్హీనులాల్ కాక వివేకంగా
జీవించడానికి జాగర్తత్ పడండి. 16 సమయం
సదివ్నియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే రోజులు
చెడడ్వి. 17 అందుకే మీరు మూరఖ్ంగా ఉండక
పర్భువు సంకలప్మేమిటో తెలుసుకోండి. 18

మదయ్ం సేవించి మతుత్లో మునిగిపోకండి.
అది విపరీత పర్వరత్నకు దారి తీసుత్ంది.
అయితే పరిశుదాధ్తమ్తో నిండి ఉండండి. 19

కీరత్నలతో సంగీతాలతో ఆతమ్సంబంధమైన
పాటలతో ఒకరినొకరు పోర్తస్హించుకుంటూ,
పర్భువును గూరిచ్ మీ హృదయాలోల్ పాడుతూ
కీరిత్ంచండి. 20 పర్భు యేసు కీర్సుత్
నామంలో అనిన్టిని గురించీ తండిర్ అయిన
దేవునికి అనిన్ పరిసిథ్తులోల్ కృతజఞ్తా
సుత్తులు చెలిల్ంచండి.

ఆతమ్తోఆతమ్తో నిండిననిండిన వారుగావారుగా విశావ్సులవిశావ్సుల వైవాహికవైవాహిక
జీవనంజీవనం

21 కీర్సుత్పై ఉనన్ భకిత్ కొదీద్
ఒకరికొకరు లోబడి ఉండండి. 22 సీత్ర్లు
పర్భువుకు లోబడినటేట్ తమ భరత్లకు
లోబడాలి. 23 కీర్సుత్ సంఘానికి ఏ విధంగా
తలగా ఉనాన్డో అలాగే భరత్ తన భారయ్కు
తలగా ఉనాన్డు. కీర్సేత్ సంఘమనే శరీరానికి
రకష్కుడు. 24 సంఘం కీర్సుత్కు లోబడిన
విధంగానే భారయ్లు కూడా పర్తి విషయంలో
తమ భరత్లకు లోబడాలి.

25 పురుషులారా, మీరు కూడా సంఘానిన్
కీర్సుత్ పేర్మించిన విధంగానే మీ
భారయ్లను పేర్మించాలి. 26 సంఘానిన్
వాకయ్మనే నీటి సాన్నంతో శుదిధ్చేసి,

పవితర్పరచడానికి, 27 దానిన్ కళంకంగానీ,
మడతలుగానీ అలాటిది మరేదీ లేకుండా
పవితర్ంగా నిరోద్షంగా మహిమగలదిగా తన
ఎదుట నిలబెటుట్కోవాలని, దానికోసం తనను
తాను సమరిప్ంచుకునాన్డు.

28 అలాగే పురుషులకు కూడా తమ సొంత
శరీరాలాల్గానే తమ భారయ్లను
పేర్మించవలసిన బాధయ్త ఉంది. తన భారయ్ను
పేర్మించేవాడు తనను
పేర్మించుకొనన్టేట్. 29 ఎవడూ తన
శరీరానిన్ దేవ్షించడు, పర్తి ఒకక్డూ
దానిన్ పోషించి సంరకిష్ంచుకుంటాడు. 30 మనం
సంఘమనే కీర్సుత్ శరీరంలో అవయవాలుగా
ఉనాన్ం కాబటిట్ కీర్సుత్ కూడా తన
సంఘానిన్ పోషించి సంరకిష్సుత్నాన్డు.

31 “ఇందువలన పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని
విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కుంటాడు,
వారిదద్రూ ఒకక్ శరీరమవుతారు” 32 ఈ మాటల
అరథ్ం గర్హించడం కషట్ం. అయితే నేను
కీర్సుత్ను గూరీచ్ సంఘం గూరీచ్
చెబుతునాన్ను. 33 చివరిగా నేను చెపేప్ది,
మీలో పర్తి పురుషుడూ తనను తాను ఎంత
పేర్మించుకుంటాడో అంతగా తన భారయ్ను
పేర్మించాలి. అలాగే భారయ్ తన భరత్ను
గౌరవించాలి.

ఆతమ్తోఆతమ్తో నిండిననిండిన వారుగావారుగా విశావ్సులవిశావ్సుల గృహగృహ జీవనంజీవనం

పిలల్లారా, పర్భువులో మీ
తలిల్దండుర్లకు లోబడండి. ఇది
మంచిది. 2 “నీకు మేలు కలిగేలా నీ

తండిర్ని తలిల్ని గౌరవించు. అది నీకు
దీరాఘ్యువును కలిగిసుత్ంది.” ఇది
వాగాద్నంతో కలిసి ఉనన్ మొదటి ఆజఞ్.

4 తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపం
పుటిట్ంచవదుద్. వారిని పర్భువు
కర్మశికష్ణలో, బోధలో పెంచండి.

5 సేవకులారా, భయంతో వణకుతో, కీర్సుత్కు
లోబడినటుట్, ఈ లోకంలో మీ యజమానులకు
హృదయపూరవ్కంగా లోబడండి. 6 మనుషులిన్
సంతోషపెటేట్వారు చేసినటుట్ పైపైన కాక,
కీర్సుత్ దాసులుగా దేవుని సంకలాప్నిన్
హృదయపూరవ్కంగా జరిగిసూత్, 7 పర్భువుకు
చేసినటేట్ ఇషట్పూరవ్కంగా సేవచేయండి. 8

దాసుడైనా, సవ్తంతుర్డైనా, మీలో
పర్తివాడూ తాను చేసిన మంచి పనికి పర్భువు
వలన పర్తిఫలం పొందుతాడని మీకు తెలుసు.

9 యజమానులారా, మీరూ మీ దాసుల పటల్
అలాగే పర్వరిత్ంచండి. మీకూ మీ దాసులకూ
ఒకక్డే యజమాని పరలోకంలో ఉనాన్డనీ, ఆయన
పకష్పాతం లేని వాడనీ గర్హించి, వారిని
బెదిరించడం మానండి.

ఆతమ్తోఆతమ్తో నిండిననిండిన విశావ్సులవిశావ్సుల పోరాటంపోరాటం
10 చివరిగా, పర్భువు మహాశకిత్ని బటిట్

ఆయనలో బలవంతులై ఉండండి. 11 మీరు సాతాను
కుతంతార్లను ఎదురోక్డానికి శకిత్
పొందడానికి దేవుడిచేచ్ సరావ్ంగ కవచానిన్
ధరించుకోండి.
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శతుర్వులుశతుర్వులు
12 ఎందుకంటే మన పోరాటం

మానవమాతుర్లతో కాదు. నేటి చీకటి
సంబంధమైన లోకనాథులతో, పర్ధానులతో,
అధికారులతో, ఆకాశమండలంలోని దురాతమ్ల
సమూహాలతో మనం పోరాడుతునాన్ం.

కవచంకవచం
13 అందుచేత మీరు ఈ ఆపద కాలంలో వారిని

ఎదిరించి, శకిత్వంతులుగా నిలబడగలిగేలా
దేవుడిచేచ్ సరావ్ంగ కవచానిన్
ధరించుకోండి. 14 మీ నడుముకి సతయ్ం అనే
దటీట్, నీతి అనే కవచం, 15 పాదాలకు శాంతి
సువారత్ కోసం సంసిదధ్త అనే చెపుప్లు
ధరించండి. 16 వాటితోబాటు శతుర్వు విసిరే
అగిన్ బాణాలను అడుడ్కోడానికి తోడప్డే
విశావ్సం అనే డాలు పటుట్కోండి. 17 ఇంకా
రకష్ణ అనే శిరసాత్ర్ణం, దేవుని వాకుక్ అనే
ఆతమ్ఖడగ్ం ధరించుకోండి.

18 ఆతమ్లో అనిన్ సమయాలోల్ అనిన్
రకాల పార్రథ్నలు, విజాఞ్పనలు చేసూత్

ఉండండి. అందుకోసం పూరిత్ పటుట్దలతో
విశావ్సులందరి కోసమూ విజాఞ్పనలు చేసూత్
మెలకువగా ఉండండి. 19 సువారత్ రహసాయ్నిన్
ధైరయ్ంగా తెలియజేసేలా, నేను
మాటాల్డనారంభించినపుప్డు దేవుడు తన
వాకాయ్నిన్ నాకందివావ్లని నా కోసం కూడా
పార్రిథ్ంచండి. 20 సంకెళళ్లో ఉనన్ నేను ఈ
సువారత్ నిమితత్మైన రాయబారిని. నేను ఈ
సువారత్ను ఎలాంటి ధైరయ్ంతో
పర్కటించాలో అలాంటి ధైరయ్ంతో
పర్కటించాలి గదా.

21 నా పిర్య సోదరుడు తుకికు పర్భువులో
నమమ్కమైన సేవకుడు. అతని దావ్రా నేను ఎలా
ఉనాన్నో, ఏమి చేసుత్నాన్నో మీకు
తెలుసుత్ంది. 22 మా సంగతులు మీరు
తెలుసుకోడానికీ, మీ హృదయాలను
పోర్తస్హించడానికీ అతణిణ్ మీ దగగ్రికి
పంపాను.

23 తండిర్యైన దేవుడు, పర్భువైన యేసు
కీర్సుత్ శాంతినీ విశావ్సంతో కూడిన
పేర్మను సోదరులకు అనుగర్హించు గాక 24 మన
పర్భు యేసు కీర్సుత్పై నితయ్ పేర్మను
కనపరిచే వారికందరికీ కృప తోడై ఉండుగాక.
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1

ఫిలిపీప్యులకుఫిలిపీప్యులకు

ఫిలిపీప్యులకుఫిలిపీప్యులకు రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

విశావ్సికివిశావ్సికి జీవంజీవం కీర్సేత్కీర్సేత్

ఫిలిపీప్ పటట్ణంలో కీర్సుత్
యేసుకు చెందిన పరిశుదుధ్లందరికీ సంఘ
నాయకులకూ పరిచారకులకూ కీర్సుత్

యేసు దాసులైన పౌలు, తిమోతి రాసుత్నన్
సంగతులు. 2 మన తండిర్ దేవుని నుండీ
పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ నుండీ మీకు కృపా,
శాంతీ కలుగు గాక.

3 నేను మిమమ్లిన్ ఎపుప్డు గురుత్కు
తెచుచ్కునాన్ నా దేవునికి వందనాలు
చెబుతాను. 4 మీ కోసం నేను పార్రిథ్ంచే
పర్తిసారీ అది ఆనందభరితమైన పార్రథ్నే. 5

సువారత్ విషయంలో మొదటి రోజు నుంచి
ఇపప్టి వరకూ మీ సహవాసానికి వందనాలు. 6

మీలో ఈ మంచి పని మొదలు పెటిట్నవాడు
యేసు కీర్సుత్ తిరిగి వచేచ్ రోజు వరకూ ఆ
పని కొనసాగించి పూరిత్ చేసాత్డు. ఇది నా
గటిట్ నమమ్కం.

7 మిమమ్లిన్ గురించి నేనిలా భావించడం
సబబే. ఎందుకంటే మీరు నా హృదయంలో
ఉనాన్రు. నేను ఖైదులో ఉనన్పుప్డూ, నేను
సువారత్ పకష్ంగా వాదిసూత్
నిరూపిసుత్నన్పుడు మీరంతా ఈ కృపలో నాతో
పాలివారుగా ఉనాన్రు. 8 కీర్సుత్ యేసు
పేర్మ లోతులోల్ నుంచి, మీ కోసం నేనెంత
తపిసుత్నాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్.

హింసలపైహింసలపై విజయంవిజయం సాధించినసాధించిన ఆనందంఆనందం
9 మీ పేర్మ జాఞ్నంతో, సంపూరణ్

వివేచనతో అంతకంతకూ వృదిధ్ చెందుతూ
ఉండాలని నేను పార్రిథ్సుత్నాన్ను. 10

దేవునికి మహిమ, సుత్తి కలిగేలా మీరు
శేర్షట్మైన విషయాలను పరీకిష్ంచి
తెలుసుకుని, యేసు కీర్సుత్ దావ్రా కలిగే
నీతిఫలాలతో నిండి, కీర్సుత్ వచేచ్ రోజు
వరకూ యథారథ్ంగా నిరోద్షంగా ఉండాలనన్దే
నా పార్రధ్న 11 అంతేకాక దేవునికి మహిమ,
సుత్తి కలిగేలా, మీరు యేసు కీర్సుత్
దావ్రా కలిగే నీతి ఫలాలతో నిండి ఉండాలి.

12 సోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్
మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించడానికే అని మీరు
తెలుసుకోవాలి. 13 ఎలాగంటే, నా సంకెళుళ్
కీర్సుత్ కోసమే కలిగాయని రాజ భవనం కావలి
వారికీ తకిక్న వారందరికీ తెలిసిపోయింది. 14

అంతేకాక, పర్భువులోని సోదరులోల్

ఎకుక్వమంది నా బంధకాలను బటిట్ సిథ్ర
విశావ్సం కలిగి, నిరభ్యంగా దేవుని వాకుక్
పర్కటించడానికి ఎకుక్వ ధైరయ్ం
తెచుచ్కునాన్రు.

15 కొంతమంది అసూయతో కలహబుదిధ్తో, మరి
కొంతమంది మంచి ఉదేద్శంతో కీర్సుత్ను
పర్కటిసుత్నాన్రు. 16 పేర్మతో కీర్సుత్ను
పర్కటించేవారికి నేను సువారత్ పకాష్న
వాదించడానికి నియామకం పొందానని తెలుసు. 17

అయితే మిగతా వారు బంధకాలోల్ ఉనన్ నాకు
మరింత బాధ కలిగించాలని శుదధ్ మనసుతో కాక
కకష్తో కీర్సుత్ను పర్కటిసుత్నాన్రు. 18

అయితేనేం? కపటంతో గానీ సతయ్ంతో గాని,
ఎలాగైనా కీర్సుత్ను పర్కటించడం మాతర్ం
జరుగుతూ ఉంది. అందుకు నేను ఆనందిసుత్నాన్ను.
ఇక ముందు కూడా ఆనందిసాత్ను.

19 మీ పార్రథ్నల వలన, యేసు కీర్సుత్
ఆతమ్సాయం వలన, నా విడుదల కోసం ఇదంతా
జరుగుతూ ఉందని నాకు తెలుసు. 20 నేను ఏ
విషయంలోనైనా సిగుగ్పాలు కానని నాకు
సంపూరణ్ ఆశాభావం ఉంది. అయితే,
ఎపప్టిలాగానే ఇపుప్డు కూడా నా జీవం వలన
గానీ, చావు వలన గానీ కీర్సుత్ను నా శరీరంతో
ఘనపరుసాత్ను.

21 నామటుట్కైతే బతకడం కీర్సేత్, మరి
చావడం లాభమే. 22 అయినా శరీరంలో నేనింకా
బతుకుతూ నా పర్యాసకు ఫలితం ఉంటే, అపుప్డు
నేనేం కోరుకోవాలో నాకు తెలియడం లేదు. 23

ఈ రెండింటి మధయ్ ఇరుకుక్పోయాను. నేను
లోకానిన్ విడిచి కీర్సుత్తోనే
ఉండిపోవాలని నా కోరిక. అనిన్టికంటే అదే
ఉతత్మం. 24 అయినా నేను శరీరంతో ఉండడం
మీకోసం మరింత అవసరం. 25 తదావ్రా, నేను మీ
దగగ్రికి తిరిగి రావడంవలల్ ననున్ బటిట్
కీర్సుత్ యేసులో మీ అతిశయం అధికం
అవుతుంది. మీరు విశావ్సంలో అభివృదిధ్,
ఆనందం పొందడానికి నేను జీవిసూత్ మీ
అందరితో ఉంటానని నాకు తెలుసు.

27 నేను మిమమ్లిన్ చూడడానికి వచిచ్నా,
రాకపోయినా, అందరూ కలిసికటుట్గా సువారత్
విశావ్సం పకష్ంగా పోరాడుతూ, ఏక భావంతో
నిలిచి ఉనాన్రని నేను మిమమ్లిన్ గురించి
వినేలా, మీరు కీర్సుత్ సువారత్కు
తగినటుట్గా పర్వరిత్ంచండి.

28 మిమమ్లిన్ బెదిరించే వారికి ఏ
విషయంలోనూ భయపడవదుద్. మీ ధైరయ్ం
వారికి నాశనం, మీకు రకష్ణ కలుగుతాయని
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తెలిపే సూచన. ఇది దేవుని వలన కలిగే విడుదల.
29 గతంలో నేను సాగించిన పోరాటానిన్
చూసారు. దానిన్ గురించి వింటునాన్రు. మీరు
కూడా అదే పోరాటంలో ఉనాన్రు. కాబటిట్
దేవుడు మీకు కేవలం కీర్సుత్ను విశవ్సించే
అవకాశమే కాకుండా, ఆయన కోసం కషాట్లు
అనుభవించే అవకాశం కూడా కలిగించాడు.

విశావ్సికివిశావ్సికి ఆదరశ్ంఆదరశ్ం కీర్సేత్కీర్సేత్ (1) ఐకయ్తఐకయ్త,
సాతివ్కంసాతివ్కం కలిగికలిగి ఉండాలనిఉండాలని హెచచ్రికహెచచ్రిక

కీర్సుత్లో ఎలాంటి పోర్తాస్హం
గానీ, పేర్మ దావ్రా ఎలాంటి ఆదరణ
గానీ, దేవుని ఆతమ్తో ఎలాంటి

సహవాసం గానీ, సునిన్తమైన ఎలాంటి కనికరం,
వాతస్లయ్ం గానీ ఉనన్టట్యితే, 2

మీరంతా ఒకే మనసు, ఒకే విధమైన పేర్మ,
ఆతమ్లో ఏకతవ్ం, ఒకే ఉదేద్శం కలిగిఉండి నా
ఆనందానిన్ సంపూరణ్ం చేయండి. 3

సావ్రధ్ంతో గానీ వృథాతిశయంతో గానీ ఏమీ
చేయవదుద్. వినయమైన మనసుతో ఇతరులిన్
మీకంటే యోగుయ్లుగా ఎంచుకోండి. 4 మీలో
పర్తివాడూ తన సొంత అవసరాలే కాకుండా
ఇతరుల అవసరాలను కూడా పటిట్ంచుకోవాలి. 5

కీర్సుత్ యేసుకునన్ ఇలాంటి పర్వృతిత్నే
మీరూ కలిగి ఉండండి.

కీర్సుత్కీర్సుత్ ఏడుఏడు విధాలుగావిధాలుగా విధేయతవిధేయత కనుపరచడంకనుపరచడం
6 ఆయన దేవుని సవ్రూపం కలిగినవాడు.
దేవునితో తన సమానతావ్నిన్ విడిచిపెటట్
లేనిదిగా ఎంచుకోలేదు.

7 అయితే, దానికి పర్తిగా తనను తాను ఖాళీ
చేసుకునాన్డు.
బానిస రూపం తీసుకునాన్డు.
మానవుల పోలికలో కనిపించాడు.
ఆకారంలో ఆయన మనిషిగా కనిపించాడు.
8 చావు దాకా, అంటే, సిలువ మీద చావుకైనా
సరే,
తనను తాను తగిగ్ంచుకుని, లోబడాడ్డు.

యేసుకుయేసుకు ఘనతఘనత
9 అందుచేత పరలోకంలోనూ, భూమి మీదా,
భూమి కిందా ఉనన్ పర్తి ఒకక్రి మోకాలు
యేసు నామంలో వంగేలా,
పర్తి నాలుక తండిర్ అయిన దేవుని మహిమ
కోసం యేసు కీర్సుత్ను పర్భువుగా
అంగీకరించేలా,
దేవుడు ఆయనను ఎంతో ఉనన్తంగా

హెచిచ్ంచి,
అందరికంటే ఉనన్తమైన నామానిన్ ఆయనకు
ఇచాచ్డు.

అంతరంగంలోనిఅంతరంగంలోని రకష్ణకురకష్ణకు బాహయ్బాహయ్ గురుతులుగురుతులు
12 నా పిర్య సహ విశావ్సులారా,

మీరెపుప్డూ లోబడుతునన్టుట్గానే, నేను మీ
దగగ్ర ఉనన్పుప్డు మాతర్మే కాకుండా, మరి
ఎకుక్వగా మీతో లేనపుప్డు, భయభకుత్లతో మీ
సొంత రకష్ణను కొనసాగించుకోండి. 13

ఎందుకంటే దేవుడే మీరు తనకిషట్మైన
ఉదేద్శానిన్ నెరవేరచ్టానికి కావలసిన
సంకలాప్నిన్, కారయ్సిదిధ్ని
కలుగజేయడానికి మీలో పని చేసూత్ ఉనాన్డు.

14 మీరు చేసేవనీన్, ఫిరాయ్దులూ వాదాలూ
లేకుండా చేయండి. 15 దానివలన మీరు
కుటిలమైన వకర్మైన ఈ తరం పర్జల మధయ్
నిరోద్షులు, నిందారహితులు, నిషక్ళంకులైన
దేవుని కుమారులుగా, లోకంలో దీపాలుగా
వెలుగుతుంటారు. 16 జీవవాకాయ్నిన్ గటిట్గా
పటుట్కోండి. అపుప్డు కీర్సుత్ తిరిగి
వచేచ్ రోజున నేను వయ్రథ్ంగా
పరుగెతత్లేదనీ నా పని వృధా కాలేదనీ నాకు
తెలుసుత్ంది. గొపప్గా చెపుప్కోడానికి
నాకొక కారణం ఉంటుంది.

అపొసత్లునిఅపొసత్లుని ఆదరశ్ంఆదరశ్ం
17 మీ విశావ్స బలిదాన పరిచరయ్లో నేను

పానారప్ణగా పోయబడినా, నేను సంతోషిసూత్
మీ అందరితో ఆనందిసాత్ను. 18 అలాగే మీరు
కూడా సంతోషిసూత్ నాతోబాటు ఆనందించండి.
19 మీరెలా ఉనాన్రో తెలుసుకుని నాకు
పోర్తాస్హం కలిగేలా, పర్భు యేసు
చితత్మైతే తవ్రలో తిమోతిని మీ దగగ్రికి
పంపాలనుకుంటునాన్ను. 20 తిమోతి లాగా మీ
గురించి అంతగా పటిట్ంచుకొనే వాడు నాకెవరూ
లేరు.

21 మిగతా వారంతా తమ సొంత పనులేన్
చూసుకుంటునాన్రు గాని, యేసు కీర్సుత్
విషయాలు చూడడం లేదు. 22 తిమోతి తనను తాను
రుజువు చేసుకునాన్డు. ఎందుకంటే, తండిర్కి
కొడుకు ఎలా సేవ చేసాత్డో అలాగే అతడు
నాతో కూడ సువారత్ పర్చారంలో సేవ
చేశాడని మీకు తెలుసు. 23 అందుచేత నాకు ఏం
జరగబోతునన్దో తెలిసిన వెంటనే అతనిన్
పంపాలనుకుంటునాన్ను. 24 నేను తవ్రలో
వసాత్నని పర్భువునుబటిట్ నముమ్తునాన్ను.

25 నా సోదరుడు, జతపని వాడు, సాటి యోధుడు,
మీ పర్తినిధి, నాకు అవసరమైనపుప్డు సేవచేసే
వాడు అయిన ఎపఫొర్దితును మీ దగగ్రికి పంపడం
అవసరమనుకునాన్ను. 26 అతడు జబుబ్ పడాడ్డని
మీకు తెలిసింది కాబటిట్ అతడు మీ అందరితో
ఉండాలని చాలా బెంగగా ఉనాన్డు. 27 అతడు
చావుకు దగగ్రగా వెళాళ్డు, కానీ దేవుడు అతని
మీద జాలి చూపించాడు. అతని మీదే కాదు, దుఃఖం
వెంట దుఃఖం కలగకుండా నా మీద కూడా జాలి
చూపాడు. 28 కాబటిట్ మీరు అతనిన్ మళీళ్
చూసి సంతోషించేలా, నా విచారం తగేగ్లా
అతనిన్ తవ్రపెటిట్ పంపుతునాన్ను. 29

అతనిన్ పూరాణ్నందంతో పర్భువు పేరిట
చేరుచ్కోండి. అలాంటి వారిని గౌరవంగా
చూడండి. 30 ఎందుకంటే అతడు కీర్సుత్ పనిలో
దాదాపు చావును ఎదురొక్నాన్డు. నాకు సేవ
చేయడానికీ మీరు తీరచ్లేకపోయిన నా
అవసరాలను మీ బదులు తీరచ్డానికి, అతడు తన
పార్ణం సైతం లెకక్చేయలేదు.

విశావ్సివిశావ్సి నమమ్కానికీనమమ్కానికీ, అభిలాషలకీఅభిలాషలకీ, ఎదురుఎదురు
చూపులకీచూపులకీ నమూనానమూనా (ఫిలిపిప్ఫిలిపిప్ 3:1-21) (1)

కెర్ౖసత్వులనుకెర్ౖసత్వులను యూదుయూదు మతంలోకిమతంలోకి మారాచ్లనిమారాచ్లని
చూసేచూసే వారివారి విషయంవిషయం హెచచ్రికహెచచ్రిక

చివరిగా, నా సోదరులారా, పర్భువులో
ఆనందించండి. ఈ విషయాలనే మీకు మరలా
రాయడం నాకేమీ సమసయ్ కాదు. మీకది

కేష్మకరం. 2 కుకక్ల విషయం జాగర్తత్. చెడు
పనులు చేసే వారి విషయం జాగర్తత్. ఛేదించే

ఫిలిపీప్యులకు 1:29
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ఆచారం పాటించే వారి విషయం జాగర్తత్. 3

ఎందుకంటే, మనం దేవుని ఆతమ్తో ఆరాధిసూత్
శరీరం మీద నమమ్కం పెటుట్కోకుండా
కీర్సుత్ యేసులో అతిశయిసుత్నాన్ము.
మనమే అసలైన సునన్తి పొందిన వాళళ్ం.

(2) చటట్సంబంధమైనచటట్సంబంధమైన నీతినినీతిని నముమ్కోవడంనముమ్కోవడం
4 చెపాప్లంటే, వాసత్వంగా నేనే

శరీరానిన్ ఆధారం చేసుకోగలను. ఎవరైనా
శరీరానిన్ ఆధారం చేసుకోవాలనుకుంటే నేను
మరి ఎకుక్వగా చేసుకోగలను. 5 ఎనిమిదవ రోజున
సునన్తి పొందాను. ఇశార్యేలు జాతిలో
పుటాట్ను. బెనాయ్మీను గోతార్నికి చెందిన
వాణిణ్. హెబీర్ తలిల్దండుర్లకు పుటిట్న
హెబీర్యుణిణ్. ధరమ్శాసత్ర్ం విషయంలో
పరిసయుయ్ణిణ్. 6 కెర్ౖసత్వ సంఘానిన్
హింసించడానికి కంకణం కటుట్కునన్ వాణిణ్.
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ సంపూరణ్ విధేయతతో
పాటించాను.

(3) నీతినీతి కలిగేలాకలిగేలా విశావ్సికివిశావ్సికి ఉండేఉండే నమమ్కానికినమమ్కానికి
ఆధారంఆధారం

7 అయినా ఏవేవి నాకు లాభంగా ఉండేవో
వాటనిన్టినీ కీర్సుత్ కోసం పనికిరానివిగా
ఎంచాను. 8 వాసత్వంగా నా పర్భువైన యేసు
కీర్సుత్ను ఎరగడమే ఎంతో శేర్షఠ్మైన
విషయం. కాబటిట్ మిగతా సమసాత్నీన్
పనికిరానిదిగా ఎంచుతునాన్ను. ఆయనను బటిట్
మిగతా వాటనిన్టినీ ఇషట్పూరవ్కంగా
తిరసక్రించాను. కీర్సుత్ను మాతర్మే
సంపాదించటానికి, వాటిని చెతత్తో సమానంగా
ఎంచాను. 9 ధరమ్శాసత్ర్మూలమైన నా
సవ్నీతిగాక, కీర్సుత్లోని విశావ్సమూలమైన
నీతి, అంటే విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు
అనుగర్హించే నీతిగలవాడనై ఆయనలో
కనపడేలా అలా చేశాను.

(4) పునరుతాథ్నపునరుతాథ్న శకిత్తోశకిత్తో సహవాసానికైసహవాసానికై
విశావ్సికివిశావ్సికి ఆధారంఆధారం కీర్సుత్కీర్సుత్

10 ఏ విధంగానైనా చనిపోయిన వారిలో నుండి
నాకు పునరుతాథ్నం కలగాలని, ఆయన మరణ
విషయంలో సమానమైన అనుభవం గలవాడినై,
ఆయనూన్ ఆయన పునరుతాథ్న
బలానీన్తెలుసుకునేందుకు, ఆయన హింసలోల్
భాగసావ్మినయేందుకు, సమసాత్నీన్
నషట్పరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానంగా
చూసుత్నాన్ను.

12 వీటనిన్టినీ ఇంకా నేను పొందలేదు
కాబటిట్ నేనింకా సంపూరుణ్ణిణ్ కాదు.
కీర్సుత్ ననున్ దేనికోసమైతే
పటుట్కునాన్డో దానిన్ నేను కూడా సొంతం
చేసుకోవాలని నేనింకా పర్యతిన్సూత్నే
ఉనాన్ను. 13 సోదరులారా, దానిన్ నేను
ఇపప్టికే సాధించానని అనడం లేదు. అయితే
ఒకటి మాతర్ం చేసుత్నాన్ను. గతంలో జరిగిన
దానిన్ మరచిపోయి, ముందునన్ వాటి కోసం
పర్యాస పడుతునాన్ను. 14 కీర్సుత్ యేసులో
దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపుకు సంబంధించిన
బహుమతి కోసం గురి దగగ్రకే పరుగెతుత్తూ
ఉనాన్ను.

(5) పర్వరత్నలోపర్వరత్నలో ఐకయ్తకైఐకయ్తకై హెచచ్రికహెచచ్రిక
15 కాబటిట్ విశావ్సంలో దృఢంగా ఉనన్

విశావ్సులమైన మనం, అలానే ఆలోచించాలని
పోర్తస్హిసుత్నాన్ను. మరి ఏ విషయం
గురించి అయినా, మీరు వేరొక విధంగా
ఆలోచిసుత్ంటే దేవుడు దానిన్ కూడా మీకు
సప్షట్ం చేసాత్డు. 16 ఏమైనా సరే, మనం
ఇపప్టికే పొందిన అదే సతాయ్నికి
అనుగుణంగా మనమంతా నడుచుకొందాము.

(6) అయితేఅయితే ఐకయ్తఐకయ్త కోసమనికోసమని సతాయ్నిన్సతాయ్నిన్
నిరల్కాష్నికినిరల్కాష్నికి గురిగురి చేయకూడదుచేయకూడదు

17 సోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి
పర్వరిత్ంచండి. మమమ్లిన్ ఆదరశ్ంగా
తీసుకుని నడుచుకునే వారిని జాగర్తత్గా
గమనించండి. 18 చాలా మంది కీర్సుత్ సిలువకు
శతుర్వులుగా నడుచుకుంటునాన్రు. వీరిని గురించి
మీతో చాలా సారుల్ చెపాప్ను. ఇపుప్డు కూడా
దుఃఖంతో చెబుతునాన్ను. 19 నాశనమే వారి
అంతం. వారి కడుపే వారి దేవుడు. వారు తాము
సిగుగ్పడవలసిన వాటినే గొపప్గా
చెపుప్కుంటునాన్రు. లౌకిక విషయాల మీదే
వారు మనసు ఉంచుతారు.

(7) విశావ్సివిశావ్సి నిరీకష్ణకునిరీకష్ణకు ఆధారంఆధారం కీర్సుత్కీర్సుత్
20 మనం పరలోక పౌరులం. మన రకష్కుడైన

యేసు కీర్సుత్ పర్భువు అకక్డ నుండే భూమి
మీదికి వసాత్డని ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్ం. 21

సమసాత్నీన్ ఏ శకిత్తో ఆయన
నియంతిర్సుత్నాన్డో అదే శకిత్తో మన
బలహీనమైన దేహాలను తన మహిమగల దేహంలాగా
మారిచ్ వేసాత్డు.

ఆందోళనలోఆందోళనలో విశావ్సివిశావ్సి ఆనందించడానికిఆనందించడానికి బలంబలం
కీర్సుత్కీర్సుత్ (1) ఐకయ్తఐకయ్త, ఆనందాలకైఆనందాలకై హెచచ్రికహెచచ్రిక

కాబటిట్ నా పిర్య సోదరులారా,
మీరంటే నాకెంతో ఇషట్ం.
మిమమ్లిన్ చూడాలని చాలా ఆశగా

ఉంది. నా ఆనందం, నా కిరీటంగా ఉనన్ నా పిర్య
మితుర్లారా, పర్భువులో సిథ్రంగా ఉండండి. 2

పర్భువులో మనసు కలిసి ఉండమని యువొదియను,
సుంటుకేను బర్తిమాలుతునాన్ను. 3 అవును, నా
నిజ సహకారీ, నినున్ కూడా అడుగుతునాన్ను. ఆ
సీత్ర్లు కెల్మెంతుతో, నా మిగతా
సహకారులతో సువారత్ పనిలో నాతో
పర్యాసపడాడ్రు కాబటిట్ వారికి సహాయం
చెయియ్. వారి పేరుల్ జీవ గర్ంథంలో రాసి
ఉనాన్యి. 4 ఎపుప్డూ పర్భువులో
ఆనందించండి. మళీళ్ చెబుతాను, ఆనందించండి.

(2) దేవునిదేవుని శాంతిశాంతి రహసయ్ంరహసయ్ం
5 మీ సహనం అందరికీ తెలియాలి. పర్భువు

దగగ్రగా ఉనాన్డు. 6 దేనిన్ గూరీచ్
చింతపడవదుద్. పర్తి విషయంలోను పార్రథ్న
విజాఞ్పనలతో కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా మీ
వినన్పాలు దేవునికి తెలియజేయండి. 7

అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నానికీ మించిన దేవుని
శాంతి, యేసు కీర్సుత్లో మీ హృదయాలకూ మీ
ఆలోచనలకూ కావలి ఉంటుంది.
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(3) శాంతిశాంతి పర్దాతపర్దాత దేవునిదేవుని సనిన్ధిసనిన్ధి
8 చివరికి, సోదరులారా, ఏవి వాసత్వమో ఏవి

గౌరవించదగినవో ఏవి నాయ్యమైనవో ఏవి
పవితర్మైనవో ఏవి రమయ్మైనవో ఏవి మంచి
పేరు గలవో ఏవి నైతికంగా మంచివో
మెచుచ్కోదగినవో అలాంటి వాటిని గురించే
తలపోసూత్ ఉండండి. 9 మీరు నా దగగ్ర ఏవి
నేరుచ్కొని అంగీకరించారో నాలో
ఉనన్టుట్గా ఏవి వినాన్రో ఏవి చూచారో,
వాటిని చేయండి. అపుప్డు శాంతికి కరత్ అయిన
దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు.

(4) ఆందోళనలపైఆందోళనలపై విజయంవిజయం
10 నా గురించి మీరు ఇపప్టికైనా మళీళ్

శర్దధ్ వహించారని పర్భువులో చాలా
సంతోషించాను. గతంలో మీరు నా గురించి
ఆలోచించారు గానీ మీకు సరైన అవకాశం
దొరకలేదు. 11 నాకేదో అవసరం ఉందని నేనిలా
చెపప్డం లేదు. నేను ఏ పరిసిథ్తిలో ఉనాన్
సరే, ఆ పరిసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగి ఉండడం
నేరుచ్కునాన్ను. 12 అవసరంలో బతకడం తెలుసు,
సంపనన్ సిథ్తిలో బతకడం తెలుసు. పర్తి
విషయంలో అనిన్ పరిసిథ్తులోల్ కడుపు నిండి
ఉండడానికీ ఆకలితో ఉండడానికీ సమృదిధ్ కలిగి
ఉండడం, లేమిలో ఉండడం నేరుచ్కునాన్ను. 13

ననున్ బలపరచే వాడి దావ్రా నేను
సమసాత్నీన్ చేయగలను.

14 అయినా నా కషాట్లు పంచుకోవడంలో మీరు
మంచి పని చేశారు. 15 ఫిలిపీప్యులారా, నేను
సువారత్ బోధించడం మొదలుపెటిట్
మాసిదోనియ నుంచి బయలుదేరినపుప్డు మీ
సంఘమొకక్టే నాకు సహాయం చేసి ననున్
ఆదుకునన్ది. ఈ సంగతి మీకే తెలుసు. 16

ఎందుకంటే తెసస్లోనికలో కూడా మీరు
మాటిమాటికీ నా అవసరం తీరచ్డానికి సహాయం
చేశారు.

17 నేను బహుమానానిన్ ఆశించి ఇలా చెపప్డం
లేదు, మీకు పర్తిఫలం అధికం కావాలని ఆశిసూత్
చెబుతునాన్ను. 18 నాకు అనీన్ సమృదిధ్గా
ఉనాన్యి. మీరు పంపిన వసుత్వులు ఎపఫొర్దితు
దావ్రా అందాయి. నాకు ఏమీ కొదువ లేదు. అవి
ఇంపైన సువాసనగా, దేవునికి ఇషట్మైన
అరప్ణగా ఉనాన్యి. 19 కాగా నా దేవుడు తన
ఐశవ్రయ్ంతో కీర్సుత్ యేసు మహిమలో మీ
పర్తి అవసరానీన్ తీరుసాత్డు.

20 మన తండిర్ అయిన దేవునికి ఎపప్టికీ
మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్.

21 పవితుర్లందరికీ కీర్సుత్ యేసులో
అభివందనాలు చెపప్ండి. నాతో పాటు ఉనన్
సోదరులంతా మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.
22 పవితుర్లంతా, ముఖయ్ంగా సీజర్
చకర్వరిత్ ఇంటోల్ ఉనన్ పవితుర్లు మీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.

23 పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ కృప మీ
ఆతమ్తో ఉండు గాక.
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1

కొలొసస్యులకుకొలొసస్యులకు

కొలసస్యులకుకొలసస్యులకు రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

దేవుని సంకలప్ం పర్కారం యేసు
కీర్సుత్కు అపొసత్లుడైన పౌలూ
సోదరుడు తిమోతీ కొలసెస్ౖ

పటట్ణంలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లకూ, 2

కీర్సుత్లో విశావ్సముంచిన సోదరులకూ
శుభాకాంకష్లతో రాసుత్నన్ సంగతులు. మన
తండిర్ అయిన దేవుని నుండి కృపా శాంతీ మీకు
కలుగు గాక!

3 పరలోకంలో మీకోసం భదర్ంగా ఉంచిన
నిరీకష్ణనుబటిట్ మీరు కీర్సుత్ యేసుపై
నిలిపిన విశావ్సానిన్ గూరీచ్,
పరిశుదుధ్లందరి పటల్ మీరు
చూపుతునన్పేర్మను గూరీచ్, మేము విని మీ
గురించి పార్రథ్న చేసే పర్తిసారీ మన
పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ తండిర్ అయిన
దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్సుత్నాన్ం.
సతయ్వాకుక్ అయిన సువారత్ మీ దగగ్రికి
వచిచ్నపుప్డు ఈ నిరీకష్ణను గూరిచ్
మొదటిసారి మీరు వినాన్రు.

6 ఈ సువారత్ మీరు విని దేవుని కృపను నిజంగా
తెలుసుకునన్పప్టి నుంచీ అది మీలో ఫలించి
అభివృదిధ్ చెందినటేట్ పర్పంచమంతటా ఈ
సువారత్ ఫలిసూత్ అభివృదిధ్ చెందుతూ ఉంది.
7 పిర్యమైన మా తోటి దాసుడూ,
యేసుకీర్సుత్కు నమమ్కమైన సేవకుడూ అయిన
ఎపఫార్ మీకీ విషయాలు బోధించాడు. 8

ఆతమ్లో మీ పేర్మను గూరిచ్ మాకు
తెలియజేసింది కూడా ఇతనే.

9 ఈ కారణం చేత మీ గురించి మేం వినన్ రోజు
నుండీ మేము మీకోసం పార్రథ్న చేయడం
మానలేదు. మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నం,
ఆధాయ్తిమ్క వివేకం కలిగి ఆయన
సంకలాప్నిన్ పూరిత్గా గర్హించాలని
దేవుణిణ్ వేడుకుంటూ ఉనాన్ం. 10 పర్తి
మంచి కారయ్ం విషయంలోనూ మీరు ఫలిసూత్,
దేవునికి సంబంధించిన జాఞ్నంలో పెరుగుతూ,
అనిన్ విషయాలోల్ పర్భువును
సంతోషపెటేట్లా, ఆయనకు తగినటుట్గా మీరు
నడుచుకోవాలని మేము పార్రిధ్సుత్నాన్ం.
11 మహిమ పర్భావాలతో కూడిన ఆయన శకిత్
మిమమ్లిన్ పర్తివిధమైన సామరథ్య్ం
ఇచిచ్ బలపరచాలని దేవుణిణ్
వేడుకుంటునాన్ం. అదే మీకు సహనానీన్,
పటుట్దలతో కొనసాగే శకిత్నీ కలిగిసుత్ంది.

12 వెలుగు నివాసులైన పరిశుదుధ్ల
వారసతవ్ంలో మనలిన్ భాగసావ్ములిన్ చేసిన
తండిర్కి మీరు సంతోషంతో కృతజఞ్తలు

చెలిల్ంచాలని దేవుణిణ్
పార్రిథ్సుత్నాన్ం. 13 ఆయన మనలిన్ చీకటి
రాజయ్పు ఆధిపతయ్ం నుండి విడుదల చేసి తన
పిర్య కుమారుడి రాజయ్ంలో ఉంచాడు. 14 ఆ
కుమారుడిలోనే మనకు పాప కష్మాపణా
విమోచనా ఉనాన్యి.

15 ఆయన అదృశయ్ దేవుని సవ్రూపం.
సరవ్సృషిట్కీ ఆయన మొదటివాడు. 16

ఎందుకంటే కంటికి కనిపించేదైనా
కనిపించనిదైనా ఆకాశంలోనూ, భూమిపైనా ఉనన్
అనిన్టి సృషీట్ ఆయన దావ్రానే జరిగింది.
సింహాసనాలైనా, ఆధిపతాయ్లైనా,
పర్భుతావ్లైనా, అధికారులైనా, సరవ్మూ
ఆయన దావ్రా కలిగాయి, ఆయన కోసమే
కలిగాయి. 17 ఆయన అనిన్టికీ పూరవ్ం
ఉనన్వాడు. ఆయనలోనే అనీన్ ఒకదానితో
మరొకటి కలిసి సిథ్రంగా ఉంటాయి.

18 సంఘం అనే శరీరానికి ఆయనే తల.
సరావ్ధికారానికీ మూలకేందర్ం ఆయనే.
అనిన్టిలో ఆయనకు పర్థమ సాథ్నం
కలిగేటందుకు చనిపోయిన వారిలో నుండి
సజీవుడిగా లేవడంలో అయన పర్థముడు. 19

ఆయనలో దైవతవ్ం సరవ్సంపూరణ్త
నివసించాలనీ, 20 కుమారుడి దావ్రా
సమసాత్నీన్ తనతో రాజీ చేసుకోవాలనీ
దేవుడు ఇషట్పడాడ్డు. ఆకాశంలోనూ,
భూమిపైనా ఉనన్ వాటిననిన్టినీ తన కుమారుడు
సిలువలో కారిచ్న రకత్ం దావ్రా రాజీ
చేసుకోవడం దావ్రా ఆయన ఈ కారయ్ం
చేశాడు.

21 ఒకపుప్డు మీరు కూడా దేవునికి
పరాయివారుగా ఉనాన్రు. మీ ఆలోచనలోల్నూ
మీరు చేసిన దుషిక్ర్యల వలనా దేవునికి
శతుర్వులుగా ఉనాన్రు.

22 అయితే రకత్ మాంసాలునన్ కీర్సుత్
శరీరంలో మరణం వలల్ ఆయన మిమమ్లిన్
తనతో రాజీ చేసుకునాన్డు. తన ఎదుట
మిమమ్లిన్ పరిశుదుధ్లుగా, నిరోద్షులుగా,
నిందారహితులుగా నిలబెటుట్కోడానికి ఆయన
ఇలా చేశాడు. 23 ఇది జరగాలంటే మీరు దృఢంగా
విశావ్సంలో సుసిథ్రంగా నిలిచి ఉండి, ఆకాశం
కింద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కీ, మీకూ
పర్కటించిన సువారత్ వలల్ కలిగిన ఆశాభావం
నుండి తొలగిపోకుండా ఉండాలి. ఈ సువారత్కు
పౌలు అనే నేను సేవకుణిణ్ అయాయ్ను.

24 ఇపుప్డు మీ కోసం నేను పడుతునన్
హింసలోల్ సంతోషిసుత్నాన్ను. సంఘం అనే
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తన శరీరం కోసం కీర్సుత్ పడిన యాతనలోల్
కొదువగా ఉనన్ వాటిని నా వంతుగా నా శరీరంలో
సంపూరణ్ం చేసుత్నాన్ను. 25 రహసయ్
సతయ్ంగా ఉనన్ దేవుని వాకుక్ను
సంపూరణ్ంగా తెలియజేయడానికి దేవుడు నాకు
అపప్గించిన బాధయ్త పర్కారం నేను
సంఘానికి సేవకుణిణ్ అయాయ్ను. 26 ఈ
రహసయ్ం యుగయుగాలుగా తరతరాలుగా
మరమ్ంగా ఉంది కానీ ఇపుప్డు దేవుడు దానిన్
తెలియజేశాడు. 27 అనయ్జనులోల్ ఈ మరమ్ం
అనే దివయ్ సంపదను తెలియజేయాలని దేవుడు
తలంచాడు. ఈ మరమ్ం మీలో ఉనన్ యేసు
కీర్సేత్. ఆయనే మహిమను గూరిచ్న ఆశాభావం.

28 మేము పర్కటిసుత్నన్ది ఈయననే. పర్తి
వయ్కిత్నీ కీర్సుత్లో పరిపూరుణ్డిగా చేసి
దేవుని ముందు నిలబెటాట్లి. ఈ
ఉదేద్శంతోనే మేము సమసత్ జాఞ్నంతో
పర్తి ఒకక్రినీ హెచచ్రిసుత్నాన్ం
బోధిసుత్నాన్ం. 29 దీని కోసం నేను
శర్మిసూత్ ఉనాన్ను. నాలో బలంగా పని
చేసుత్నన్ ఆయన మహతత్ర శకిత్ని నేను
వినియోగించుకుంటూ పర్యాసపడుతునాన్ను.

మీ కోసమూ, లవొదికయ పటట్ణంలోని
వారి కోసమూ, ననున్ చూడని వారందరి
కోసమూ నేను ఎంత తీవర్ పోరాటం

చేసుత్నాన్నో మీరు తెలుసుకోవాలి. 2

వారందరూ తమ హృదయాలోల్ పోర్తాస్హం
పొందాలనీ పేర్మలో ఐకయ్ం కావాలనీ నా
అభిలాష. అపుప్డు వారికి కలిగే వాసత్వమైన
అవగాహనవలల్ తమ హృదయాలోల్ సంపూరణ్
నిశచ్యత కలిగిన వారై దేవుని మరమ్మైన
కీర్సుత్ను అరథ్ం చేసుకోగలగాలి. 3 జాఞ్నం,
తెలివితేటల నిధులనీన్ కీర్సుత్లో దాగి
ఉనాన్యి.

4 ఎవరైనా మీతో ఇంపుగా మాటాల్డి
మిమమ్లిన్ మోసం చేయకుండా ఉండాలని మీకు
ఈసంగతి చెబుతునాన్ను. 5 నేను భౌతికంగా
మీకు దూరంగా ఉనాన్ ఆతమ్లో మీతోనే
ఉనాన్ను. మంచి కర్మంలో సాగే మీ
పర్వరత్ననూ, కీర్సుత్పై మీకునన్ బలమైన
విశావ్సానీన్ చూసి సంతోషిసుత్నాన్ను.

6 మీరు పర్భువైన కీర్సుత్ యేసును
అంగీకరించిన విధంగానే ఆయనలో నడుసూత్
ఉండండి. 7 ఆయనలో సిథ్రంగా నాటుకుని
ఉండండి. ఆయన పైనే మీ జీవితాలు
కటుట్కోండి. మీకు బోధించిన రీతిగానే
విశావ్సంలో వేరు పారి ఉండండి. కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచడంలో పొంగిపొరలుతూ ఉండండి.

8 కీర్సుత్పై కాకుండా మానవ
సంపర్దాయాలపైనా, పార్పంచిక మూల
సూతార్లపైనా ఆధారపడడ్
తతవ్జాఞ్నానీన్, కేవలం మోసపూరితమైన
వటిట్ వాదాలనూ పర్యోగించి ఎవరూ
మిమమ్లిన్ వశం చేసుకోకుండా చూసుకోండి. 9

ఎందుకంటే దైవతవ్పు సరవ్ సంపూరణ్త ఆయన
శరీరంలో నివసిసూత్ ఉంది. 10 పర్తి
పర్భుతావ్నికీ ఆధిపతాయ్నికీ పై శిరసుస్గా
ఉనన్ ఆయనలో మీరు సంపూరుణ్లు. 11 మనుషుల
చేతులతో చేసినటుట్ కాకుండా దేవుడు
ఆయనలో మీకు సునన్తి చేశాడు.
సవ్భావరీతాయ్ శరీరంలో ఉనన్ పాపపు
నైజానిన్ తీసివేయడమే కీర్సుత్లో మీరు
పొందిన సునన్తి.

12 బాపిత్సంలో మీరు ఆయనతో కూడా సమాధి
అయాయ్రు. అయితే చనిపోయిన వారిలో నుండి
ఆయనను సజీవంగా లేపిన దేవుని శకిత్పై
మీకునన్ విశావ్సం వలల్ మీరు కూడా సజీవంగా
లేచారు.

13 ఒకపుప్డు మీరు చేసిన అపరాధాలవలాల్
శరీరంలో మీకు సునన్తి జరగక పోవడంవలాల్
మీరు చనిపోయిన వారుగా ఉండేవారు. అపుప్డు
ఆయన తనతోబాటు మిమమ్లిన్ బతికించాడు.
మన అపరాధాలనిన్టినీ కష్మించాడు. 14 మనకు
వయ్తిరేకంగా రాసి ఉనన్ రుణపతార్నీన్,
దానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలనూ ఆయన
తుడిచివేశాడు. ఆయన వాటనిన్టినీ తీసివేసి
సిలువకు మేకులతో కొటాట్డు. 15 ఆయన
సిలువపై పర్భుతావ్లనూ, ఆధిపతాయ్లనూ
ఓడించి, వారిని నిరాయుధులుగా చేసి తన
విజయోతస్వ ఊరేగింపులో బహిరంగంగా
పర్దరిశ్ంచాడు.

16 కాబటిట్ తినే విషయంలోనూ తాగే
విషయంలోనూ, పండగ రోజులూ, అమావాసయ్,
విశార్ంతి దినం వంటి విషయాలోల్నూ ఎవరూ
మిమమ్లిన్ విమరిశ్ంచకుండా చూసుకోండి. 17

ఇవనీన్ జరగబోతునన్ వాటికి నీడలాల్ంటివి.
వాటి నిజసవ్రూపం కీర్సుత్లో ఉంది.

18 ఎవరైనా కపట వినయం పర్దరిశ్సూత్,
దేవదూతల పటల్ భకిత్ కనపరుసూత్ మీరు మీ
బహుమానం పోగొటుట్కొనేలా చేయకుండా
జాగర్తత్ పడండి. అలాటివాడు తాను చూసిన
విషయాలను అతిశయోకిత్గా చెపుప్కుంటాడు.
వాడు తన శరీర సంబంధమైన ఆలోచన వలల్ కారణం
లేకుండానే వాటి విషయంలో గరివ్షిట్
అవుతాడు.

19 అలాంటి వాడు శిరసుస్గా ఉనన్ కీర్సుత్
యేసును అంటి పెటుట్కుని ఉండడు. ఆ శిరసుస్
వలల్నే శరీరానికి పోషణ జరుగుతుంది. ఆ
శిరసుస్ వలల్నే కీళల్తో, నరాలతో శరీరం
ఒకక్టిగా ఉంటుంది. దేవుడు పర్సాదించే
ఎదుగుదలతో శరీరం అభివృదిధ్ చెందుతుంది. 20

పార్పంచిక మూల సూతార్ల విషయంలో మీరు
కీర్సుత్తో కూడా మరణించారు కాబటిట్
వాటి కిందనే ఇంకా బర్తుకుతునన్టుట్గా ఆ
నియమాలకు మీరెందుకు లోబడి ఉండాలి? 21 “అది
పటుట్కోవదుద్, రుచి చూడవదుద్, ఇది
ముటుట్కోవదుద్” లాంటి మనుషుల ఆజఞ్లను
ఎందుకు లెకక్ చేయాలి?

22 ఈ ఆజఞ్లూ, ఉపదేశాలూ అనీన్,
ఉపయోగించడం చేత నాశనమైపోయే విషయాల
కోసం వయ్కుత్లు చేసేవే. 23 వీటిలో మానవ
నిరిమ్తమైన మత విధానాల జాఞ్నమూ కపట
వినయమూ శరీరానిన్ కఠినంగా అదుపులో
పెటుట్కోవడం వంటివి ఉనాన్యి. కానీ శరీర
కోరికలను నియంతిర్ంచుకునే విషయంలో అవి
ఎందుకూ కొరగానివి.

అయితే దేవుడు మిమమ్లిన్
కీర్సుత్తో కూడ సజీవులుగా లేపాడు
కాబటిట్ పైన ఉనన్ వాటినే వెతుకుతూ

ఉండండి. అకక్డ కీర్సుత్ దేవుని కుడి పకక్న
కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 2 పైన ఉనన్ వాటి మీదే
మీ మనసు నిలపండి. భూసంబంధమైన వాటి మీద
మనసు పెటుట్కోవదుద్. 3 ఎందుకంటే మీరు
చనిపోయారు గానీ మీ జీవం దేవునితో
కీర్సుత్లో దాచి పెటట్బడి ఉంది. 4 మీ జీవం
అయిన కీర్సుత్ పర్తయ్కష్మైనపుప్డు
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మీరు కూడా మహిమలో ఆయనతో
పర్తయ్కష్మౌతారు.

5 కాబటిట్ ఈ లోకంలోని పాపపు వాంఛలను
అంటే వయ్భిచారం, అపవితర్, లైంగిక
విశృంఖలత, దురాశ, ధన వాయ్మోహానికి
మారుపేరైన విగర్హారాధనలను చంపివేయండి.
6 వీటి వలనే దేవుని తీవర్ కోపం అవిధేయుల
పైకి వసుత్ంది.

7 గతంలో మీరు వారితో కలసి
నివసించినపుప్డు ఇవనీన్ చేసూత్ వచాచ్రు. 8

కానీ ఇపుప్డు మీరు తీవర్ కోపం, ఆగర్హం,
దురామ్రగ్పు ఉదేద్శాలు, నిందా వాకుక్లు,
మీ నోటి నుండి అవమానకరమైన మాటలు, బూతులు
అనీన్ వదిలి పెటాట్లి. 9 ఒకరితో ఒకరు
అబదాధ్లు చెపప్వదుద్. ఎందుకంటే మీరు మీ
పూరవ్ నైజానిన్ దాని పనులతో సహా
తీసివేశారు. 10 ఇపుప్డు ఒక నూతన వయ్కిత్ని
ధరించారు. ఆ నూతన వయ్కిత్ని మీలో
సృషిట్ంచిన వాడి సవ్రూపంలోకి పూరణ్
జాఞ్నంతో నూతనమవుతూ ఉనాన్రు.

11 ఇలాంటి అవగాహనలో గీర్కు వాడనీ
యూదుడనీ భేదాలు ఉండవు. సునన్తి పొందిన
వాడనీ సునన్తి పొందని వాడనీ భేదం లేదు.
ఆటవికుడనీ, సితియా జాతివాడనీ, బానిస అనీ,
సవ్తంతుర్డనీ లేదు. కీర్సేత్ సమసత్ం,
సమసత్ంలో ఆయనే ఉనాన్డు.

12 కాబటిట్ దేవుడు ఏరప్రచుకునన్ వారూ
పరిశుదుధ్లూ పిర్యమైన వారుగా, మీరు కనికర
హృదయానీన్ దయనూ దీనతావ్నీన్
సాతివ్కతనూ సహనానీన్ ధరించుకోండి. 13

ఒకరినొకరు సహించుకోండి. ఇతరుల పటల్ కృప
కలిగి ఉండండి. ఎవరి మీదైనా ఫిరాయ్దు ఉంటే
పర్భువు మిమమ్లిన్ కష్మించినటేట్ మీరూ
కష్మించండి.

14 వీటనిన్టికి పైగా పేర్మను కలిగి
ఉండండి. పేర్మ ఐకయ్తకు పరిపూరణ్ రూపం
ఇసుత్ంది. 15 కీర్సుత్ పర్సాదించే శాంతి మీ
హృదయాలోల్ పరిపాలించనివవ్ండి. ఈ శాంతి
కోసమే మిమమ్లిన్ ఒకే శరీరంగా దేవుడు
పిలిచాడు. ఇంకా కృతజుఞ్లై ఉండండి.

16 కీర్సుత్ వాకుక్ మీలో సమృదిధ్గా
నివసించనివవ్ండి. సంపూరణ్ జాఞ్నంతో
ఒకరికొకరు బోధించుకోండి, బుదిద్
చెపుప్కోండి. మీ హృదయాలోల్ కృతజఞ్త
కలిగి కీరత్నలతోనూ భజనలతోనూ ఆతమ్
సంబంధమైన గానాలతోనూ దేవునికి పాటలు
పాడండి.

17 మాటతో గానీ చరయ్తో గానీ, మీరేది
చేసినా పర్భువైన యేసు పేర చేయండి.
తండిర్ అయిన దేవునికి యేసు దావ్రా
కృతజఞ్తలు అరిప్సూత్ చేయండి.

18 భారయ్లారా, మీ భరత్లకు లోబడి
ఉండండి. ఇది పర్భువులో తగిన పర్వరత్న.

19 భరత్లారా, మీ భారయ్లిన్
పేర్మించండి. వారితో కటువుగా ఉండవదుద్. 20

పిలల్లారా, అనిన్ విషయాలోల్ మీ
తలిల్దండుర్ల మాట వినండి. ఇది పర్భువుకు
పీర్తికరంగా ఉంటుంది.

21 తండుర్లారా, మీ పిలల్లు
నిరుతాస్హపడకుండేలా వారిని
రెచచ్గొటట్వదుద్.

22 దాసులారా, మనుషులిన్ మెపిప్ంచాలని
చూసే వారిలా పైకి కనిపించాలని కాకుండా

పర్భువుకు భయపడుతూ చితత్శుదిధ్తో అనిన్
విషయాలోల్ మీ యజమానులకు లోబడి ఉండండి.

23 మీరు ఏ పని చేసినా హృదయపూరవ్కంగా
చేయండి. మనుషుల కోసం అని కాదు గానీ
పర్భువుకు చేసుత్నన్టుల్ భావించుకుని
చేయండి. 24 పర్భువు నుండి మీకు వారసతవ్ం
బహుమతిగా లభిసుత్ందని మీకు తెలుసు.
పర్భువైన కీర్సుత్కు మీరు సేవ
చేసుత్నాన్రు. 25 అకర్మం చేసేవాడికి తాను
చేసిన అకర్మానికి తగిన శాసిత్ జరుగుతుంది.
ఎలాంటి పకష్పాతం ఉండదు.

యజమానులారా, పరలోకంలో మీకు ఒక
యజమాని ఉనాన్డని తెలుసుకోండి. మీ
దాసుల పటల్ నాయ్యమైన, సరైన

దానిని చేయండి. 2 పార్రథ్నలో నిలిచి
ఉండండి. కృతజఞ్తలు చెలిల్సూత్ మెలకువగా
ఉండండి.

3 దేవుని వాకుక్ అయిన కీర్సుత్
మరామ్నిన్ బోధించడానికి దేవుడు నాకు
పరిసిథ్తులను అనుకూలపరచాలని
పార్రిధ్ంచండి. ఈ వాకుక్ కారణంగానే నేను
సంకెళళ్ పాలయాయ్ను. 4 నేను
బోధించాలిస్న విధంగా, సప్షట్ంగా
బోధించాలని నా కోసం పార్రిధ్ంచండి.

5 సంఘానికి బయట ఉనన్వారి విషయంలో
జాఞ్నంతో మెలగండి. సమయానిన్
సదివ్నియోగం చేసుకోండి. 6 మీ మాటలు
ఎపుప్డూ కృపాసహితంగా ఉండాలి. మీ సంభాషణ
ఉపుప్ వేసినటుట్ రుచిగా ఉండేలా
చూసుకోండి. ఆ విధంగా మీరు ఎవరికి ఎలా
జవాబివావ్లో తెలుసుకోగలుగుతారు.

7 పిర్యమైన సోదరుడూ నమమ్కమైన
సేవకుడూ పర్భువులో నా సహదాసుడూ అయిన
తుకికు నా సంగతులనీన్ మీకు చెబుతాడు. 8

పర్తేయ్కించి మీకు మా విషయాలు
తెలియజేయడానికీ మీ హృదయాలను
పోర్తస్హించడానికీ ఇతణిణ్
పంపిసుత్నాన్ను. 9 ఇతనితో కూడా మీ
ఊరివాడు, నమమ్కమైన పిర్య సోదరుడు
ఒనేసిమును మీ దగగ్రికి పంపుతునాన్ను. వీరు
ఇకక్డి సంగతులనీన్ మీకు తెలియపరుసాత్రు.

10 నాతో కూడా చెరసాలోల్ ఉనన్
అరిసాత్రుక్, బరన్బాకు దగగ్ర బంధువైన
మారుక్ మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. ఈ
మారుక్ “మీ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు
చేరుచ్కోండి” అని మిమమ్లిన్ గతంలోనే
ఆదేశించాను గదా.

11 ఇంకా యూసుత్ అనే పేరునన్ యేసు కూడా
మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్డు. వీరంతా
సునన్తి పొందిన వరగ్ంలో ఉనన్వారు. వీరే
దేవుని రాజయ్ం కోసం నాకు జత పనివారు. వీరు
నాకు ఆదరణగా ఉనాన్రు.

12 మీలో ఒకడూ కీర్సుత్ యేసు సేవకుడూ
అయిన ఎపఫార్ మీకు అభివందనాలు
చెబుతునాన్డు. దేవుని సంకలప్మంతటిలో మీరు
సంపూరుణ్లుగానూ నిశచ్యతగలిగి నిలకడగానూ
ఉండాలని ఇతడు ఎపుప్డూ మీ కోసం తన
పార్రథ్నలో పోరాటం చేసుత్నాన్డు. 13

ఇతడు మీకోసం, లవొదికయ వారి కోసం,
హియెరాపొలి వారి కోసం ఎంతో
పర్యాసపడుతునాన్డు. ఇది ఇతని గూరిచ్ నా
సాకష్య్ం.
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14 పిర్య వైదుయ్డు లూకా, దేమా మీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.

15 లవొదికయలో ఉనన్ సోదరులకూ, నుంఫాకూ,
ఆమె ఇంటోల్ ఉనన్ సంఘానికీ అభివందనాలు
తెలియజేయండి.

16 ఈ పతిర్క మీరు చదివాక లవొదికయలోని
సంఘంలో చదివించండి. అలాగే నేను లవొదికయ
సంఘానికి రాసి పంపిన పతిర్కను మీరు
తెపిప్ంచుకుని చదవండి.

17 అలాగే, “పర్భువులో నీకు అపప్గించిన
సేవను నెరవేరచ్డానికి జాగర్తపడు” అని
అరిఖ్పుప్తో చెపప్ండి.

18 పౌలు అనే నేను ఇకక్డ నా చేతి రాతతో
మీకు అభివందనాలు తెలియజేసుత్నాన్ను. నా
సంకెళళ్ను జాఞ్పకం చేసుకోండి. కృప మీకు
తోడై ఉండుగాక.
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1 2

1 థెసస్లొనీకయులకుథెసస్లొనీకయులకు

తెసస్లోనీకయులకుతెసస్లోనీకయులకు రాసినరాసిన మొదటిమొదటి పతిర్కపతిర్క

ఆదరశ్ఆదరశ్ సంఘంసంఘం. కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ జీవితంజీవితం

తండిర్ అయిన దేవునిలోనూ పర్భు
యేసు కీర్సుత్లోనూ ఉనన్
తెసస్లోనిక సంఘానికి పౌలు,

సిలావ్ను, తిమోతి రాసుత్నన్ సంగతులు. కృపా
శాంతీ మీకు కలుగు గాక!

2 మీ అందరి కోసం దేవునికి ఎపుప్డూ మా
పార్రథ్నలోల్ కృతజఞ్తలు చెబుతూ మీ కోసం
పార్రిధ్సూత్ ఉనాన్ం. 3 విశావ్సంతో
కూడిన మీ పనినీ, పేర్మతో కూడిన మీ
పర్యాసనూ, మన పర్భు యేసు కీర్సుత్లో
ఆశాభావం వలల్ కలిగిన మీ సహనానీన్ మన
తండిర్ అయిన దేవుని సమకష్ంలో మేము
ఎపుప్డూ జాఞ్పకం చేసుకుంటునాన్ం.

4 దేవుడు పేర్మించిన సోదరులారా, దేవుడు
మిమమ్లిన్ ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. 5

ఎందుకంటే మా సువారత్ కేవలం మాటతో
మాతర్మే కాకుండా శకిత్తో,
పరిశుదాధ్తమ్తో, పూరిత్ నిశచ్యతతో మీ
దగగ్రికి వచిచ్ంది. మీ మేలు కోసం మేము మీ
మధయ్ ఎలా పర్వరిత్ంచామో మీకు తెలుసు. 6

మీరు మమమ్లీన్, పర్భువునీ అనుకరించారు.
అనేక తీవర్ హింసలు కలిగినా పరిశుదాధ్తమ్
వలన కలిగే ఆనందంతో వాకాయ్నిన్
అంగీకరించారు.

7 కాబటిట్ మాసిదోనియలో, అకయలో ఉనన్
విశావ్సులందరికీ మీరు
ఆదరశ్పార్యులయాయ్రు. 8 మీ దగగ్ర నుండే
పర్భువు వాకుక్ మాసిదోనియలో అకయలో
వినిపించింది. అంతమాతర్మే కాకుండా పర్తి
సథ్లంలో దేవుని పటల్ మీకునన్ విశావ్సం
వెలల్డి అయింది కాబటిట్ మేము ఏమీ
చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు.

9 అకక్డి వారు మా విషయమై మీరు
మమమ్లిన్ ఎలా సీవ్కరించారో విగర్హాలను
వదిలి నిజ దేవునికి సేవ చేయడానికి మీరు ఎలా
తిరిగారో, 10 పరలోకం నుండి వసుత్నన్ ఆయన
కుమారుని కోసం ఎలా వేచి ఉనాన్రో
చెబుతునాన్రు. ఈ యేసును దేవుడు చనిపోయిన
వారిలో నుండి సజీవునిగా లేపాడు. ఈయన
రానునన్ ఉగర్త నుండి మనలిన్
తపిప్సుత్నాన్డు.

ఆదరశ్ఆదరశ్ సేవకుడుసేవకుడు, అతనిఅతని పర్తిఫలంపర్తిఫలం

సోదరులారా, మీ దగగ్రికి మేము రావడం
వయ్రథ్ం కాలేదని మీకు తెలుసు. 2

మేము ఫిలిపీప్లో ముందుగా హింసనూ
అవమానానీన్ అనుభవించాం అని కూడా మీకు
తెలుసు. పోరాటాల మధయ్ దేవునిలో
ధైరయ్ం తెచుచ్కొని దేవుని సువారత్ను మీకు
ఉపదేశించాము.

3 ఎందుకంటే మా ఉపదేశం తపుప్ దారి
పటిట్ంచేదీ అపవితర్మైనదీ
దోర్హపూరితమైనదీ కాదు. 4 దేవుడు
మమమ్లిన్ యోగుయ్లుగా ఎంచి సువారత్ను
మాకు అపప్గించాడు. కాబటిట్ మేము
మనుషులిన్ సంతోషపరచడానికి కాకుండా
హృదయాలను పరిశీలించే దేవుణిణ్
సంతోషపరచడానికే మాటాల్డుతునాన్ము.

5 మేము ముఖసుత్తి మాటలు ఏనాడూ
పలకలేదని మీకు తెలుసు. అలాగే అతాయ్శను
కపిప్పెటేట్ వేషానిన్ ఎపుప్డూ
వేసుకోలేదు. దీనికి దేవుడే సాకిష్. 6 ఇంకా
మేము యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లులం కాబటిట్
ఆధికయ్తలు పర్దరిశ్ంచడానికి అవకాశం
ఉనాన్ మీ వలల్ కానీ, ఇతరుల వలల్ కానీ,
మనుషుల వలల్ కలిగే ఏ ఘనతనూ మేము
ఆశించలేదు.

7 పాలిచేచ్ తలిల్ తన పసిపిలల్లను
సాకినటుట్ మేము మీతో మృదువుగా
వయ్వహరించాం. 8 మీరు మాకు ఎంతో
ఇషట్మైనవారు కాబటిట్ మీ పటల్ పీర్తితో
దేవుని సువారత్ మాతర్మే కాదు, మీ కోసం మా
పార్ణాలు ఇవవ్డానికి కూడా సిదధ్ంగా
ఉనాన్ం.

9 సోదరులారా, మా పర్యాస, కషట్ం మీకు
జాఞ్పకముంది కదా! మీకు దేవుని సువారత్
పర్కటించేటపుప్డు మేము మీలో ఎవరికీ
భారంగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుళ్ కషట్పడి
పని చేశాం. 10 విశావ్సులైన మీ ముందు మేము
ఎంత పవితర్ంగా, నీతిగా, నిందారహితంగా
నడచుకునాన్మో దానికి మీరే సాకుష్లు.
దేవుడు కూడా సాకిష్.

11 తన రాజాయ్నికీ, మహిమకూ మిమమ్లిన్
పిలుసుత్నన్ దేవునికి తగినటుట్గా మీరు
ఉండాలని మేము మీలో పర్తి ఒకక్రినీ
హెచచ్రిసూత్ పోర్తస్హిసూత్ సాకష్య్ం
ఇసూత్ 12 తండిర్ తన పిలల్లతో
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వయ్వహరించే విధంగా మేము మీ పటల్
వయ్వహరించామని మీకు తెలుసు.

13 మీరు మొదట మా నుండి దేవుని వాకుక్
అయిన సందేశానిన్ సీవ్కరించినపుప్డు
దానిన్ మనుషుల మాటగా కాక దేవుని వాకుక్గా
అంగీకరించారు. ఆ కారణం చేత మేము ఎపుప్డూ
దేవునికి కృతజఞ్తా సుత్తులు
చెలిల్సుత్నాన్ము. మీరు సీవ్కరించిన ఆ
సందేశం నిజంగా దేవుని వాకేక్. అది
విశవ్సించిన మీలో పని చేసూత్ ఉంది కూడా. 14

ఎలాగంటే సోదరులారా, మీరు యూదయలో
కీర్సుత్ యేసులో ఉనన్ దేవుని సంఘాలను
పోలి నడచుకుంటునాన్రు. వారు యూదుల వలన
అనుభవించిన హింసలే ఇపుప్డు మీరు కూడా మీ
సవ్దేశీయుల వలన అనుభవిసుత్నాన్రు.

15 వారు పర్భువైన యేసునూ పర్వకత్లనూ
చంపారు. మమమ్లిన్ తరిమివేశారు. వారు
దేవుణిణ్ సంతోషపెటేట్వారు కాదు.
మనుషులందరికీ విరోధులు. 16 యూదేతరులకు
రకష్ణ కలిగించే సువారత్ను పర్కటించకుండా
వారు మమమ్లిన్ అడుడ్కునాన్రు. తమ
పాపాలను పెంచుకుంటూ ఉనాన్రు. చివరికి దేవుని
తీవర్ కోపం వారి మీదికి వచిచ్ంది.

17 సోదరులారా, మేము కొంతకాలం హృదయం
విషయంలో కాకునాన్ శరీర రీతిగా దూరంగా
ఉనాన్ము. అందుచేత మిమమ్లిన్ ముఖాముఖిగా
చూడాలని గొపప్ ఆశతో ఉనాన్ం.

18 కాబటిట్ మేము మీ దగగ్రికి
రావాలనుకునాన్ం. పౌలు అనే నేను
ఎనోన్సారుల్ రావాలనుకునాన్ను గానీ సాతాను
మమమ్లిన్ ఆటంకపరిచాడు. 19 ఎందుకంటే
భవిషయ్తుత్ కొరకైన మా ఆశా, ఆనందమూ, మా
అతిశయ కిరీటం ఏది? మన పర్భువైన యేసు రాకడ
సమయంలో ఆయన సనిన్ధిలో నిలిచే మీరే కదా!
20 నిజంగా మా మహిమా ఆనందమూ మీరే.

ఆదరశ్ఆదరశ్ సోదరుడుసోదరుడు. విశావ్సివిశావ్సి పవితీర్కరణపవితీర్కరణ

కాబటిట్ ఇక ఆగలేక ఎతెనుస్లో మేము
ఒంటరిగానైనా ఉండడం మంచిదే అని
నిశచ్యించుకొని 2 ఈ హింసల మూలంగా

మీలో ఎవరూ చెదరిపోకుండా విశావ్సం
విషయంలో మిమమ్లిన్ ఆదరించడానికీ
బలపరచడానికీ మన సోదరుడూ కీర్సుత్ సువారత్
విషయంలో దేవుని సేవకుడూ అయిన తిమోతిని
మీ దగగ్రికి పంపించాం. ఈ కషాట్లు
అనుభవించాలని దేవుడే నియమించాడని మీకు
తెలుసు.

4 మేము మీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు “మనం హింసలు
పొందాలి” అని ముందుగానే మీతో చెపాప్ం
కదా! మీకు తెలిసినటుట్గానే ఇపుప్డు అలా
జరుగుతూ ఉంది. 5 అందుకే ఇక నేను కూడా
ఉండబటట్లేక ఒకవేళ దుషట్ పేర్రకుడు
మిమమ్లిన్ పేర్రేపించాడేమో అనీ, మా
పర్యాస అంతా వయ్రథ్మై పోయిందేమో
అనీ మీ విశావ్సం ఎలా ఉందో తెలుసుకోడానికి
తిమోతిని పంపాను.

6 ఇపుప్డు అతడు మీ దగగ్ర నుండి తిరిగి
వచిచ్ మీ విశావ్స పేర్మలను గురించి మాకు
తెలియజేశాడు. మేము మిమమ్లిన్ చూడాలని
ఆశ పడుతునన్టేట్ మీరు కూడా మమమ్లిన్
చూడాలని ఆశ పడుతునాన్రనీ, మమమ్లిన్
ఎపుప్డూ పేర్మతో జాఞ్పకం

చేసుకుంటునాన్రనీ మీ గురించి సంతోషకరమైన
వారత్ అతడు తీసుకుని వచాచ్డు.

7 అందుచేత సోదరులారా, మీ విశావ్సం చూసి
మా ఇబబ్ందులనిన్టిలో హింసలనిన్టిలో
ఆదరణ పొందాం. 8 ఎందుకంటే మీరు పర్భువులో
నిలకడగా ఉంటే మా జీవితం సారథ్కం
అయినటేట్. 9 మీ గురించీ, దేవుని ఎదుట మీ
విషయంలో మాకు కలిగే ఆనందం గురించి దేవునికి
మేము ఏమని కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచగలం?

10 మీ ముఖాలు చూడాలనీ, మీ విశావ్సంలో
కొరతగా ఉనన్వాటిని సరిచేయాలనీ
రాతిర్ంబగళుళ్ పార్రథ్నలో
వేడుకుంటునాన్ం 11 మన తండిర్ అయిన
దేవుడూ, మన పర్భు యేసూ మమమ్లిన్ మీ
దగగ్రికి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా
తీసుకువచుచ్ గాక!

12 మీ పటల్ మా పేర్మ ఎలా అభివృదిధ్
చెందుతూ వరిథ్లుల్తూ ఉనన్దో అలాగే మీరు
కూడా ఒకరిపటల్ ఒకరు, ఇంకా, అందరి పటల్
కూడా పేర్మలో అభివృదిధ్ చెంది
వరిధ్లేల్లా పర్భువు అనుగర్హించు గాక. 13

తన పరిశుదుధ్లందరితో కలిసి వచిచ్నపుప్డు
మన తండిర్ అయిన దేవుని ఎదుట మీ హృదయాలు
పరిశుదధ్త విషయంలో నిందారహితంగా ఉండేలా
పర్భువు సిథ్రపరచు గాక!

ఆదరశ్ఆదరశ్ పూరవ్కమైనపూరవ్కమైన నడతనడత. విశావ్సివిశావ్సి నిరీకష్ణనిరీకష్ణ

చివరిగా సోదరులారా, పర్భువైన యేసు
దావ్రా మేము మీకు ఇచిచ్న ఆదేశాలు
మీకు తెలుసు. 2 మీరు దేవుణిణ్ ఎలా

సంతోషపెటాట్లో, మీ జీవిత విధానం ఎలా
ఉండాలో మేము మీకు నేరిప్ంచాము. మీరూ ఆ
పర్కారంగానే జీవిసూత్ ఉనాన్రు. ఈ
విషయంలో మీరు మరింత అభివృదిధ్ పొందాలని
బతిమాలుతూ పర్భు యేసులో మిమమ్లిన్
వేడుకుంటునాన్ము. 3 మీరు పరిశుదుధ్లు
కావడం, జారతావ్నికి దూరంగా ఉండడం దేవుని
ఉదేద్శం.

4 మీలో పర్తివాడూ దేవుణిణ్ ఎరగని
ఇతరులాల్గా కామవికారంతో కాకుండా 5

పరిశుదధ్తలోనూ ఘనతలోనూ తన పాతర్ను ఎలా
కాపాడుకోవాలో తెలుసుకుని ఉండటమే దేవుని
ఉదేద్శం. 6 ఈ విషయానిన్ ఎవరూ మీరకూడదు.
తన సోదరుణిణ్ మోసం చేయకూడదు. ఎందుకంటే
మేము ఇంతకు ముందు మీకు చెపిప్
హెచచ్రించినటేట్ ఈ విషయాలోల్ పర్భువు
తపప్క పర్తీకారం చేసాత్డు. 7

పరిశుదుధ్లుగా జీవించడానికే దేవుడు మనలిన్
పిలిచాడు, అపవితుర్లుగా ఉండడానికి కాదు.

8 కాబటిట్ ఈ ఉపదేశానిన్ నిరాకరించేవాడు
మనిషిని కాక, మీకు తన పరిశుదాధ్తమ్ను
పర్సాదించిన దేవుణేణ్ నిరాకరిసుత్నాన్డు.
9 సోదరుల మధయ్ ఉండవలసిన పేర్మను గూరిచ్
ఎవరూ మీకు రాయనకక్రలేదు. ఎందుకంటే
ఒకరినొకరు పేర్మించుకోవాలని దేవుడే మీకు
నేరిప్ంచాడు. 10 అలాగే మీరు మాసిదోనియ
అంతటా ఉనన్ సోదరులను పేర్మిసుత్నాన్రు.
ఈ పేర్మలో మీరు మరింత వృదిధ్ చెందుతూ
ఉండాలని పోర్తస్హిసుత్నాన్ం.

11 సంఘానికి బయట ఉనన్వారి పటల్
మరాయ్దగా ఉండడం, మీకు కొదువ ఏమీ లేకుండా
మేము ఆదేశించిన విధంగా పర్శాంతంగా
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జీవించడం, ఇతరుల వయ్వహారాలోల్ జోకయ్ం
చేసుకోకుండా మీ సొంత విషయాలోల్ ఆసకిత్
కలిగి మీ చేతులతో కషట్పడి పని చేసుకుంటూ
ఉండడం లకష్య్ంగా పెటుట్కోండి.

మరణించినమరణించిన వారివారి విషయంవిషయం, కీర్సుత్కీర్సుత్ రాకరాక
13 సోదరులారా, భవిషయ్తుత్పటల్ ఎలాటి

ఆశాభావం లేని ఇతరులాల్గా కనున్మూసిన
వారిని గూరిచ్ మీరు విలపించకూడదు.
కనున్మూసిన వారిని గూరిచ్ మీకు తెలియక
పోవడం మాకు ఇషట్ం లేదు. 14 యేసు చనిపోయి
తిరిగి సజీవుడిగా లేచాడని మనం
నముమ్తునాన్ం కదా. అలానే యేసులో
చనిపోయిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా
తీసుకుని వసాత్డు.

15 మేము పర్భువు మాట పర్కారం మీకు
చెపేప్దేమిటంటే పర్భువు తిరిగి
వచేచ్ంతవరకూ బర్తికి ఉండే మనం
కనున్మూసిన వారి కంటే ముందే ఆయనను
చేరుకోము. 16 ఆజాఞ్పూరవ్కమైన పిలుపుతో
పర్ధాన దూత చేసే గొపప్ శబద్ంతో దేవుని
బాకా ధవ్నితో పరలోకం నుండి పర్భువు దిగి
వసాత్డు. కీర్సుత్ను నమిమ్ చనిపోయినవారు
మొదటగా లేసాత్రు. 17 ఆ తరవాత బర్తికి
ఉండే మనలిన్ కూడా వారితో కూడా
ఆకాశమండలంలో పర్భువును ఎదురోక్డానికి
మేఘాలపై తీసుకు వెళళ్డం జరుగుతుంది. ఆ
తరువాత మనం నిరంతరం పర్భువుతో కూడా
ఉంటాం.

18 కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలు చెపుప్కుని
ఒకరినొకరు ఆదరించుకోండి.

ఆదరశ్ఆదరశ్ వంతమైనవంతమైన నడవడినడవడి. యెహోవాాయెహోవాా దినందినం

సోదరులారా, కాలాలను గూరీచ్,
సమయాలను గూరీచ్ నేను మీకు
రాయనకక్రలేదు. 2 రాతిర్ పూట దొంగ

ఎలా వసాత్డో పర్భువు దినం కూడా అలానే
వసుత్ందని మీకు బాగా తెలుసు. 3 పర్జలు
“అంతా పర్శాంతంగా భదర్ంగా ఉంది. భయమేమీ
లేదు,” అని చెపుప్కుంటూ ఉనన్పుప్డు
గరభ్వతికి నొపుప్లు వచిచ్నటుట్గా వారి
మీదికి నాశనం అకసామ్తుత్గా వసుత్ంది కనుక
వారు ఏ విధంగానూ తపిప్ంచుకోలేరు.

4 సోదరులారా, ఆ రోజు దొంగలాగా మీ మీదికి
రావడానికి మీరేమీ చీకటిలో ఉనన్వారు కాదు. 5

మీరంతా వెలుగు సంతానం, పగటి సంతానం. మనం
రాతిర్ సంతానం కాదు. చీకటి సంతానమూ కాదు. 6

కాబటిట్ ఇతరులాల్గా నిదర్ పోకుండా,
అపర్మతత్ంగా, మెలకువగా ఉందాం. 7

నిదర్పోయే వారు రాతుర్ళుళ్ నిదర్పోతారు.
తాగి మతెత్కేక్వారు రాతుర్ళేళ్ మతుత్గా
ఉంటారు. 8 విశావ్సులమైన మనం పగటి వాళళ్ం
కాబటిట్ మనలిన్ మనం అదుపులో

ఉంచుకుందాము. విశావ్సం, పేర్మ అనే
కవచానీన్, రకష్ణ కొరకైన ఆశాభావం అనే
శిరసాత్ర్ణానీన్ ధరించుకుందాం.

9 ఎందుకంటే మన పర్భువైన యేసు కీర్సుత్
దావ్రా దేవుడు రకష్ణ పొందడానికే మనలిన్
నియమించాడు గానీ ఉగర్తను ఎదురోక్డానికి
కాదు. 10 మనం మేలుకొని ఉనాన్ నిదర్పోతూ
ఉనాన్ తనతో కలసి జీవించడానికే ఆయన మన
కోసం చనిపోయాడు. 11 కాబటిట్ మీరు ఇపుప్డు
చేసుత్నన్టుట్గానే ఒకరినొకరు
ఆదరించుకోండి, కేష్మాభివృదిధ్
కలగజేసుకోండి.

12 సోదరులారా, మీ మధయ్ పర్యాసపడుతూ
పర్భువులో మీకు నాయకతవ్ం వహిసూత్ మీకు
బుదిధ్ చెబుతూ ఉనన్వారిని గౌరవించండి. 13

వారు చేసుత్నన్ పనిని బటిట్ వారిని
పేర్మతో ఎంతో ఘనంగా ఎంచుకోవాలని
బతిమాలుతునాన్ం. ఒకరితో మరొకరు శాంతి
భావనతో ఉండండి.

14 సోదరులారా, మీకు మా ఉపదేశం ఏమిటంటే,
సోమరులను హెచచ్రించండి. ధైరయ్ం లేక
కుంగిపోయిన వారికి ధైరయ్ం చెపప్ండి.
బలహీనులకు సహాయం చేయండి. అందరి పటాల్
సహనం కలిగి ఉండండి. 15 ఎవరూ కీడుకు పర్తి కీడు
ఎవరికీ చేయకుండా చూసుకోండి. మీరు ఒకరి
పటల్ మరొకరూ, ఇంకా మనుషులందరి పటాల్
ఎపుప్డూ మేలైన దానినే చేయడానికి తీవర్
పర్యతన్ం చెయయ్ండి.

16 ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉండండి.
17 ఎపుప్డూ పార్రథ్న చేసూత్ ఉండండి.
18 పర్తి విషయంలోనూ దేవునికి

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచండి. ఇలా
చేయడం యేసు కీర్సుత్లో మీ విషయంలో
దేవుని ఉదేద్శం.

19 దేవుని ఆతమ్ను ఆరప్వదుద్.
20 పర్వచించడానిన్ నిరల్కష్య్ం

చేయవదుద్.
21 అనిన్టినీ పరిశీలించి శేర్షఠ్మైన

దానిన్ పాటించండి.
22 పర్తి విధమైన కీడుకూ దూరంగా ఉండండి.
23 శాంతి పర్దాత అయిన దేవుడు

మిమమ్లిన్ సంపూరణ్ంగా పవితర్ పరచు గాక!
మీ ఆతామ్ పార్ణమూ శరీరమూ మన పర్భువైన
యేసుకీర్సుత్ రాకలో నిందారహితంగా
సంపూరణ్ంగా ఉంటాయి గాక!

24 మిమమ్లిన్ పిలిచినవాడు నమమ్దగినవాడు
కాబటిట్ ఆయన అలా చేసాత్డు. 25

సోదరులారా, మా కోసం పార్రథ్న చేయండి. 26

పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని
సోదరులందరికీ వందనాలు తెలియజేయండి. 27

సోదరులందరికీ ఈ ఉతత్రానిన్ చదివి
వినిపించాలని పర్భువు పేర మీకు
ఆదేశిసుత్నాన్ను. 28 మన పర్భువైన యేసు
కీర్సుత్ కృప మీకు తోడై ఉండు గాక!
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2 థెసస్లొనీకయులకుథెసస్లొనీకయులకు

తెసస్లోనీకయులకుతెసస్లోనీకయులకు రాసినరాసిన రెండవరెండవ పతిర్కపతిర్క

అభివందనాలుఅభివందనాలు

మన తండిర్ అయిన దేవునిలో పర్భువైన
యేసు కీర్సుత్లో ఉనన్ తెసస్లోనిక
సంఘానికి పౌలూ, సిలావ్నూ, తిమోతీ

రాసుత్నన్ సంగతులు. 2 తండిర్ అయిన దేవుని
నుండీ పర్భు యేసు కీర్సుత్ నుండీ
కృపాసమాధానాలు మీకు కలుగు గాక.

3 సోదరులారా, మేము ఎపుప్డూ మీ విషయమై
దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలి. ఇది
సముచితం. ఎందుకంటే మీ విశావ్సం ఎంతో
అభివృదిధ్ చెందుతూ ఉంది. మీలో ఒకరి పటల్
మరొకరు చూపే పేర్మ అతయ్ధికం అవుతూ
ఉంది. 4 అందుకే మీరు పొందుతునన్
హింసలనిన్టిలోనూ, మీరు సహిసుత్నన్
యాతనలోల్నూ, మీ సహనానీన్, విశావ్సానీన్
చూసి దేవుని సంఘాలోల్ మీ గురించి గరవ్ంగా
చెబుతునాన్ం.

హింసలోల్హింసలోల్ ఆదరణఆదరణ
5 ఇది దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్కు ఒక

సప్షట్మైన సూచనగా ఉంది. దీని ఫలితం
ఏమిటంటే మీరు దేవుని రాజాయ్నికి తగిన
వారుగా లెకక్లోకి వసాత్రు. దేవుని రాజయ్ం
కోసమే మీరీ కషాట్లనీన్ సహిసుత్నాన్రు. 6

పర్భు యేసు తన పర్భావానిన్ కనుపరిచే
దూతలతో పరలోకం నుండి
పర్తయ్కష్మైనపుప్డు మిమమ్లిన్
హింసించే వారికి యాతనా, ఇపుప్డు కషాట్లు
పడుతునన్ మీకూ మాకూ కూడా విశార్ంతి
కలగజేయడం దేవునికి నాయ్యమే.

8 దేవుడు తనను ఎరుగని వారిని, మన పర్భు
యేసు సువారత్ను అంగీకరించని వారిని
అగిన్జావ్లలోల్ దండిసాత్డు. 9 ఆ రోజున
తన పరిశుదుధ్లు ఆయనను మహిమ పరచడానికీ,
విశవ్సించిన వారికి ఆశచ్రయ్ కారకంగా
ఉండటానికీ ఆయన వచిచ్నపుప్డు అవిశావ్సులు
పర్భువు సనిన్ధి నుండీ, ఆయన పర్భావ
తేజసుస్ నుండీ వేరై శాశవ్త నాశనం అనే
దండన పొందుతారు.
ఆ పరిశుదుధ్లోల్ మీరూ ఉనాన్రు. ఎందుకంటే

మేము చెపిప్న సాకష్య్ం మీరు నమామ్రు.
11 ఈ కారణం చేత మీకు అందిన పిలుపుకి తగిన
వారిగా మిమమ్లిన్ దేవుడు ఎంచాలనీ, మేలు
చేయాలనే మీ పర్తి ఆలోచననూ విశావ్స
మూలమైన పర్తి పనినీ ఆయన తన బల

పర్భావాలతో నెరవేరాచ్లనీ మేము మీ కోసం
అనునితయ్ం పార్రిధ్సుత్నాన్ము. 12

తదావ్రా మన దేవుడు, పర్భువైన యేసు
కీర్సూత్ పర్సాదించే కృప మూలంగా మీలో మన
పర్భువైన యేసు నామం మహిమ పొందుతుంది.
మీరు ఆయనలో మహిమ పొందుతారు.

యెహోవాాయెహోవాా దినందినం. పాతకపాతక పురుషుడుపురుషుడు

సోదరులారా, ఇకపోతే మన పర్భువైన
యేసు కీర్సుత్ రాక గురించీ, మనమంతా
ఆయన దగగ్ర సమకూడడం గురించీ ఒక

వినన్పం. 2 కీర్సుత్ రాక జరిగిపోయిందని
ఏదైనా ఆతమ్ పర్కటన చేత గానీ, మాట చేత
గానీ, లేదా మేము రాసినటుట్గా ఏదైనా
ఉతత్రం చేత గానీ మీకు తెలిసేత్ తొందరపడి
మీ మనసులోల్ కలవర పడవదద్నీ, ఆందోళన
చెందవదద్నీ మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను.

3 ఏ విధంగానూ ఎవరూ మిమమ్లిన్ మోసం
చేయకుండా చూసుకోండి. మొదట తిరుగుబాటు
జరగాలి. అకర్మ పురుషుడు రావాలి. వీడే నాశన
పుతుర్డు. వీడు బయట పడేంతవరకూ ఆ రోజు
రాదు. 4 వీడు దేవుడు అనబడే పర్తి దానినీ, లేక
పూజలందుకునే పర్తి దానినీ ధికక్రిసాత్డు.
దానంతటికీ పైగా తనను హెచిచ్ంచుకుంటాడు.
తానే దేవుడినని చూపించుకుంటూ దేవుని
ఆలయంలో తిషట్ వేసాత్డు.

5 మీ దగగ్ర నేను ఉనన్పుప్డు ఈ విషయాలను
గూరిచ్ మీకు చెపిప్ంది జాఞ్పకం లేదా? 6

వాడు సరైన సమయంలో బయట పడతాడు. వాడిని
ఇపుప్డు బయట పడకుండా అడడ్గిసుత్నన్ది
ఏదో మీకు తెలుసు. 7 అకర్మ పురుషుడి మరమ్ం
ఇపప్టికే పని చేసూత్ ఉంది. ఇపప్టి వరకూ
దానిన్ అడుడ్కొనే వాణిణ్ దేవుడు
తొలగించే వరకే అడడ్గిసాత్డు. 8 అపుప్డా
అకర్మ పురుషుడు బయటపడతాడు. పర్భు యేసు
తన నోటి శావ్స చేత వాణిణ్ సంహరిసాత్డు.
తన ఆగమన తేజసుస్తో నాశనం చేసాత్డు. 9

సాతాను సమసత్ శకీత్, వాడి కపట సూచక
కిర్యల, అదుభ్తాల దావ్రా అకర్మ పురుషుడు
బయట పడతాడు. నశిసుత్నన్ వారి మధయ్ నీతి
రాహితయ్మైన అనిన్ మోసాలతో వాడు తనను
వెలల్డి చేసుకుంటాడు.

10 ఎందుకంటే వారు రకష్ణ పొందేలా
సతాయ్నిన్ పేర్మించలేదు, అంగీకరించలేదు.
11 ఈ కారణం చేత సతాయ్నిన్ నమమ్కుండా
అకర్మంలోనే సంతోషించే వారిని
శికిష్ంచడానికి 12 అబదాధ్నిన్ నమేమ్లా
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భర్మింపజేసే దానిన్ దేవుడు వారి మధయ్కు
పంపిసుత్నాన్డు.

హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు, సూచనలుసూచనలు
13 పర్భువు పేర్మించిన సోదరులారా, మేము

మీ కోసం ఎపుప్డూ దేవునికి కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచాలి. ఎందుకంటే సతాయ్నిన్
నమమ్డం దావ్రా, పరిశుదాధ్తమ్ చేసే
శుదీధ్కరణ దావ్రా రకష్ణ పొందడానికి
దేవుడు మిమమ్లిన్ తొలిపంటగా
ఎంచుకునాన్డు. 14 మేము పర్కటించిన సువారత్
దావ్రా మన పర్భువైన యేసు కీర్సుత్
మహిమలో పాలొగ్నేలా మిమమ్లిన్
పిలిచాడు.

15 కాబటిట్ సోదరులారా, సిథ్రంగా ఉండండి.
మా నోటి మాట చేతా, మా పతిర్కల చేతా
మేము ఉపదేశించిన విధివిధానాలను పాటించండి.
16 మనలిన్ పేర్మించి శాశవ్త ఆదరణ, కృప
దావ్రా భవిషయ్తుత్ విషయంలో మంచి
ఆశాభావం అనుగర్హించిన 17 మన పర్భు యేసు
కీర్సుత్, తండిర్ అయిన దేవుడు మీ
హృదయాలను ఆదరించి పర్తి మంచి పనిలో,
వాకయ్ంలో సిథ్రపరచును గాక.

చివరిగా సోదరులారా, మీ మధయ్
జరుగుతూ ఉనన్టేట్ పర్భువు వాకుక్
వేగంగా వాయ్పించి ఘనత పొందేలా, 2

మేము దుషుట్ల, దురామ్రుగ్ల బారి నుండి
తపిప్ంచుకొనేలా మా కోసం పార్రిథ్ంచండి.
ఎందుకంటే విశావ్సం అందరికీ లేదు. 3 అయితే
పర్భువు నమమ్దగినవాడు. ఆయన మిమమ్లిన్
సిథ్రపరచి దుషుట్డి నుండి కాపాడతాడు.

4 మేము మీకు ఆదేశించిన వాటిని మీరు
చేసుత్నాన్రనీ ఇక ముందు కూడా చేసాత్రనీ
మీ విషయమై పర్భువులో నమమ్కం మాకుంది. 5

దేవుని పేర్మా కీర్సుత్ సహనమూ మీకు
కలిగేలా పర్భువు మీ హృదయాలను నడిపిసాత్డు
గాక!

6 సోదరులారా, మేము ఉపదేశించిన సతాయ్ల
పర్కారం చేయకుండా సోమరులుగా
బర్తుకుతునన్ వారి నుండి తొలగి పోవాలని మన

పర్భు యేసు కీర్సుత్ పేర మీకు
ఆదేశిసుత్నాన్ం. 7 మా ఆదరాశ్నిన్
అనుసరించి ఎలా నడుచుకోవాలో మీకు తెలుసు.
మేము మీ మధయ్ సోమరులుగా
పర్వరిత్ంచలేదు. 8 ఎవరి దగగ్రా ఉచితంగా
ఆహారం భుజించలేదు. మేము మీలో ఎవరికీ
భారంగా ఉండరాదని రాతిర్ంబగళుళ్
పర్యాసపడాడ్ం, కషట్పడి పని చేశాం.

9 మీరు మమమ్లిన్ అనుకరించడం కోసం,
ఆదరశ్ంగా ఉండాలనే ఇలా చేశాం కానీ మాకు మీ
దగగ్ర హకుక్ లేదని కాదు. 10 అలాగే మేము మీ
దగగ్ర ఉనన్పుప్డు, “పని చేయకుండా ఎవడూ
భోజనం చేయకూడదు” అని ఆజాఞ్పించాం కదా!
11 మీలో కొంతమంది ఏ పనీ చేయకుండా ఇతరుల
విషయాలోల్ జోకయ్ం చేసుకుంటూ
సోమరులాల్ తిరుగుతునాన్రని మేము
వింటునాన్ం. 12 అలాంటి వారు పర్శాంతంగా
పని చేసుకుంటూ సొంతంగా సంపాదించుకునన్
ఆహారానిన్ భుజించాలని మన పర్భు యేసు
కీర్సుత్ పేర వారిని ఆజాఞ్పూరవ్కంగా
హెచచ్రిసుత్నాన్ం.

13 సోదరులారా, మీరైతే యోగయ్మైన పనులు
చేయడంలో నిరుతాస్హపడవదుద్. 14 ఈ
పతిర్కలో మేము చెపిప్న ఆదేశాలకు ఎవరైనా
లోబడకపోతే వాణిణ్ కనిపెటిట్ ఉండండి.
అతనికి సిగుగ్ కలిగేలా అతనితో కలిసి
ఉండవదుద్. 15 అయితే అతణిణ్ శతుర్వుగా
భావించకండి. సోదరుడిగా భావించి బుదిధ్
చెపప్ండి.

ఆశీసుస్లుఆశీసుస్లు
16 శాంతి పర్దాత అయిన పర్భువు తానే

ఎపుప్డూ అనిన్ పరిసిథ్తులోల్, అనిన్
విధాలా మీకు శాంతిని అనుగర్హించు గాక!
పర్భువు మీకందరికీ తోడై ఉండు గాక! 17 నేను
పౌలును, నా చేతి రాతతో మీకు అభివందనం
రాసుత్నాన్ను. నేను రాసే పర్తి
పతిర్కలోనూ ఇలాగే రాసాత్ను. 18 మన
పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకందరికీ
తోడై ఉండు గాక!

2 థెసస్లొనీకయులకు 3:18
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1 తిమోతికితిమోతికి

తిమోతికితిమోతికి రాసినరాసిన మొదటిమొదటి పతిర్కపతిర్క

ధరమ్ధరమ్ శాసత్ర్పరమైనశాసత్ర్పరమైన, పనికిమాలినపనికిమాలిన బోధబోధ
ఖండనఖండన

విశావ్స విషయంలో నా నిజ కుమారుడు
తిమోతికి మన రకష్కుడైన దేవుని
సంకలాప్నుసారం, మన ఆశాభావం అయిన

కీర్సుత్ యేసు ఆజఞ్ పర్కారం
అపొసత్లుడైన పౌలు రాసుత్నన్ సంగతులు. 2

తండిర్ అయిన దేవుని నుండీ మన పర్భువైన
కీర్సుత్ యేసు నుండీ కృప, కనికరం, సమాధానం
నీకు కలుగు గాక.

3 నేను మాసిదోనియ వెళుత్నన్పుడు నీకు
చెపిప్నటుట్గా నువువ్ ఎఫెసులోనే ఉండు.
భినన్మైన సిదాధ్ంతాలను బోధించే వారిని
అలా చేయవదద్ని నువువ్ ఆజాఞ్పించాలి. 4

అంత మాతర్మే కాక కలప్నా కథలను, అంతూ
పొంతూ లేని వంశావళులను పటిట్ంచుకోవదద్ని
వారికి ఆజాఞ్పించు. ఎందుకంటే అవి వివాదాలకు
కారణమౌతాయే గాని విశావ్స సంబంధమైన
దేవుని ఏరాప్టుకు ఎంత మాతర్మూ
తోడప్డవు. 5 ఈ హెచచ్రికలోని ఉదేద్శం
పవితర్ హృదయం నుండీ మంచి మనసాస్కిష్
నుండీ యథారథ్మైన విశావ్సం నుండీ వచేచ్
పేర్మే.

6 కొంతమంది వీటి నుండి తొలగిపోయి
పనికిమాలిన కబురల్కు దిగారు. 7 వారు
మాటాల్డేవీ నొకిక్ చెపేప్వీ వారికే
అరథ్ం కాకపోయినా, ధరమ్శాసత్ర్
ఉపదేశకులుగా ఉండాలనుకుంటారు. 8

అయినపప్టికీ ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ తగిన
విధంగా ఉపయోగిసేత్ అది మేలైనదే అని
మనకు తెలుసు.

9 దేవుడు నాకు అపప్గించిన ఈ గొపప్
సువారత్ పర్కారం ధరమ్శాసత్ర్ం ఉనన్ది
నీతిమంతుల కోసం కాదు. ధరమ్ విరోధులూ
తిరుగుబాటు చేసేవారూ భకిత్హీనులూ పాపులూ
దురామ్రుగ్లూ భకిత్హీనులూ చెడిపోయిన
వారూ తలిల్దండుర్లను చంపేవారూ హంతకులూ
10 వయ్భిచారులూ సవ్లింగ సంపరుక్లూ బానిస
వాయ్పారులూ అబదిధ్కులూ అబదధ్
సాకష్య్ం చెపేప్వారూ నిజమైన బోధకు
వయ్తిరేకంగా నడచుకొనేవారూ ఇలాటివారి
కోసమే ధరమ్శాసత్ర్ం ఉంది అని మనకు
తెలుసు.

11 ఈ మహిమగల సువారత్ను మహిమగల దివయ్
పర్భువు నాకు అపప్గించాడు. 12 ననున్ బలపరచి,
నమమ్కమైన వాడుగా ఎంచి తన సేవకు

నియమించిన మన యేసు కీర్సుత్ పర్భువుకి
కృతజుఞ్ణిణ్. 13 అంతకు ముందు దేవ
దూషకుణిణ్, హింసించేవాణిణ్, హానికరుణిణ్.
అయితే తెలియక అవిశావ్సం వలన చేశాను
కాబటిట్ కనికరం పొందాను. 14 మన పర్భువు తన
ధారాళమైన కృపను నాపై కుమమ్రించి,
యేసుకీర్సుత్లో ఉనన్ పేర్మ విశావ్సాలను
అనుగర్హించాడు. 15 పాపులను రకిష్ంచడానికి
కీర్సుత్ యేసు లోకానికి వచాచ్డనే సందేశం
నమమ్దగినదీ, సంపూరణ్ంగా అంగీకరించదగినదీ.
అలాంటి పాపులోల్ నేను మొదటి వాణిణ్.

16 అయినా నితయ్జీవం కోసం తనపై
విశావ్సముంచబోయే వారికి నేను ఒక నమూనాగా
ఉండేలా యేసు కీర్సుత్ తన పరిపూరణ్మైన
ఓరుప్ను నాలో కనుపరచేలా ననున్ కరుణించాడు.
17 అనిన్ యుగాలోల్ రాజూ, అమరుత్య్డూ,
అదృశుయ్డూ అయిన ఏకైక దేవునికి ఘనత, మహిమ
యుగయుగాలు కలగాలి. ఆమేన్.

18 తిమోతీ, నా కుమారా, గతంలో నినున్
గూరిచ్ చెపిప్న పర్వచనాలకు అనుగుణంగానే ఈ
సూచనలు నీకు ఇసుత్నాన్ను. వాటిని పాటిసేత్
నీవు మంచి పోరాటం చేయగలుగుతావు. 19 అలాటి
మనసాస్కిష్ని కొందరు నిరాకరించి, విశావ్స
విషయంలో ఓడ బదద్లై పోయినటుట్గా
ఉనాన్రు. 20 వారిలో హుమెనై, అలెగాజ్ండర్
ఉనాన్రు. వీరు దేవదూషణ మానుకొనేలా వీరిని
సాతానుకు అపప్గించాను.

పార్రథ్నపార్రథ్న, సీత్ర్పురుషులకైసీత్ర్పురుషులకై దైవకర్మందైవకర్మం

మనం సంపూరణ్ భకిత్, గౌరవాలతో,
పర్శాంతంగా, సుఖంగా బతకడానికై,
మనుషులందరి కోసం, 2 రాజుల కోసం,

అధికారంలో ఉనన్ వారందరి కోసం, వినన్పాలూ
పార్రథ్నలు, ఇతరుల కోసం వినన్పాలు చేసూత్
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలని అనిన్టికంటే
ముఖయ్ంగా కోరుతునాన్ను.

3 ఇది మన రకష్కుడైన దేవుని దృషిట్లో
మంచిది, సమమ్తమైనది. 4 మానవులంతా రకష్ణ
పొంది సతాయ్నిన్ అనుభవపూరవ్కంగా
తెలుసుకోవాలని ఆయన ఆశపడుతునాన్డు.

5 దేవుడొకక్డే, దేవునికీ మనిషికీ
మధయ్వరిత్ ఒకక్డే. ఆయన కీర్సుత్ యేసు
అనే మానవుడు. 6 ఈయన అందరి కోసం విమోచన
వెలగా తనను తానే సమరిప్ంచుకునాన్డు. సరైన
సమయంలో దేవుడు దీనిన్ ధృవీకరించాడు.

7 దీనిన్ గూరిచ్ పర్కటించేవానిగా
అపొసత్లునిగా దేవుడు ననున్ నియమించాడు.
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నిజం చెబుతునాన్ను. అబదధ్మాడడం లేదు.
నేను యూదులు కాని వారికి విశావ్స సతాయ్లను
బోధించేవాణిణ్.

8 అందుచేత అనిన్ సథ్లాలోల్నూ పురుషులు
ఆగర్హం, తరక్వితరాక్లు లేకుండా
పవితర్మైన చేతులెతిత్ పార్రథ్న
చేయాలని కోరుతునాన్ను.

9 అలాగే సీత్ర్లు కూడా నిరాడంబరమైన,
సకర్మమైన వసాత్ర్లు ధరించుకోవాలి గానీ
జడలతో బంగారంతో ముతాయ్లతో చాలా
ఖరీదైన వసాత్ర్లతో కాకుండా 10

భకిత్పరులమని చెపుప్కొనే సీత్ర్లకు
తగినటుట్గా మంచి పనులతో తమను తాము
అలంకరించుకోవాలి.

11 సీత్ర్లు మౌనంగా ఉండి, సంపూరణ్
విధేయతతో నేరుచ్కోవాలి. 12

ఉపదేశించడానికీ, పురుషుని మీద అధికారం
చేయడానికీ సీత్ర్కి అనుమతినివవ్ను. సీత్ర్
మౌనంగా ఉండవలసిందే. 13 ఎందుకంటే దేవుడు
మొదట ఆదామును తరువాత హవవ్ను గదా
సృషిట్ంచాడు? 14 ఆదాము మోసపోలేదు,
సీత్ర్యే మోసపోయి అపరాధి అయింది.

15 అయినా సీత్ర్లు వివేకవతులై, విశావ్సం,
పేర్మ, పరిశుదధ్తలోల్ నిలకడగా ఉంటే
పర్సవం దావ్రా దేవుడు వారిని కాపాడతాడు.

పెదద్లపెదద్ల, పరిచారకులపరిచారకుల అరహ్తలుఅరహ్తలు

ఎవరైనా సంఘానికి అధయ్కుష్డుగా
ఉండాలనుకుంటే అతడు శేర్షఠ్మైన
పనిని కోరుకుంటునాన్డు అనే మాటను

నమమ్వచుచ్. 2 కాబటిట్ అధయ్కుష్డు
నిందకు చోటివవ్నివాడూ ఒకే భారయ్
ఉనన్వాడూ కోరికలు అదుపులో ఉంచుకునేవాడూ
వివేచనాపరుడూ మరాయ్దసుథ్డూ అతిథి
పిర్యుడూ బోధించడానికి సమరుథ్డూ అయి
ఉండాలి. 3 అతడు తాగుబోతూ జగడాలమారీ కాక
మృదుసవ్భావి, ధనాశ లేనివాడూ అయి ఉండాలి.
4 తన పిలల్లు తనకు సరైన గౌరవంతో లోబడేలా
చేసుకుంటూ తన కుటుంబానిన్ చకక్గా
నిరవ్హించుకునేవాడై ఉండాలి.

5 ఎవడైనా తన కుటుంబానేన్ సరిగా
నిరవ్హించకపోతే అతడు దేవుని సంఘానిన్
ఎలా చూసుకోగలడు? 6 అతడు కొతత్గా
చేరినవాడై ఉండకూడదు. ఎందుకంటే అతడు
గరివ్షిట్ అయి అపవాది పొందిన శికష్నే
పొందుతాడేమో. 7 అతడు నిందపాలై అపవాది
ఉరిలో పడిపోకుండేలా సంఘానికి బయట
ఉనన్వారి చేత మంచి పేరు పొందినవాడై
ఉండాలి.

8 అలాగే పరిచారకులు గౌరవానికి తగినవారుగా,
రెండు నాలుకలతో మాటాల్డనివారుగా ఉండాలి.
తాగుబోతులుగా, అకర్మ లాభం ఆశించేవారుగా
ఉండకూడదు. 9 వెలల్డైన విశావ్స
సతాయ్నిన్ పవితర్మైన మనసాస్కిష్తో
అంటిపెటుట్కొనే వారుగా ఉండాలి. 10 మొదట
వారిని పరీకిష్ంచాలి. తరువాత వారు నిందకు
చోటివవ్నివారని తేలితే పరిచారకులుగా సేవ
చేయవచుచ్.

11 అలాగే వారి భారయ్లు కూడా
గౌరవించదగినవారూ అపనిందలు పర్చారం
చేయనివారూ తమ కోరికలు అదుపులో
ఉంచుకొనేవారూ అనిన్ విషయాలోల్

నమమ్కమైనవారూ అయి ఉండాలి. 12 పరిచారకులు
ఒకే భారయ్ కలిగినవారూ, తమ పిలల్లనూ తమ
ఇంటివారిని చకక్గా నిరవ్హించుకొనేవారుగా
ఉండాలి. 13 పరిచారకులుగా మంచి సేవ చేసిన
వారు మంచి సాథ్నం సంపాదించుకొని కీర్సుత్
యేసు పైని విశావ్సంలో గొపప్ ధైరయ్ం
పొందుతారు.

14 తవ్రలో నీ దగగ్రికి రావాలని
ఆశిసుత్నాన్ను. 15 ఒకవేళ నేను రావడం
ఆలసయ్మైతే ఒక వయ్కిత్ దేవుని ఇంటోల్,
అంటే సజీవుడైన దేవుని సంఘంలో ఎలా
నడుచుకోవాలో నీకు తెలియాలని ఈ సంగతులు
రాసుత్నాన్ను. ఆ సంఘం సతాయ్నికి మూల
సత్ంభమూ, ఆధారమూ.

16 మన దైవభకిత్ని గురించి వెలల్డైన
సతయ్ం గొపప్ది.
ఏ సందేహమూ లేదు. ఆయన శరీరంతో
పర్తయ్కష్మయాయ్డు.
ఆయన నీతిపరుడని ఆతమ్ తీరుప్నిచాచ్డు.
ఆయనను దేవదూతలు చూశారు.
దేశ దేశాలోల్ ఆయన పర్చారం అయాయ్డు.
లోకం ఆయనను నమిమ్ంది.
మహిమతో ఆయన ఆరోహణమయాయ్డు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ మంచిమంచి సేవకునిసేవకుని పర్వరత్నపర్వరత్న

పరిశుదాధ్తమ్ సప్షట్ంగా ఏమి
చెబుతునాన్డంటే, చివరి రోజులోల్
కొంతమంది మోసగించే ఆతమ్లనూ

దయాయ్ల బోధలనూ అనుసరించి విశావ్సానిన్
వదిలేసాత్రు. 2 ఈ మోసగాళుళ్ అబదాధ్లు
చెపుతారు. వారికి వాత వేసిన మనసాస్కిష్
ఉంది. 3 వీరు వివాహానిన్ నిషేధిసాత్రు.
సతాయ్నిన్ తెలుసుకునన్ విశావ్సులు
కృతజఞ్తతో పుచుచ్కొనేలా దేవుడు
సృషిట్ంచిన ఆహార పదారాధ్లోల్ కొనిన్
తినకూడదని వీరు అంటారు.

4 దేవుడు సృషిట్ంచిన పర్తిదీ మంచిదే.
కృతజఞ్తతో పుచుచ్కొనన్ది ఏదీ నిషేధం
కాదు. 5 ఎందుకంటే దేవుని వాకయ్మూ
పార్రథ్నా దానిన్ పవితర్ పరుసాత్యి. 6 ఈ
సంగతులను సోదరులకు వివరించడం దావ్రా నీవు
అనుసరించే విశావ్స వాకాయ్లతో మంచి
ఉపదేశంతో ఎదుగుతూ కీర్సుత్ యేసుకు మంచి
సేవకుడివి అనిపించుకుంటావు.

7 అపవితర్మైన ముసలమమ్ ముచచ్టుల్
వదిలేసి, దైవభకిత్ విషయంలో నీకు నీవే సాధన
చేసుకో. 8 శరీర సాధనలో కొంత పర్యోజనం
ఉంది. కాని దైవభకిత్లో పర్సుత్త జీవితానికీ
రాబోయే జీవితానికీ కావలసిన వాగాద్నం
ఉనన్ందున అనిన్ విషయాలోల్ అది
ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

9 ఈ సందేశం విశవ్సనీయమైనదీ పూరిత్గా
అంగీకరించదగినదీ. 10 మనుషులందరికీ మరి
విశేషంగా విశావ్సులకు ముకిత్పర్దాత అయిన
సజీవ దేవుని మీదే మనం నిరీకష్ణ
పెటుట్కునాన్ము. కాబటిట్ చెమటోడిచ్
పాటుపడుతునాన్ం.

11 ఈ సంగతులు ఆదేశించి నేరుప్. 12 నీ
యౌవనానిన్ బటిట్ ఎవరూ నినున్ చులకన
చేయనియయ్కు. మాటలో, పర్వరత్నలో,
పేర్మలో, విశావ్సంలో, పవితర్తలో,
విశావ్సులకు ఆదరశ్ంగా ఉండు. 13 నేను వచేచ్
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వరకూ లేఖనాలను బహిరంగంగా చదవడంలో,
హెచచ్రించడంలో, బోధించడంలో శర్దధ్
వహించు. 14 పెదద్లు నీ మీద చేతులుంచినపుడు
పర్వచనం దావ్రా నీవు పొందిన ఆతమ్
వరానిన్ నిరల్కష్ం చేయవదుద్.

15 నీ అభివృదిధ్ అందరికీ కనబడేలా వీటి మీద
మనసు ఉంచి, వీటిని సాధన చెయియ్. 16 నీ
గురించీ ఉపదేశం గురించీ జాగర్తత్ వహించు.
వీటిలో నిలకడగా ఉండు. నీవు అలా చేసినపుప్డు
నినున్ నీవు రకిష్ంచుకోవడమే గాక నీ ఉపదేశం
వినన్ వారిని కూడా రకిష్ంచుకుంటావు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ మంచిమంచి సేవకునిసేవకుని కిర్యలుకిర్యలు

వయసులో పెదద్వాణిణ్ కఠినంగా
మందలించ వదుద్. అతనిని తండిర్గా
భావించి హెచచ్రించు. 2 యువకులను

సోదరులుగా, వయసు పైబడిన సీత్ర్లను
తలుల్లుగా, యువతులను సోదరీలుగా ఎంచి
పూరణ్ పవితర్తతో హెచచ్రించు.

3 నిజమైన వితంతువులను గౌరవించు. 4 అయితే
ఏ వితంతువుకైనా పిలల్లు గాని, మనవలు గాని
ఉంటే, వీరు మొదట తమ ఇంటివారి పటల్ తమ
బాధయ్తలు నిరవ్రిత్సూత్, తమ
తలిల్దండుర్లకు పర్తుయ్పకారం చేయడం
నేరుచ్కోవాలి. ఇది దేవునికి ఎంతో ఇషట్ం. 5

నిజంగా వితంతువు ఒకక్తే ఉండి, దేవుని మీదనే
తన నమమ్కం పెటుట్కుని, ఆయన సాయం కోసం
రేయింబగళుళ్ పార్రిధ్సూత్, వినన్పాలు
చేసూత్ ఉంటుంది. 6 అయితే విలాసాలోల్
బతికే వితంతువు బతికి ఉనాన్ చచిచ్నటేట్. 7

వారు నింద పాలు కాకుండేలా వీటిని కూడా
బోధించు.

8 ఎవడైనా తన బంధువులను, మరి ముఖయ్ంగా
తన సవ్ంత ఇంటివారిని పోషించకపోతే వాడు
విశావ్సానిన్ వదులుకునన్ వాడు. అలాటివాడు
అవిశావ్సి కనాన్ చెడడ్వాడు. 9 అరవై ఏళళ్
కంటే ఎకుక్వ వయసుస్ ఉండి, గతంలో ఒకక్
పురుషుడికే భారయ్గా ఉనన్ సీత్ర్ని
మాతర్మే విధవరాలిగా నమోదు చేయి. 10 ఆమె
మంచి పనులోల్ పేరు పొంది ఉండాలి. అంటే,
పిలల్లను పెంచడం, ఆతిథయ్ం ఇవవ్డం,
పవితుర్ల పాదాలు కడగడం, కషాట్లోల్
ఉనన్వారికి సాయం చేయడం, లేదా పర్తి మంచి
పనీ చేయడానికి పూనుకొని ఉండడం. అలాటి
వారిని విధవరాళళ్ జాబితాలో చేరచ్వచుచ్.

11 పడుచు వితంతువులను లెకక్లో
చేరచ్వదుద్. కీర్సుత్కు విరోధంగా వారి
వాంఛలు ఎకుక్వైపోతే పెళిళ్
చేసుకోవాలనుకుంటారు. 12 ఇలా వారు తమ
మొదటి నిరణ్యానిన్ వదిలేసి తమ మీదికి
అపరాధం తెచుచ్కుంటారు. 13 వారు ఇంటింటికీ
తిరుగుతూ, సోమరులవుతారు. అంతేగాక, వారు
పనికిమాలిన మాటలు మాటలాడుతూ,
వాగుడుకాయలై ఇతరుల విషయాలోల్ తల
దూరేచ్వారుగా తయారవుతారు.

14 కాబటిట్ యువతులు పెళిళ్ చేసుకుని
పిలల్లను కని ఇంటి పనులు చూసుకుంటూ,
శతుర్వుకు నిందించే అవకాశమివవ్కుండా
ఉండాలని నా ఉదేద్శం. 15 ఇపప్టికే
కొంతమంది దారి తపిప్ సాతాను వెంట
వెళిళ్పోయారు. 16 ఏ విశావ్సురాలి
ఇంటోల్నైనా వితంతువులు ఉంటే, వారి

గురించిన భారం సంఘానికి లేకుండా ఆమె తానే
వారికి సహాయం చేయాలి.

17 చకక్గా నడిపించే పెదద్లను, ముఖయ్ంగా
వాకోయ్పదేశంలో, బోధలో కషట్పడే వారిని,
రెండింతలు గౌరవానికి యోగుయ్లుగా
పరిగణించాలి. 18 ఇందుకు అనుగుణంగా లేఖనంలో,
“కళళ్ం నూరేచ్ ఎదుద్ మూతికి చికక్ం
పెటట్వదుద్” అనీ, “పనివాడు తన జీతానికి
అరుహ్డు” అనీ ఉంది. 19 ఇదద్రు ముగుగ్రు
సాకుష్లుంటేనే తపప్ సంఘ పెదద్ మీద
నిందారోపణ అంగీకరించ వదుద్.

20 మిగతా వారు భయపడేలా పాపం చేసిన
వారిని అందరి ఎదుటా గదిద్ంచు. 21 విరోధ
బుదిధ్తో గానీ భేద భావంతో గానీ ఏమీ చేయక
ఈ నియమాలను పాటించాలని దేవుని ఎదుటా,
కీర్సుత్ యేసు ఎదుటా, దేవుడు ఎనున్కునన్
దూతల ఎదుటా నినున్ ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను.

22 ఎవరి మీదా తవ్రపడి చేతులుంచవదుద్.
ఇతరుల పాపాలోల్ భాగం పంచుకోవదుద్. నినున్
నీవు పవితుర్నిగా ఉండేలా చూసుకో. 23 ఇక నుండి
నీళుళ్ మాతర్మే గాక నీ కడుపులో తరచుగా
వచేచ్ వాయ్ధి కోసం కొదిద్గా
దార్కాష్రసం తాగు.

24 కొందరి పాపాలు సప్షట్ంగా
తెలుసుత్నాన్యి. అవి వారి తీరుప్కు ముందే
నడుసుత్నాన్యి. మరి కొంతమంది పాపాలు వారి
వెంటే వెళుతునాన్యి. 25 అలాగే కొనిన్
మంచి పనులు సప్షట్ంగా కనిపిసాత్యి.
మిగిలిన వాటిని సైతం దాచి ఉంచడం సాధయ్ం
కాదు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ మంచిమంచి సేవకునిసేవకుని కిర్యలుకిర్యలు

బానిసలుగా పని చేసుత్నన్ విశావ్సులు
వారి యజమానులను పూరిత్ గౌరవానికి
తగినవారుగా ఎంచాలి. ఆ విధంగా చేయడం

వలన దేవుని నామమూ ఆయన బోధా దూషణకు గురి
కాకుండా ఉంటాయి. 2 విశావ్సులైన
యజమానులు గల బానిసలైతే ఆ యజమానులు తమ
సోదరులే కదా అని వారిని చినన్ చూపు చూడక,
తాము సేవించేది తమ పేర్మ పాతుర్లైన
విశావ్సులనే అని ఇంకా బాగా వారికి సేవ
చేయాలి. ఈ సంగతులు బోధిసూత్ వారిని
హెచచ్రించు.

3 ఎవరైనా మన పర్భువైన యేసు కీర్సుత్
ఆరోగయ్కరమైన ఉపదేశానికీ, దైవభకిత్కి
అనుగుణమైన బోధకూ సమమ్తించకుండా, దానికి
భినన్ంగా బోధిసేత్ 4 వాడు గరివ్షిట్.
వాడికి ఏమీ తెలియదనన్మాట. వాడు
తరాక్లోల్ వాగావ్దాలోల్ నిమగన్మై
ఉంటాడు. ఫలితంగా అసూయ, కలహం, దూషణలు,
అపోహలు కలుగుతాయి. 5 ఇంకా చెడిపోయిన
మనసుతో అలాటి వారు సతయ్ం నుండి
తొలగిపోయి దైవభకిత్ ధనసంపాదన మారగ్ం
అనుకుంటారు.

6 అయితే సంతృపిత్తో కూడిన దైవభకిత్
ఎంతో లాభకరం. 7 మనం ఈ లోకంలోకి ఏమీ
తేలేదు, దీనిలో నుండి ఏమీ తీసుకు పోలేము. 8

కాబటిట్ అవసరమైన అనన్వసాత్ర్లు కలిగి
వాటితో తృపిత్గా ఉందాం. 9 ధనవంతులు
కావాలని ఆశించేవారు శోధనలో, ఉచుచ్లో,
బుదిధ్హీనమైన, హానికరమైన అనేక
దురాశలోల్ పడిపోతారు. అలాంటివి మనుషులిన్
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సంపూరణ్ పతనానికి నాశనానికీ గురిచేసాత్యి.
10 ఎందుకంటే ధనాశ అనిన్ కీడులకూ మూలం.
కొందరు డబుబ్నాశించి విశావ్సం నుండి
తొలగిపోయి తమపైకి తామే నానాబాధలు కొని
తెచుచ్కునాన్రు.

11 దేవుని మనిషీ, నువువ్ మాతర్ం వీటి నుండి
పారిపో. నీతినీ, భకిత్నీ, విశావ్సానీన్,
పేర్మనూ, ఓరుప్నూ, సాతీవ్కానీన్
సంపాదించుకోడానికి పర్యాసపడు. 12 విశావ్స
సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాడి, దేవుడు
దేనిని పొందడానికి నినున్ పిలిచాడో ఆ
నితయ్జీవానిన్ చేపటుట్. దాని విషయంలో
నువువ్ అనేకమంది ముందు మంచి సాకష్య్ం
ఇచాచ్వు. 13 అంతటికీ జీవాధారమైన దేవుని
ఎదుటా పొంతి పిలాతు ముందు సతాయ్నిన్
గూరిచ్ ధైరయ్ంగా సాకష్మిచిచ్న కీర్సుత్
యేసు ఎదుటా 14 నువువ్ నిషక్ళంకంగా,
నిందారహితుడిగా ఈ ఆజఞ్ను గైకొనాలని నీకు
ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను. నువువ్ దీనిన్ మన
పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ రాకడలో
పర్తయ్కష్మయేయ్ వరకూ చేసుత్ండాలి.

15 భాగయ్వంతుడు, ఎకైక శకిత్శాలి అయిన
దేవుడు తగిన కాలంలో ఆ పర్తయ్కష్తను
కనుపరుసాత్డు. ఆయన రాజులకు రాజు,
పర్భువులకు పర్భువు. 16 ఆయన మాతర్మే

అమరతవ్ం కలిగి సమీపింప శకయ్ం గాని
తేజసుస్లో నివసిసుత్నాన్డు. మనుషులోల్
ఎవరూ ఆయనను చూడలేదు, ఎవరూ చూడలేరు.
ఆయనకు ఘనత, శాశవ్తమైన పర్భావం కలుగు గాక.
ఆమేన్.

17 ఈ లోకంలోని ధనవంతులు గరివ్షుట్లు
కాకూడదని ఆజాఞ్పించు. వారు అసిథ్రమైన
ధనంపై నమమ్కం పెటుట్కోకుండా,
అనుభవించడానికి సమసాత్నీన్ ధారాళంగా
దయచేసే దేవునిలోనే నమమ్కం
పెటుట్కోవాలని ఆజాఞ్పించు. 18 వారు
వాసత్వమైన జీవానిన్ సంపాదించుకుంటూ,
రాబోయే కాలానికి తమ కోసం మంచి పునాది
వేసుకోవాలనీ, 19 మేలు చేసేవారూ, మంచి
పనులు అనే ధనం గలవారూ, ఔదారయ్ం గలవారూ,
తమ ధనానిన్ ఇతరులతో పంచుకొనేవారుగా
ఉండాలని వారికి ఆజాఞ్పించు.

20 తిమోతీ, పర్భువు నీకు అపప్గించిన
దానిన్ కాపాడుకుంటూ భకిత్లేని మాటలకూ,
మూరఖ్పు వాదాలకూ దూరంగా ఉండు. కొందరు
వాటిని జాఞ్నం అనుకుంటారు 21 కొందరు
వాటిని మనఃపూరవ్కంగా విశవ్సించి విశావ్సం
విషయంలో తపిప్పోయారు.
కృప మీకు తోడై ఉండు గాక.
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2

2 తిమోతికితిమోతికి

తిమోతికితిమోతికి రాసినరాసిన రెండవరెండవ పతిర్కపతిర్క

అపొసత్లునిఅపొసత్లుని అభివందనాలుఅభివందనాలు

కీర్సుత్ యేసులో ఉనన్ జీవానిన్
గురించిన వాగాద్నం పర్కారం దేవుని
సంకలప్ం వలన కీర్సుత్ యేసు

అపొసత్లుడు పౌలు అనే నేను నా పిర్య
పుతుర్డు తిమోతికి రాసిన ఉతత్రం. 2

తండిర్యైన దేవుని నుండీ మన పర్భువు
కీర్సుత్ యేసు నుండీ కృప, కనికరం, సమాధానం
నీకు కలుగు గాక.

3 నా పార్రథ్నలోల్ నినున్ పదే పదే
జాఞ్పకం చేసుకుంటూ నా పూరీవ్కులవలే
కలమ్షంలేని మనసాస్కిష్తో నేను
సేవిసుత్నన్ దేవునికి కృతజఞ్తలు
చెబుతునాన్ను. 4 నీ కనీన్ళల్ను జాఞ్పకం
చేసుకుని, నినున్ చూసి నా ఆనందానిన్
పరిపూరణ్ం చేసుకోవాలని
ఎదురుచూసుత్నాన్ను. 5 నీలోని కపటం లేని
విశావ్సం నాకు తెలుసు. ఆ విశావ్సం మొదట మీ
అమమ్మమ్ లోయిలోనూ, మీ అమమ్
యునీకేలోనూ ఉంది. అది నీలో కూడా ఉనన్దని
నా పూరిత్ నమమ్కం.

6 ఆ కారణంగానే నేను నీమీద నా చేతులు
ఉంచడం దావ్రా నీకు కలిగిన దేవుని
కృపావరానిన్ పర్జవ్లింపజేసుకోమని నినున్
పోర్తస్హిసుత్నాన్ను. 7 దేవుడు మనకు
శకీత్, పేర్మా, నిగర్హం కలిగించే ఆతమ్నే
ఇచాచ్డు గాని పిరికితనం కలిగించే ఆతమ్ను
ఇవవ్లేదు. 8 కాబటిట్ నువువ్ మన పర్భువు
విషయమైన సాకష్య్ం గురించి గానీ, ఆయన
ఖైదీనైన ననున్ గురించి గానీ సిగుగ్పడకుండా,
దేవుని శకిత్తో సువారత్ మూలంగా వాటిలేల్
కషాట్లోల్ భాగం పంచుకో.

9 ఆయన మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన
సంకలాప్నిన్బటిట్, కాలం ఆరంభానికి ముందే
మనకు అనుగర్హించిన కృపను బటిట్ మనలిన్
రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపునిచాచ్డు. 10 ఆ
కృప ఇపుప్డు కీర్సుత్ యేసు అనే మన రకష్కుడు
పర్తయ్కష్ం కావడం దావ్రా వెలల్డి
అయింది. ఆయన మరణానిన్ నాశనం చేసి
జీవానీన్ అమరత్య్తనూ సువారత్ దావ్రా
వెలుగులోకి తెచాచ్డు. 11 ఆ సువారత్
విషయంలో నేను పర్చారకుడుగా,
అపొసత్లుడుగా, బోధకుడుగా నియామకం
పొందాను.

12 ఆ కారణం చేత నేనీ కషాట్లు
అనుభవిసుత్నాన్ను. నేను నమిమ్నవాడు నాకు

తెలుసు కాబటిట్ సిగుగ్పడను, నేను ఆయనకు
అపప్గించినదానిన్ రాబోతునన్ ఆ రోజు వరకూ
ఆయన కాపాడగలడని నాకు పూరిత్ నమమ్కం
ఉంది. 13 కీర్సుత్ యేసులో ఉంచవలసిన
విశావ్సంతో, పేర్మతో నేను నీకు నేరిప్న
కేష్మకరమైన బోధ నమూనాను పాటించు. 14

దేవుడు నీకు అపప్గించిన ఆ మంచిదానిన్ మనలో
నివాసమునన్ పరిశుదాధ్తమ్ వలన కాపాడుకో.

15 ఆసియలోని వారంతా ననున్
విడిచిపోయారని నీకు తెలుసు. ఫుగెలుల్,
హెరొమ్గెనే అలాటివారే. 16 పర్భువు
ఒనేసిఫోరు కుటుంబంపై కనికరం చూపు గాక. 17

అతడు రోమ్ నగరానికి వచిచ్నపుప్డు నేను
ఖైదీనని సిగుగ్పడకుండా చాలాసారుల్ ననున్
శర్దధ్గా వెతికి, కనుగొని, ఆదరించాడు. 18

పైగా అతడు ఎఫెసులో నాకు ఎంత ఉపచారం
చేశాడో నీకు బాగా తెలుసు. ఆ దినాన అతడు
పర్భువు వలన కనికరం పొందేలా పర్భువు
అనుగర్హించు గాక.

మంచిమంచి సైనికునిసైనికుని తీరుతీరు

నా కుమారా, కీర్సుత్ యేసులో ఉనన్
కృపచేత బలవంతుడవుగా ఉండు. 2 అనేకుల
ముందు నేను నీకు నేరిప్న సంగతులను

ఇతరులకు బోధించగలిగిన, నమమ్కమైన
వయ్కుత్లకు అపప్గించు.

3 కీర్సుత్ యేసు కోసం మంచి సైనికుడిలా
కషాట్లు భరించు. 4 సైనికుడు యుదాధ్నికి
వెళేళ్టపుప్డు తన జీవితంలో ఇతర
వాయ్పకాలోల్ చికుక్కోకుండా తనను
సైనయ్ంలో చేరుచ్కునన్వాణిణ్
సంతోషపెటాట్లని పర్యతిన్సాత్డు. 5 ఒక
కీర్డాకారుడు నియమాల పర్కారం
పూరిత్చేయకపోతే అతనికి బహుమానం దొరకదు.
6 కషట్పడిన వయ్వసాయదారుడే రాబడిలో
మొదటి భాగం పొందడానికి అరుహ్డు. 7 నేను
చెపేప్ మాటలు ఆలోచించు. అనిన్
విషయాలోల్ పర్భువు నీకు జాఞ్నం
అనుగర్హిసాత్డు.

8 నా సువారత్ పర్కారం, దావీదు సంతానంలో
పుటిట్ చనిపోయినవారిలో నుండి లేచిన యేసు
కీర్సుత్ను జాఞ్పకం చేసుకో. 9 ఆ సువారత్
విషయంలో నేను ఒక నేరసుథ్డిలా
సంకెళళ్పాలై కషాట్లు అనుభవిసుత్నాన్ను.
అయితే దేవుని వాకాయ్నికి మాతర్ం
సంకెళుళ్ లేవు.
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10 అందుచేత ఎనిన్కైనవారు నితయ్మైన
మహిమతో కీర్సుత్ యేసులోని రకష్ణ
పొందాలని నేను వారి కోసం అనీన్
ఓరుచ్కుంటునాన్ను.

11 “మనం ఆయనతో చనిపోతే ఆయనతో
బతుకుతాం.

12 కషాట్లు సహిసేత్ ఆయనతోబాటు రాజయ్
పరిపాలన చేసాత్ం.
ఆయన ఎవరో మనకు తెలియదు అంటే
ఆయన కూడా మనం ఎవరో తెలియదు అంటాడు.
13 ఆయన తన నైజానికి విరుదధ్ంగా ఏమీ
చేయలేడు కాబటిట్,
మనం నమమ్కసుత్లం కాకపోయినా ఆయన
మాతర్ం నమమ్దగినవాడే,”
అనే మాటలు నమమ్దగినవి.

14 వినేవారిని చెడగొటట్డానికే తపప్ మరి
ఏ పర్యోజనమూ లేని మాటలను గూరిచ్ వాదం
పెటుట్కోవదద్ని పర్భువు ఎదుట
విశావ్సులకు హెచచ్రిసూత్ ఈ సంగతులు వారికి
గురుత్ చెయియ్. 15 దేవుని దృషిట్లో
ఆమోదయోగుయ్డుగా, సిగుగ్పడనకక్రలేని
పనివాడుగా, సతయ్వాకాయ్నిన్ సరిగా
ఉపదేశించేవాడుగా నినున్ నీవే దేవునికి
కనుపరచుకో.

16 భకిత్హీనతకు కారణమయేయ్ వటిట్
మాటలు వదిలివెయియ్. ఆ మాటలు మరింత
భకిత్హీనతకు దారితీసాత్యి. 17 పుండు కుళిళ్
ఎలా వాయ్పిసుత్ందో వారి మాటలు కూడా అలా
వాయ్పిసాత్యి. హుమెనై, ఫిలేతు
అలాటివారే. 18 వారు “పునరుతాథ్నం
గతించిపోయింది” అని చెబుతూ సతయ్ం
విషయంలో తపప్టడుగు వేసి, మరి కొందరి
విశావ్సానిన్ చెడగొడుతునాన్రు.

19 అయితే “పర్భువుకు తన వారెవరో తెలుసు,”
“పర్భువు నామానిన్ ఒపుప్కొనే పర్తివాడూ
దురీన్తి నుండి తొలగిపోవాలి” అని రాసి ఉనన్
దేవుని సిథ్రమైన పునాది నిలిచి ఉంటుంది.

20 ధనవంతుల ఇంటోల్ వెండివీ, బంగారువీ గాక
కొయయ్, మటిట్ గినెన్లు కూడా ఉంటాయి.
వాటిలో కొనిన్ గౌరవపర్దమైన వాడకానికీ
కొనిన్ ఘనహీనమైన వాడకానికీ ఉంటాయి. 21

ఎవరైనా ఘనహీనమైన వాటిలో చేరకుండా తనను
శుదిధ్ చేసుకుంటే వాడు పవితర్మై, యజమాని
వాడుకోవడానికి అరుహ్డై అనిన్ మంచి
కారాయ్లకూ సిదధ్పడి, ఘనత కోసమైన
గినెన్గా ఉంటాడు.

22 నువువ్ యువకులకు కలిగే చెడుకోరికలను
విడిచి పారిపో. పవితర్ హృదయాలతో
పర్భువుకు పార్రథ్న చేసేవారితో కలిసి
నీతినీ విశావ్సానీన్ పేర్మనూ శాంతి
సమాధానాలనూ సంపాదించుకోవడానికి కృషి
చెయియ్. 23 బుదిధ్హీనమైన, మూఢతవ్ంతో
కూడిన తరాక్లు జగడాలకు కారణమౌతాయని
గర్హించి వాటిని వదిలెయియ్.

24 పర్భువు సేవకుడు పోటాల్టలకు
దిగకూడదు. అందరి మీదా దయ చూపాలి. బోధనా
సామరధ్య్ం కలిగి, సహించేవాడై ఉండాలి. 25

దేవునికి ఎదురు చెపేప్వారిని సాతివ్కంతో
సరిదిదాద్లి. ఎందుకంటే సాతాను తన ఇషట్ం
నెరవేరుచ్కోడానికి వారిని చెరపటాట్డు.
వాడి ఉరి నుండి తపిప్ంచుకుని మేలుకోడానికి
దేవుడు వారికి సతయ్ సంబంధమైన

జాఞ్నానిన్చిచ్ మారుమనసుస్
దయచేసాత్డేమో.

భర్షట్తవ్ంభర్షట్తవ్ం సంభవిసుత్ందిసంభవిసుత్ంది

చివరి దినాలోల్ అపాయకరమైన రోజులు
వసాత్యని నీవు గర్హించాలి. 2

మనుషులు సావ్రథ్పరులుగా,
ధనాశపరులుగా, గొపప్లు చెపుప్కొనేవారుగా
ఉంటారు. వారు గరివ్షుట్లు, దైవ దూషణ
చేసేవారు, కనన్వారికి అవిధేయులు, చేసిన
మేలు మరిచేవారు, అపవితుర్లు, 3 బొతిత్గా
సహజ పేర్మ లేనివారు, ఇతరులతో
సామరసయ్ంగా ఉండలేనివారు,
దురాభ్షలాడేవారు, నిగర్హం లేనివారు,
కూర్రులు, మంచిని దేవ్షించేవారు. 4 వారు
దోర్హులు, తలబిరుసు మనుషులు, గరావ్ంధులు,
దేవునికంటే శరీర సౌఖాయ్నేన్ ఎకుక్వగా
పేర్మించేవారు. 5 వారు పైకి భకిత్ గలవారిలా
ఉంటారు గానీ దాని శకిత్పై ఆధారపడరు. వారికి
దూరంగా ఉండు.

6 ఇలాంటి వారు బలహీన మనసత్తవ్ం గల
సీత్ర్ల ఇళళ్లోకి చొరబడి వారిని వశం
చేసుకుంటారు. ఈ సీత్ర్లు అపరాధ భావనలతో
కుంగిపోయి రకరకాల వాంఛలతో కొటుట్కు
పోయేవారుగా ఉంటారు. 7 వాకాయ్నిన్
అసత్మానం నేరుచ్కుంటూనే ఉనాన్ వీరు
సతయ్ం విషయమైన జాఞ్నానిన్ పొందలేరు. 8

యనేన్, యంబేర్ అనేవారు మోషేను
ఎదిరించినటుట్ వీరు కూడా చెడిపోయిన మనసు
కలిగి విశావ్సం విషయంలో భర్షుట్లై
సతాయ్నిన్ ఎదిరిసాత్రు. 9 అయితే
వారిదద్రి అవివేకం ఏ విధంగా బయటపడిందో
ఆలాగే వీరిది కూడా అందరికీ వెలల్డి
అవుతుంది కాబటిట్ వీరు ఇంకా ముందుకి
సాగలేరు.

10 నీవు మాతర్ం నా బోధనూ, పర్వరత్ననూ,
ఉదేద్శానీన్, విశావ్సానీన్, సహనానీన్,
పేర్మనూ, ఓరుప్నూ అనుకరించావు. 11

అంతియొకయ, ఈకొనియ, లుసత్ర్ అనే
పటట్ణాలోల్ నేను అనుభవించిన హింసలనూ
పర్మాదాలనూ ఎరిగే ననున్ వెంబడించావు.
అలాంటి హింసలు నేను సహించాను గాని,
వాటనిన్టిలో నుండి పర్భువు ననున్
తపిప్ంచాడు.

12 కీర్సుత్ యేసులో సదభ్కిత్తో
జీవించాలని కోరేవారంతా హింస పొందుతారు. 13

అయితే చెడడ్ వారూ, వంచకులూ ఇతరులను
మోసపరుసూత్ తాము కూడా మోసపోతూ
అంతకంతకూ చెడిపోతారు. 14 కానీ నీవు మాతర్ం
కచిచ్తంగా తెలుసుకునన్ వాటిని ఎవరి దావ్రా
నేరుచ్కునాన్వో గర్హించి వాటిలో నిలకడగా
సాగిపో. 15 ఎందుకంటే కీర్సుత్ యేసులో
విశావ్సం దావ్రా పాప విముకిత్నిచేచ్
జాఞ్నానిన్ నీకు కలిగించే శకిత్గల పరిశుదధ్
లేఖనాలు బాలయ్ం నుండీ నీకు తెలుసు.

16 దేవుని సేవకుడు సిదధ్పడి పర్తి మంచి
పనినీ జరిగించడానికి పూరిత్ సనాన్హంతో
ఉండాలి. అందుకోసమే పర్తి లేఖనం దైవావేశం
వలన ఉనికిలోకి వచిచ్ంది. అది బోధించడానికీ,
ఖండించడానికీ, తపుప్ దిదద్డానికీ, నీతిలో
శికష్ణ ఇవవ్డానికీ తోడప్డుతుంది.

2 తిమోతికి 3:16
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విశావ్సపాతుర్డైనవిశావ్సపాతుర్డైన సేవకుడుసేవకుడు

దేవుని సమకష్ంలో, తన పర్తయ్కష్త,
తన రాజయ్ం వచేచ్టపుప్డు బతికి
ఉనన్వారికీ, చనిపోయినవారికీ తీరుప్

తీరచ్బోయే కీర్సుత్ యేసు సమకష్ంలో,
నేను నినున్ ఆదేశిసుత్నాన్ను.

2 వాకాయ్నిన్ బోధించు, అనుకూలమైనా,
కాకపోయినా సిదధ్ంగా ఉండు. ఖండించినా,
గదిద్ంచినా, బుదిధ్ చెపిప్నా సంపూరణ్మైన
సహనంతో ఉపదేశించు.

3 ఎందుకంటే మనుషులు మంచి బోధను
సహించలేని సమయం రాబోతోంది. దురద
చెవులతో తమ సవ్ంత దురాశలకు అనుగుణంగా
బోధించే వారిని పోగుచేసుకుని, 4 సతయ్ం
నుండి తొలిగిపోయి కటుట్ కథల వైపు
మళుళ్తారు.

5 నీవు మాతర్ం అనిన్ విషయాలోల్
సంయమనంతో ఉండి, కషాట్లు భరించు. సువారత్
పర్చారకుని పనిచెయియ్, నీ పరిచరయ్ను
సంపూరిత్ చెయియ్.

6 ఒక పానారప్ణగా నేను బలి అవుతూ ఉనాన్ను.
నా మరణం సమీపించింది. 7 మంచి పోరాటం
సాగించాను, నా పరుగు ముగించాను. నా
విశావ్సానిన్ కాపాడుకునాన్ను. 8 ఇపుప్డు నా
కోసం నీతికిరీటం సిదధ్ంగా ఉంది. నీతిగల
నాయ్యాధిపతి అయిన పర్భువు దానిన్ ఆ
రోజున నాకు అనుగర్హిసాత్డు. నాకు
మాతర్మే కాదు, ఆయన పర్తయ్కాష్నికై
పేర్మతో ఎదురుచూసే వారందరికీ
అనుగర్హిసాత్డు.

9 నా దగగ్రికి తవ్రగా రావడానికి
పర్యతిన్ంచు. 10 దేమా ఇహలోకానిన్
పేర్మించి ననున్ విడిచిపెటిట్ తెసస్లోనిక
వెళిళ్పోయాడు. కేర్సేక్ గలతియకీ, తీతు
దలమ్తియకీ వెళాళ్రు. 11 లూకా మాతర్మే

నా దగగ్ర ఉనాన్డు. మారుక్ను తీసుకురా. అతడు
పరిచారం కోసం నాకు ఉపయోగంగా ఉంటాడు. 12

తుకికును ఎఫెసుకు పంపాను.
13 నువువ్ వచేచ్టపుప్డు నేను తోర్యలో

కరుప్ దగగ్ర ఉంచి వచిచ్న అంగీనీ,
పుసత్కాలనూ, ముఖయ్ంగా చరమ్పు కాగితాలను
తీసుకు రా. 14 అలెగాజ్ండర్ అనే కంసాలి నాకు
చాలా కీడు చేశాడు. అతని కిర్యలకు తగిన
పర్తిఫలం పర్భువే ఇసాత్డు. 15 అతని
విషయంలో నువువ్ కూడా జాగర్తత్గా ఉండు.
ఎందుకంటే అతడు మా బోధను తీవర్ంగా
ఎదిరించాడు.

16 నేను మొదట నాయ్యసాథ్నం ఎదుట
వాదించుకునన్పుడు నా పకష్ంగా ఎవరూ
నిలబడలేదు, అందరూ ననున్ విడిచిపోయారు. ఇది
వారికి నేరం కాకుండా ఉండు గాక.

17 అయితే నేను సువారత్ సంపూరణ్ంగా
పర్కటించేందుకూ యూదులు కాని వారంతా
దానిన్ వినేందుకూ పర్భువు నా పకాష్న ఉండి
ననున్ బలపరిచాడు కాబటిట్ సింహం నోటి
నుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచాడు. 18 పర్భువు
అనిన్ చెడుపనుల నుండీ ననున్ తపిప్ంచి
సురకిష్తంగా తన పరలోక రాజయ్ం
చేరుసాత్డు. యుగయుగాలకు ఆయనకు మహిమ
కలుగు గాక, ఆమేన్.

19 పిర్సక్కూ అకులకూ ఒనేసిఫొరు
కుటుంబానికీ నా అభివందనాలు. 20 ఎరసుత్
కొరింథులో ఆగిపోయాడు. తోర్ఫిముకు జబుబ్
చేసింది. అందుకే అతణిణ్ మిలేతులో విడిచి
వచాచ్ను.

21 నీవు చలికాలం రాకముందే రావడానికి
పర్యతన్ం చేయి. యుబూలు, పుదే, లీను,
కౌల్దియ, ఇతర సోదరులంతా నీకు వందనాలు
చెబుతునాన్రు.

22 పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై ఉండు గాక. కృప
మీకు తోడై ఉండు గాక.

2 తిమోతికి 4:2
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2

తీతుకుతీతుకు

తీతుకుతీతుకు రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

సాథ్నికసాథ్నిక సంఘాలోల్సంఘాలోల్ దైవదైవ కర్మంకర్మం

దేవుడు ఎనున్కునన్ వారి
విశావ్సానిన్ సిథ్రపరచడం కోసం,
వారు దైవ భకిత్కి అనుగుణమైన సతయ్ం

గురించిన ఎరుకలో నిలకడగా ఉండేలా, 2

అబదధ్మాడలేని దేవుడు కాలానికి ముందే
వాగాద్నం చేసిన శాశవ్త జీవం గురించిన
నిశచ్యతలో పౌలు అనే నేను దేవుని
సేవకుణిణ్, యేసు కీర్సుత్ అపొసత్లుణిణ్.
3 సరైన సమయంలో ఆయన ఇపుప్డు మన
రకష్కుడైన దేవుని ఆజఞ్ పర్కారం నాకు
అపప్గించిన సందేశం వలన తన వాకుక్ను
వెలల్డి చేశాడు.

4 మన అందరి ఉమమ్డి విశావ్సం విషయంలో
నా సొంత కుమారుడు తీతుకు రాసుత్నన్ లేఖ.
తండిర్యైన దేవుని నుండీ, మన రకష్కుడైన
కీర్సుత్ యేసు నుండీ కృప, కరుణ, శాంతి
సమాధానాలు నీకు కలుగు గాక.

5 నేను నీకు ఆదేశించినటుట్ నువువ్ ఇంకా
కర్మపరచని వాటిని కర్మపరచి, పర్తి
పటట్ణంలోని కీర్సుత్ పర్భువు సంఘంలో
పెదద్లను నియమించడం కోసం నేను నినున్
కేర్తులో విడిచి వచాచ్ను.

6 సంఘపెదద్ నిందకు చోటివవ్నివాడూ ఒకే
భారయ్ కలవాడై ఉండాలి. అతని పిలల్లు
లెకక్లేనితనంగా కర్మశికష్ణ లేనివారు అనే
పేరు లేకుండా విశావ్సులై ఉండాలి. 7

అధయ్కుష్డు దేవుని సేవ నిరవ్హించేవాడు
కాబటిట్ నిందారహితుడుగా ఉండాలి. అతడు
అహంకారి, ముకోక్పి, తాగుబోతు,
దెబబ్లాడేవాడు, దురాశపరుడు అయి
ఉండకూడదు. 8 అతిథి పిర్యుడు, మంచిని
పేర్మించేవాడు, ఇంగిత జాఞ్నం గలవాడు,
నీతిపరుడు, పవితుర్డు, ఆశలను అదుపులో
ఉంచుకొనేవాడు, 9 నమమ్దగిన బోధను
సిథ్రంగా చేపటట్డం దావ్రా కేష్మకరమైన
సిదాధ్ంతం బోధిసూత్ పర్జలను
హెచచ్రించడంలో, ఎదిరించే వారి వాదాలను
ఖండించడంలో సమరుధ్డుగా ఉండాలి.

10 ఎందుకంటే అకర్మకారులు, ముఖయ్ంగా
సునన్తి పొందిన వారు చాలామంది ఉనాన్రు.
వారి మాటలు ఎందుకూ పనికి రానివి. వారు
మనుషులను తపుప్దారి పటిట్సాత్రు. 11 వారి
నోళుళ్ మూయించడం అవరసరం. వారు
సిగుగ్కరమైన సవ్లాభం కోసం బోధించకూడని

వాటిని బోధిసూత్, కుటుంబాలను పాడు
చేసుత్నాన్రు.

12 వారిలో ఒకడు, వారి సవ్ంత పర్వకేత్ ఇలా
అనాన్డు, ‘కేర్తు పర్జలు ఎంతసేపూ
అబదిధ్కులు, పర్మాదకరమైన దుషట్మృగాల
వంటివారు, సోమరులైన తిండిబోతులు.’ 13 ఈ
మాటలు నిజమే. అందుచేత వారు యూదుల కలిప్త
కథలనూ, సతయ్ం నుండి మళిళ్న వారి ఆజఞ్లనూ
పటిట్ంచుకోకుండా విశావ్సంలో సిథ్రపడడం
కోసం వారిని కఠినంగా మందలించు.

15 పవితుర్లకు అనీన్ పవితర్మే. కానీ
అపవితుర్లకు, అవిశావ్సులకు ఏదీ పవితర్ం
కాదు. కానీ వారి హృదయం, వారి మనసాస్కిష్
కూడా అపవితార్లే. 16 దేవుడు తమకు తెలుసని
వారు చెపుప్కొంటారు గాని తమ కిర్యల వలన
దేవుడెవరో తమకు తెలియదు అనన్టుట్
ఉనాన్రు. నిజానికి వారు అసహుయ్లు,
అవిధేయులు, ఎలాంటి సతాక్రయ్ం
విషయంలోనూ పనికి రానివారు.

కాపరికాపరి పరిచరయ్పరిచరయ్

నీవు ఆరోగయ్కరమైన ఉపదేశానికి
అనుకూలమైన సంగతులను బోధించు. 2

వృదుధ్లు నిగర్హం కలిగి,
గౌరవపూరవ్కంగా, వివేకంతో మెలుగుతూ
విశావ్సం, పేర్మ, సహనంలో శుదధ్ంగా
ఉండాలి.

3 అలాగే వృదధ్ సీత్ర్లు గౌరవపర్దంగా,
పుకారుల్ పుటిట్ంచేవారుగా కాకుండా ఉండాలి.
అసత్మానం మదయ్పానంలో మునిగి తేలుతూ
ఉండకూడదు. నడవడిలో భయభకుత్లు గలిగి మంచి
విషయాలు నేరుప్తూ ఉండాలి. 4 దేవుని
వాకాయ్నికి చెడడ్ పేరు రాకుండేలా తమ
భరత్లను, పిలల్లను పేర్మతో చూసుకోవాలని
యువతులను పోర్తస్హిసూత్, మనసును
అదుపులో ఉంచుకుంటూ, శీలవతులుగా, తమ ఇంటిని
శర్దధ్గా చకక్బెటుట్కొనేవారుగా, తమ
భరత్లకు లోబడుతూ ఉండాలని వృదధ్ సీత్ర్లు
వారికి బోధించాలి.

6 అలానే మనసు అదుపులో ఉంచుకోవాలని
యువకులను హెచచ్రించు. 7 నినున్
వయ్తిరేకించేవాడు నీ గురించి చెడడ్
మాటలేవీ చెపప్లేక సిగుగ్పడే విధంగా అనిన్
మంచి పనుల విషయంలో నినున్ నీవే ఆదరశ్ంగా
కనపరచుకో. 8 నీ ఉపదేశం యథారథ్ంగా,
మరాయ్దపూరవ్కంగా, విమరశ్కు
చోటియయ్నిదిగా ఉండాలి.
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9 మన రకష్కుడైన దేవుని గూరిచ్న బోధ
అందరికీ ఆమోదయోగయ్ంగా ఉండేలా దాసులు
అనిన్విషయాలోల్ తమ యజమానులకు
విధేయులై ఉండాలి. తమ యజమానులను ఎదిరించక
అనిన్ విషయాలోల్ వారిని సంతోషపెటాట్లి.
పనివారు యజమానులకు ఎదురు చెపప్కూడదు.
దొంగతనం చేయకూడదు. సంపూరణ్
విశావ్సపాతుర్లుగా ఉండాలి. మన రకష్కుడైన
దేవుని ఉపదేశానిన్ ఇతరులకు ఆకరష్ణీయంగా
చేయాలి. ఈ సంగతులు వారికి బోధించు.

11 ఎందుకంటే మానవాళికి రకష్ణ కారకమైన
దేవుని కృప వెలల్డి అయింది. 12 మంగళకరమైన
నిరీకష్ణ నిమితత్ం మహా దేవుడు, రకష్కుడు
అయిన యేసు కీర్సుత్ మహిమ పర్తయ్కష్త
కోసం ఎదురు చూసూత్ భకిత్హీనతనూ, ఈ లోక
సంబంధమైన దురాశలనూ వీడి, ఈ యుగంలో
నీతితో, భకిత్తో జీవించమని అది మనకు
నేరుప్తుంది.

14 ఆయన సమసత్ చెడు నుండి మనలిన్
విమోచించి, మంచి పనులు చేయడంలో ఆసకిత్గల
పర్జలుగా పవితర్పరచి తన సొతుత్గా
చేసుకోడానికి తనను తానే మన కోసం
అరిప్ంచుకునాన్డు. 15 వీటిని గూరిచ్
బోధించు. సంపూరణ్మైన అధికారంతో
హెచచ్రించు, ఖండించు. ఎవరూ నినున్
నిరల్కష్య్ం చేయకుండా చూసుకో.

యోగయ్మైనయోగయ్మైన కాపరికాపరి పరిచరయ్పరిచరయ్

పరిపాలకులకూ, అధికారులకూ లోబడి
ఉండాలనీ పర్తి మంచి పనీ చేయడానికి
సిదధ్ంగా ఉండాలనీ వారికి గురుత్

చెయియ్. 2 వారు ఎవరినీ దూషించకుండా,
వాదనలు పెటుట్కోకుండా, పర్శాంతంగా
మనుషులందరి పటాల్ సంపూరణ్మైన మరాయ్ద
కలిగి జీవించాలి. 3 ఎందుకంటే మనం కూడా
గతంలో బుదిధ్హీనులుగా, అవిధేయులుగా
ఉనాన్ం. అటు ఇటు చెదరిపోయి నానా విధాలైన
విషయ వాంఛలకు బానిసలుగా దుషట్తవ్ంలో,
అసూయతో జీవిసూత్, అసహుయ్లుగా
దేవ్షానికి గురి అవుతూ దేవ్షిసూత్
ఉండేవాళళ్ం.

4 అయితే మన రకష్కుడైన దేవుని దయ,
మానవుల పటల్ ఆయన పేర్మ
వెలల్డైనపుప్డు 5 మన నీతికిర్యల మూలంగా
కాక, తన కనికరం మూలంగా నూతన జనమ్
సంబంధమైన సాన్నం దావ్రా, పరిశుదాధ్తమ్
మనకు నూతన సవ్భావం కలిగించడం దావ్రా
దేవుడు మనలిన్ రకిష్ంచాడు. 6 దేవుడు తన కృప
దావ్రా మనం నీతిమంతులుగా తీరచ్బడి
నితయ్జీవానిన్ గూరిచ్న నిరీకష్ణ బటిట్
వారసులు కావడం కోసం, మన రకష్కుడు యేసు
కీర్సుత్ దావ్రా తన పరిశుదాధ్తమ్ను మన
మీద ధారాళంగా కుమమ్రించాడు.

8 ఈ మాట నమమ్దగింది కాబటిట్ దేవునిలో
విశవ్సించేవారు మంచి పనులు శర్దధ్గా
చేయడంలో మనసు లగన్ం చేయమని నీవు ఈ
సంగతులను గూరిచ్ గటిట్గా చెపాప్లని నేను
కోరుతునాన్ను. ఇవి మంచివి, మనుషులకు
పర్యోజనకరమైనవి.

9 అంతేగానీ, అరథ్ం పరధ్ంలేని వాదాలు,
వంశావళులను గూరిచ్న వాదోపవాదాలు, కలహాలు,
ధరమ్శాసత్ర్ం గురించిన వివాదాల వలన
పర్యోజనం శూనయ్ం. అవి ఎందుకూ కొరగానివి
కాబటిట్ వాటికి దూరంగా ఉండు. 10 మీలో
విభేదాలు కలిగించే వారిని ఒకటి రెండుసారుల్
హెచచ్రించిన తరువాత వారితో తెగతెంపులు
చేసుకో. 11 నీకు తెలుసు, అలాటివాడు దారి
తపిప్పోయి పాపం చేసి తనకు తానే శికష్
విధించుకుంటునాన్డు.

12 నేను నికొపొలిలో చలికాలం గడపాలని
నిరణ్యించుకునాన్ను. కాబటిట్ నేను
అరెత్మానుగాని, తుకికునుగాని నీ దగగ్రకి
పంపినపుప్డు నువువ్ నికొపొలికి రావడానికి
పర్యతన్ం చెయియ్. 13 నాయ్యవాది
జేనానూ అపొలోల్నూ తవ్రగా పంపించు.
వారికేమీ తకుక్వ కాకుండా చూడు.

14 మన వారు నిషఫ్లులు కాకుండా, ముఖయ్
అవసరాలను సమకూరుచ్కోగలిగేలా మంచి పనులు
శర్దధ్గా చేయడం నేరుచ్కోవాలి. 15 నాతో
ఉనన్వారంతా నీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.
విశావ్సానిన్ బటిట్ మమమ్లిన్
పేర్మించేవారికి మా అభివందనాలు చెపుప్.
కృప మీ అందరికీ తోడై ఉండుగాక.
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ఫిలేమోనుకుఫిలేమోనుకు

ఫిలేమోనుకుఫిలేమోనుకు రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

అపొసత్లికఅపొసత్లిక అభివందనాలుఅభివందనాలు

మా పిర్య జతపనివాడు అయిన
ఫిలేమోనుకు, 2 మన సోదరి అపిఫ్యకు,
మనతో కలిసి పోరాటం సాగిసుత్నన్

అరిఖ్పుప్కు, మీ ఇంటోల్ సమావేశమయేయ్
సంఘానికీ కీర్సుత్ యేసు ఖైదీ అయిన పౌలు,
సోదరుడు తిమోతి రాసుత్నన్ సంగతులు. 3 మన
తండిర్ అయిన దేవుని నుండీ యేసు కీర్సుత్
పర్భువు నుండీ మీకు కృప, శాంతి కలుగు గాక.

ఫిలేమోనుఫిలేమోను వయ్కిత్తవ్ంవయ్కిత్తవ్ం
4 పర్భువైన యేసు పటల్, పరిశుదుధ్లందరి

పటల్ నీకునన్ పేర్మను గూరిచ్, విశావ్సం
గూరిచ్ నేను విని, నా పార్రథ్నలోల్ మీ
గురించి విజాఞ్పన చేసూత్, ఎపుప్డూ నా
దేవునికి కృతజఞ్త చెబుతునాన్ను. 6

కీర్సుత్లో నీకు కలిగిన పర్తి మంచినీ నీవు
అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకోవడం వలన ఇతరులు నీ
విశావ్సంలో భాగసుత్లు అవుతూ ఉండాలని
పార్రిధ్సుత్నాన్ను. 7 సోదరా, పరిశుదుధ్ల
హృదయాలకు నీవు సేద తీరాచ్వు కాబటిట్ నీ
పేర్మ నాకెంతో ఆనందానీన్ ఆదరణనూ
తెచిచ్ంది.

ఒనేసిముఒనేసిము కోసంకోసం వేడికోలువేడికోలు
8 అందుచేత తపప్కుండా చేయవలసి ఉనన్

వాటిని గురించి నీకు ఆజాఞ్పించే ధైరయ్ం
కీర్సుత్లో నాకునన్పప్టికీ, 9 ముసలివాడినీ
ఇపుప్డు కీర్సుత్ యేసు కోసం ఖైదీగా ఉనన్
పౌలు అనే నేను పేర్మను బటేట్ నినున్
వేడుకుంటునాన్ను. 10 నేను ఒనేసిము గురించి
నినున్ అడుగుతునాన్ను. నేను చెరలో ఉనన్పుడు
అతడు నాకు కొడుకయాయ్డు. 11 గతంలో అతడి
వలన నీకు పర్యోజనం ఏమీ లేకపోయింది.
ఇపుప్డయితే అతడు నీకూ నాకూ పర్యోజనకారి
అయాయ్డు. 12 నా పార్ణంతో సమానమైన
అతణిణ్ నీ దగగ్రికి తిరిగి పంపుతునాన్ను. 13

నేను సువారత్ కోసం సంకెళళ్లో ఉంటే నీకు
బదులుగా నాకు సాయం చేయడానికి నా దగగ్రే
అతణిణ్ ఉంచుకోవాలనుకునాన్ను 14 అయితే నీ
అనుమతి లేకుండా అలాటిది ఏదయినా చేయడం
నాకిషట్ం లేదు. నీ మంచితనం బలవంతంతో కాక
ఇషట్పూరవ్కంగా ఉండాలని నా అభిపార్యం.
15 బహుశా అతడు ఎపుప్డూ నీ దగగ్రే
ఉండడానికి కొంతకాలం నీకు దూరమయాయ్డు
కాబోలు. 16 ముఖయ్ంగా నాకూ, శరీర బంధానిన్
బటీట్ పర్భువును బటీట్ మరి ముఖయ్ంగా
నీకూ అతడు ఇక ఎంత మాతర్ం బానిసగా
మాతర్మే కాక అంతకంటే ఎకుక్వగా
పిర్యమైన సోదరుడు. 17 అందుచేత నీవు ననున్
నీ జత పనివానిగా ఎంచితే ననున్
చేరుచ్కునన్టేట్ అతణిణ్ కూడా చేరుచ్కో.
18 ఒకవేళ అతడు నీపటల్ ఏదైనా అపరాధం చేసి
ఉంటే, లేకపోతే నీకు బాకీ ఉంటే దానిన్ నా
లెకక్లో వెయియ్. 19 పౌలు అనే నేను నా
సవ్దసూత్రీతో ఈ మాట రాసుత్నాన్ను. ఆ
బాకీ నేనే తీరుసాత్ను. అయినా అసలు నీ జీవం
విషయంలో నువేవ్ నాకు బాకీ పడి ఉనాన్వని
నేను పర్సాత్వించడం లేదు. 20 ఔను, సోదరా,
పర్భువులో నాకు సంతోషం కలిగించు.
కీర్సుత్లో నా హృదయానికి సేద తీరుచ్. 21

నీవు నా మాట వింటావని నమమ్కంతో
రాసుత్నాన్ను. నేను చెపిప్నదాని కంటే నీవు
ఎకుక్వ చేసాత్వని కూడా నాకు తెలుసు.

వందనాలువందనాలు, ముగింపుముగింపు
22 సరే. నా కోసం వసతి సిదధ్ం చెయియ్.

ఎందుకంటే మీ పార్రథ్నల దావ్రా దేవుడు
ననున్ మీ దగగ్రికి పంపుతాడనే ఆశాభావంతో
ఉనాన్ను. 23 కీర్సుత్ యేసు కోసం నా సాటి
ఖైదీ ఎపఫార్, 24 అలానే నా జత పనివారు
మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా నీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.

25 మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ కృప మీ
ఆతమ్కు తోడై ఉండు గాక. ఆమెన్.

ఫిలేమోనుకు 1:25
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హెబీర్యులకుహెబీర్యులకు

హెబీర్యులకుహెబీర్యులకు రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

గొపప్గొపప్ రకష్ణరకష్ణ (1) కుమారుడుకుమారుడు పర్వకత్లకంటేపర్వకత్లకంటే
గొపప్వాడుగొపప్వాడు

పురాతన కాలంలో అనేక సమయాలోల్
అనేక రకాలుగా పర్వకత్ల దావ్రా
దేవుడు మన పూరీవ్కులతో

మాటాల్డాడు. 2 ఇటీవలి కాలంలో ఆయన తన
కుమారుడి దావ్రా మనతో మాటాల్డాడు. ఆయన
ఆ కుమారుణిణ్ సమసాత్నికీ వారసుడిగా
నియమించాడు. ఆ కుమారుడి దావ్రానే ఆయన
విశావ్నన్ంతా చేశాడు. 3 దేవుని మహిమా
పర్భావాల ఘన తేజసుస్ ఆయనే. దైవతవ్
సవ్భావ సారాంశ సంపూరణ్త ఆయనే. బల
పర్భావాలు గల తన వాకుక్ చేత ఆయన
సమసాత్నీన్ వహిసూత్ ఉనాన్డు. మన పాపాల
విషయంలో తానే శుదీధ్కరణం చేసి, మహా ఘనత
వహించి ఉనన్త సథ్లంలో విరాజిలేల్ దేవుని
కుడి పకక్న కూరుచ్నాన్డు.

(2) కుమారుడుకుమారుడు దేవదూతలదేవదూతల కంటేకంటే గొపప్వాడుగొపప్వాడు
4 దేవదూతల కంటే ఎంతో శేర్షఠ్మైన

నామానిన్ ఆయన వారసతవ్ంగా పొందాడు
కాబటిట్ ఆయన వారి కంటే ఎంతో
శేర్షుఠ్డయాయ్డు. 5 ఎందుకంటే దేవుడు,
“నువువ్ నా కుమారుడివి. ఈ రోజు నేను నీకు
తండిర్నయాయ్ను.”
అని గానీ,
“నేను అతనికి తండిర్గా ఉంటాను, అతడు నాకు
కుమారుడిగా ఉంటాడు”
అని గానీ తన దూతలోల్ ఎవరి గురించైనా
అనాన్డా? 6 అంతేగాక ఆయన సృషిట్కి ముందు
ఉనన్ పర్థముణిణ్ భూమి పైకి తీసుకు
వచిచ్నపుప్డు,
“దేవదూతలందరూ ఆయనను పూజించాలి”
అనాన్డు.

7 తన దూతల గూరిచ్ చెపిప్నపుప్డు ఆయన,
“దేవదూతలను ఆతమ్లుగానూ,
తన సేవకులను అగిన్ జావ్లలుగానూ
చేసుకునేవాడు” అని చెపాప్డు.

8 అయితే తన కుమారుణిణ్ గూరిచ్ ఇలా
అనాన్డు.
“దేవా, నీ సింహాసనం కలకాలం ఉంటుంది.
నీ రాజదండం నాయ్యదండం.
9 నువువ్ నీతిని పేర్మించి అకర్మానిన్
అసహియ్ంచుకునాన్వు.
కాబటిట్ దేవా, నీ దేవుడు నీ సహచరుల కంటే

ఎకుక్వగా ఆనంద తైలంతో నినున్
అభిషేకించాడు.

10 పర్భూ, పార్రంభంలో నువువ్ భూమికి
పునాది వేశావు.
నీ చేతులతోనే ఆకాశాలను చేశావు.
11 అవి నాశనమై పోతాయి. కానీ నువువ్
కొనసాగుతావు.
బటట్లు ఎలా మాసిపోతాయో అలాగే అవి
కూడా మాసిపోతాయి.

12 వాటిని పైపంచెలా చుటిట్ వేసాత్వు.
బటట్లను మారిచ్నటుట్ వాటిని మారిచ్
వేసాత్వు.
కానీ నువువ్ ఒకేలా ఉంటావు.
నీ సంవతస్రాలు ముగిసిపోవు.”
13 “నేను నీ శతుర్వులిన్ నీ పాదాల కింద
పీటగా చేసే వరకూ నా కుడి వైపున కూరోచ్”
అని దేవుడు తన దూతలోల్ ఎవరితోనైనా
ఎపుప్డైనా చెపాప్డా? 14 ఈ దూతలంతా
రకష్ణను వారసతవ్ంగా పొందబోయే వారికి
సేవ చేయడానికి పంపించిన సేవక ఆతమ్లే
కదా?

అందుచేత మనం వినన్ సంగతుల నుండి
కొటుట్కుని పోకుండా వాటి మీద
ఎకుక్వ దృషిట్ పెటాట్లి. 2

ఎందుకంటే దేవదూతలు పలికిన సందేశం
నమమ్దగినదైతే, పర్తి అతికర్మానికీ
అవిధేయతకూ నాయ్యమైన శికష్ కలిగితే, 3

ఇంత గొపప్ రకష్ణను మనం నిరల్కష్య్ం
చేసి ఎలా తపిప్ంచుకుంటాం? ఆ రకష్ణను
మొదటిగా పర్భువే పర్కటించాడు, దానిన్
వినన్ వారి దావ్రా అది మనకు రుజువు అయింది.
4 దేవుడు తన సూచకకిర్యలు, అదుభ్తాలు, అనేక
రకాల గొపప్ గొపప్ కారాయ్లు చేయడం
దావ్రానూ, తన ఇషట్ పర్కారం పంచి ఇచిచ్న
పరిశుదాధ్తమ్ వరాల దావ్రానూ దానిన్
నిరాధ్రణ చేశాడు.

భూమినిభూమిని యేసుయేసు కీర్సుత్కుకీర్సుత్కు లోబరచవలసిలోబరచవలసి ఉందిఉంది
5 మేము మాటాల్డుతునన్ ఆ రాబోయే

లోకానిన్ దేవుడు దేవదూతల ఆధీనంలో
ఉంచలేదు. 6 దీనికి పర్తిగా ఒక వయ్కిత్ ఒక
చోట సాకష్మిసూత్ ఇలా అనాన్డు.
“నువువ్ తలచుకోడానికి నరుడు ఎంతటి వాడు?
నువువ్ పటిట్ంచుకోడానికి నరపుతుర్డెవడు?
7 నువువ్ అతణిణ్ దేవదూతల కంటే కొంచెం
తకుక్వగా చేశావు.
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ఘనతా యశసుస్లతో అతనికి కిరీటం
పెటాట్వు.

8 నువువ్ సమసాత్నీన్ అతనికి లోబరచి అతని
పాదాల కింద ఉంచావు.”
ఆయన సమసాత్నీన్ అతని వశం చేశాడు.

అతనికి వశం చేయకుండా దేనీన్
విడిచిపెటట్లేదు. కానీ ఇపుప్డు అనీన్
పూరిత్గా అతనికి వశం కావడం మనం ఇంకా
చూడలేదు.

కొంచెంకొంచెం కాలంకాలం కీర్సుత్నుకీర్సుత్ను దూతలదూతల కంటేకంటే తకుక్వతకుక్వ
వానిగావానిగా చేసినచేసిన తరువాతతరువాత ఆయనఆయన మానవులమానవుల కోసంకోసం
మరణించిమరణించి వారినివారిని దూతలదూతల కంటేకంటే ఉనన్తఉనన్త సిథ్తికిసిథ్తికి

చేరాచ్డుచేరాచ్డు
9 అయితే దేవదూతలకంటే కొంచెం తకుక్వగా

చేయబడిన యేసును చూసుత్నాన్ం. ఆయన తాను
పొందిన హింసల దావ్రా మరణం దావ్రా ఘనతా
యశసుస్లతో కిరీటం పొందాడు. కాబటిట్
ఇపుప్డు యేసు దేవుని కృప వలన పర్తి మనిషి
కోసమూ మరణానిన్ రుచి చూశాడు. 10 ఎందుకంటే
ఎవరి కోసం అనీన్ ఉనికిలో ఉనాన్యో, ఎవరి
వలన సమసత్మూ కలుగుతునాన్యో ఆయన
అనేకమంది కుమారులిన్ మహిమకు తీసుకురావడం
కోసం వారి రకష్ణ కరత్ను తాను పొందే బాధల
దావ్రా సంపూరుణ్ణిణ్ చేయడం దేవునికి
సమంజసమే. 11 పరిశుదుధ్లుగా అయేయ్వారికీ,
వారిని పరిశుదధ్పరిచే వానికీ దేవుడే మూలం.
కాబటిట్ పరిశుదధ్ పరిచేవాడు తాను
పరిశుదధ్పరిచే వారిని సోదరులని పిలవడానికి
సంకోచించడు. 12 ఆయన,
“నీ నామానిన్ నా సోదరులకు పర్కటిసాత్ను.
సమాజం మధయ్లో నీ గురించి గానం
చేసాత్ను” అనాన్డు.

13 ఇంకా, “నేను ఆయనలో నమమ్కముంచుతాను”
అనాన్డు.
ఇంకా “చూడు. నేనూ, దేవుడు నాకిచిచ్న
పిలల్లూ” అనీ అనాన్డు.

14 కనుక దేవుని పిలల్లందరూ
రకత్మాంసాలునన్ వారు కాబటిట్ యేసు కూడా
ఆ రకత్మాంసాలు పంచుకొనాన్డు. తదావ్రా
తన మరణం మూలంగా మరణ బలం ఉనన్వాణిణ్
అంటే సాతానును శకిత్హీనుడుగా చేసాడు. 15

మరణ భయంతో జీవిత కాలమంతా బానిసతవ్ంలో
జీవిసుత్నన్ వారిని విడిపించడానికి ఆయన ఆ
విధంగా చేశాడు. 16 ఆయన కచిచ్తంగా
దేవదూతలకు సహాయం చేయడం లేదు.
అబార్హాము సంతతి వారికే ఆయన సహాయం
చేసూత్ ఉనాన్డు. 17 దైవ సంబంధమైన
విషయాలపై నమమ్కమైన, కరుణ కలిగిన పర్ధాన
యాజకుడిగా ఉండడానికీ, పర్జల పాపాలకు
కష్మాపణ సాధించడానికీ ఆయన తన
సోదరులోల్ ఒకడిగా కావాలిస్న అవసరం
వచిచ్ంది. 18 ఆయన తానే బాధలు పొంది,
శోధనల గుండా వెళాళ్డు కాబటిట్
శోధనలనెదురొక్ంటునన్ వారికి సహాయం
చేయడానికి సామరధ్య్ం కలిగి ఉనాన్డు.

దేవునిదేవుని విశార్ంతివిశార్ంతి (కుమారుడుకుమారుడు కీర్సుత్కీర్సుత్
సేవకుడైనసేవకుడైన మోషేకనాన్మోషేకనాన్ గొపప్వాడుగొపప్వాడు)

కాబటిట్, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో
భాగసుథ్లూ, పరిశుదుధ్లూ అయిన
సోదరులారా, మన ఒపుప్కోలుకు

అపొసత్లుడూ, పర్ధాన యాజకుడూ అయిన
యేసును గూరిచ్ ఆలోచించండి. 2 దేవుని
ఇలల్ంతటిలో మోషే నమమ్కంగా ఉనన్టేట్
ఈయన కూడా తనను నియమించిన దేవునికి
నమమ్కంగా ఉనాన్డు. 3 మోషే కంటే ఎకుక్వ
కీరిత్ యశసుస్లకు ఈయన యోగుయ్డిగా
లెకక్లోకి వచాచ్డు. ఎందుకంటే నిరామ్ణం
అయిన ఇంటి కంటే దానిన్ నిరిమ్ంచిన వాడికే
ఎకుక్వ గౌరవం. 4 పర్తి ఇంటినీ ఎవరో ఒకరు
నిరిమ్సాత్రు. కానీ సమసాత్నీన్
నిరిమ్ంచిన వాడు దేవుడే. 5 దేవుడు
భవిషయ్తుత్లో చెపేప్ వాటికి
సాకష్మివవ్డానికి మోషే ఒక సేవకుడిగా
దేవుని ఇంటోల్ నమమ్కమైనవాడుగా
ఉనాన్డు. 6 కానీ కీర్సుత్ కుమారుడి హోదాలో
దేవుని ఇంటి నిరావ్హకుడిగా ఉనాన్డు. మనకు
కలిగిన ఆతమ్నిబబ్రానీన్, ఆ నిబబ్రం వలల్
కలిగే అతిశయానీన్ గటిట్గా పటుట్కుని
ఉంటే మనమే ఆయన ఇలుల్.

హెచచ్రికహెచచ్రిక. ఈజిపుట్ఈజిపుట్ విడిచివిడిచి వచిచ్నవచిచ్న తరంతరం
అపనమమ్కంఅపనమమ్కం వలల్నేవలల్నే కనానుకనాను విశార్ంతిలోకివిశార్ంతిలోకి

పర్వేశించలేకపర్వేశించలేక పోయారుపోయారు
7 కాబటిట్ పరిశుదాధ్తమ్

చెపిప్నటుల్గా,
“ఈ రోజు మీరు ఆయన మాట వినన్టట్యితే
8 అరణయ్ంలో శోధన ఎదురైనపుప్డు
తిరుగుబాటు చేసిన ఇశార్యేలీయులాల్గా
మీ హృదయాలను కఠినం చేసుకోవదుద్.
9 నలభై సంవతస్రాలు నేను చేసిన గొపప్
కారాయ్లనీన్ చూసినా
మీ పూరీవ్కులు తిరుగుబాటు చేసి ననున్
పరీకిష్ంచారు.

10 కాబటిట్ ఆ తరం వారి వలల్ నేను
అసంతృపిత్ చెందాను.
కాబటిట్ నేను కోపంతో ‘వీళుళ్ ఎపుప్డూ తమ
హృదయాలోచనలోల్ తపిప్పోతునాన్రు. నా
మారాగ్లు తెలుసుకోలేదు.

11 వారు నా విశార్ంతిలో పర్వేశించరు’ అని
కోపంగా శపథం చేశాను.”

12 సోదరులారా, సజీవుడైన దేవుని నుండి
తొలగిపోయే హృదయం, అవిశావ్సంతో నిండిన
చెడడ్ హృదయం మీలో ఉండకుండాా జాగర్తత్
పడండి. 13 పాపపు వంచన వలల్ మీలో ఎవరూ
కఠినులు కాకుండా పర్తిరోజూ, ఈ రోజు అనే
సమయం ఉండగానే ఒకరినొకరు
పోర్తస్హించుకోండి. 14 పార్రంభం నుండి
చివరి వరకూ ఆయనపై మనకునన్ సిథ్ర
విశావ్సంపై ఆధారపడి ఉండటం వలల్ మనం
కీర్సుత్లో భాగసావ్ములం అయాయ్ం. 15

దీని గూరిచ్ మొదటే ఇలా చెపాప్రు.
“ఈ రోజే మీరు ఆయన మాట వింటే,
ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసినటుట్
మీ హృదయాలను కఠినం చేసుకోవదుద్.”

16 దేవుని మాట విని కూడా తిరుగుబాటు
చేసిందెవరు? మోషే ఐగుపుత్లో నుండి బయటకు
నడిపించిన వారే కదా! 17 దేవుడు నలభై ఏళుళ్
ఎవరి మీద కోపపడాడ్డు? పాపం చేసిన వారి
మీదే కదా! వారి మృతదేహాలు అరణయ్ంలో
రాలి పోయాయి. 18 తనకు అవిధేయులైన వారిని
గూరిచ్ కాకుంటే తన విశార్ంతిలో
పర్వేశించరని దేవుడు ఎవరిని ఉదేద్శించి
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పర్మాణం చేశాడు? 19 దీనిన్బటిట్,
అవిశావ్సం మూలానే వారు ఆయన విశార్ంతిలో
పర్వేశించలేక పోయారని మనకు తెలుసుత్ంది.

విశావ్సికివిశావ్సికి మరింతమరింత శేర్షఠ్మైనశేర్షఠ్మైన విశార్ంతివిశార్ంతి
ఉందిఉంది

అందుచేత, ‘దేవుని విశార్ంతిలో
పర్వేశిసాత్ం’ అనన్ వాగాద్నం ఇంకా
కొనసాగుతూ ఉనన్పుప్డే, మీలో

ఎవరికైనా ఆ వాగాద్నం దకక్కుండా
పోతుందేమో అని జాగర్తత్ పడండి. 2

విశార్ంతిని గూరిచ్న సువారత్
ఇశార్యేలీయులకు పర్కటించినటేట్ మనకూ
పర్కటించడం జరిగింది. కానీ వినన్ దానికి తమ
విశావ్సం జోడించని వారికి ఆ పర్కటన
వయ్రధ్మై పోయింది.

3 అయితే విశవ్సించిన మనమే ఆ
విశార్ంతిలో పర్వేశించేది. రాసి ఉనన్ దాని
పర్కారం లోకం ఆరంభం నుండి తన సృషిట్
కారయ్మంతా ముగిసినా ఆయన,

“నేను నా తీవర్ ఆగర్హంతో శపథం చేశాను.
వారు నా విశార్ంతిలో పర్వేశించరు”

అనాన్డు.
4 మరో చోట ఏడవ దినం గూరిచ్ చెబుతూ,
“దేవుడు ఏడవ రోజు తన పనులనీన్ ముగించి,
విశార్ంతి తీసుకునాన్డు” అనాన్డు.
5 మళీల్ “వారు నా విశార్ంతిలో

పర్వేశించరు” అని చెపాప్డు.
6 దేవుని విశార్ంతి కొందరు

పర్వేశించడానికి ఏరప్డిందనన్ది సప్షట్ం.
కాబటిట్, ఎవరికైతే సువారత్ ముందుగా
పర్కటించబడిందో వారు తమ అవిధేయత
కారణంగా దానిలో పర్వేశించలేక పోయారు. 7

కాబటిట్ దేవుడు, “ఈ దినం” అనే ఒక
పర్తేయ్క దినానిన్ నిరణ్యించాడు. మొదట
దీనిన్ గూరిచ్న పర్సాత్వన జరిగిన చాలా
కాలానికి, తిరిగి దావీదు దావ్రా ఆయన
మాటాల్డినపుప్డు, ఆయన ఇలా అనాన్డు,

“మీరు మీ హృదయాలను కఠినపరచుకోకుండా నేడు
ఆయన మాట వింటే మేలు.”

8 ఒక వేళ యెహోషువ వారికి విశార్ంతి
ఇవవ్గలిగితే దేవుడు మరొక రోజు గూరిచ్
చెపేప్వాడు కాదు.

పరిపూరణ్పరిపూరణ్ విమోచనలోవిమోచనలో విశావ్సికివిశావ్సికి విశార్ంతివిశార్ంతి
9 కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి

నిలిచి ఉంది. 10 ఎందుకంటే దేవుడు తన పనులనీన్
చేసి ముగించి విశార్ంతి తీసుకునన్టేల్
ఆయన విశార్ంతిలో పర్వేశించేవాడు కూడా
తన పనులనీన్ ముగించి విశార్ంతిలో
పర్వేశిసాత్డు. 11 కాబటిట్, వారిలా
అవిధేయతలో పడిపోకుండా, ఆ విశార్ంతిలో
పర్వేశించడానికి ఆతుర్త పడదాం.

12 ఎందుకంటే దేవుని వాకుక్ సజీవమైనది,
కిర్యాశీలకమైనది, రెండంచులు ఉనన్ ఎలాంటి
కతిత్ కంటే కూడా పదునుగా ఉండి పార్ణం
నుండి ఆతమ్నూ, కీళళ్ నుండి మూలుగనూ
విభజించగలిగేంత శకిత్ గలదిగా ఉంటుంది. అది
హృదయంలోని ఆలోచనలపైనా ఉదేద్శాలపైనా
తీరుప్ చెపప్గలదు. 13 సృషిట్లో ఆయనకు
కనిపించనిది అంటూ ఏదీ లేదు. మనం లెకక్

అపప్గించవలసిన దేవుని దృషిట్కి అంతా
సప్షట్ంగా ఉంది.

దేవునిదేవుని కుమారునికుమారుని కృపకృప, కరుణకరుణ దావ్రాదావ్రా విశావ్సికివిశావ్సికి
విశార్ంతివిశార్ంతి ఉందిఉంది

14 ఆకాశాలగుండా వెళిళ్న దేవుని కుమారుడు
యేసు అనే పర్ధాన యాజకుడు మనకు ఉనాన్డు
కాబటిట్ మనం విశవ్సించినదానిన్ గటిట్గా
పటుట్కుందాం. 15 మన బలహీనతల పటల్ మన
పర్ధాన యాజకుడికి సానుభూతి ఉంది.
ఎందుకంటే ఆయన కూడా మనలాగే శోధన
ఎదురొక్నాన్డు. అయితే ఆయన పాపం లేని
వాడుగా ఉనాన్డు. 16 కాబటిట్ మన
అవసరాలోల్ ఆయన కృపా కనికరాలకై
ధైరయ్ంతో కృపా సింహాసనం దగగ్రికి
వెళాద్ం.

మనమన గొపప్గొపప్ పర్ధానపర్ధాన యాజకుడుయాజకుడు (1) ఆయనఆయన పనిపని

దేవునికి సంబంధించిన పనులు
చేయడానికీ, పర్జల పకష్ంగా వారి
పాపాల కోసం అరప్ణలనూ, బలులనూ

అరిప్ంచడానికీ, పర్తి పర్ధాన యాజకుడి
నియామకమూ పర్జలోల్ నుండే జరుగుతుంది. 2

అతడు అజాఞ్నుల విషయంలోనూ, దారి తపిప్న
వారి విషయంలోనూ సానుభూతి చూపుతాడు.
ఎందుకంటే అతణిణ్ కూడా అలాంటి బలహీనతలు
చుటుట్ముటిట్ ఉంటాయి గనక 3 ఆ బలహీనతల
కారణంగా పర్జల పాపాల కోసం ఎలా అరప్ణలు
అరిప్సుత్నాన్డో అలాగే తన కోసం కూడా
అరిప్ంచాలిస్ ఉంటుంది. 4 ఈ గొపప్దనానిన్
ఎవరూ తమకు తామే ఆపాదించుకునే వీలు లేదు.
అహరోనుకు ఉనన్టుట్గా దీనికి దేవుని
పర్తేయ్క పిలుపు ఉండాలి.

(2) కీర్సుత్కీర్సుత్ మెలీక్సెదెకుమెలీక్సెదెకు కర్మంకర్మం చొపుప్నచొపుప్న
పర్ధానపర్ధాన యాజకుడుయాజకుడు

5 అలానే కీర్సుత్ కూడా పర్ధాన యాజకుని
సాథ్నానికి తనను తానే హెచిచ్ంచుకోలేదు
గానీ దేవుడే ఆయనతో ఇలా అనాన్డు.
“నువువ్ నా కుమారుడివి.
ఈ రోజు నేను నీకు తండిర్నయాయ్ను.”
6 అలాగే మరొక చోట ఆయన,

“నువువ్ మెలీక్సెదెకు కర్మంలో కలకాలం
ఉండే యాజకుడివి” అనాన్డు.

7 ఆయన శరీరంతో ఉనన్పుప్డు తనను మరణం
నుండి రకిష్ంచగల దేవునికి పార్రథ్నలూ,
మనవులూ చేసూత్ కనీన్ళళ్తో మొరర్
పెటుట్కునాన్డు. దేవునిపై ఆయనకునన్
పూజయ్భావం వలల్ దేవుడు వాటిని
ఆలకించాడు. 8 ఆయన కుమారుడై ఉండి కూడా
తాను అనుభవించిన బాధల వలల్ విధేయత అంటే
ఏమిటో నేరుచ్కునాన్డు. 9 మెలీక్సెదెకు
కర్మంలో దేవుడు ఆయనను పర్ధాన
యాజకుడిగా నియమించాడు. 10 ఈ విధంగా ఆయన
పరిపూరుణ్డయాయ్డు, తనకు విధేయులైన
వారందరి శాశవ్త రకష్ణకు కారణమయాయ్డు.

విజఞ్పిత్విజఞ్పిత్, హెచచ్రికహెచచ్రిక
11 దీనిన్ గురించి చెపాప్లిస్ంది ఎంతో

ఉంది. అయితే వినడంలో మందకొడిగా ఉంటారు
గనక మీకు వివరించడం కషట్ం. 12 ఈపాటికలాల్
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మీరు బోధకులుగా ఉండవలసింది కానీ దేవుని
మాటలోల్ని పార్థమిక సూతార్లను మరొకడు
ఇంకా మీకు బోధించాలిస్ వసుత్నన్ది.
మీరింకా పాలు తాగే దశలోనే ఉనాన్రు కానీ
బలమైన ఆహారం తినే శకిత్ మీకు లేదు. 13

కేవలం పాలు మాతర్మే తాగే పర్తివాడూ
పసివాడే కాబటిట్ నీతికి సంబంధించిన
విషయాలోల్ అనుభవం లేని వాడుగా ఉనాన్డు.
14 దీనికి భినన్ంగా, వయసుస్ వచిచ్న
పెదద్వారు తమ సాధకం చేత మంచి ఏదో, చెడు
ఏదో వివేచించ గలిగి, మంచీ చెడూ తేడా
తెలుసుకోవడంలో శికష్ణ పొంది ఉంటారు.
అలాంటి వారికి పుషిట్కరమైన ఆహారం కావాలి.

కాబటిట్ కీర్సుత్ సందేశం గురించి
పార్రంభంలో మనం వినన్ అంశాలను
వదలి, మరింత పరిణతి సాధించే దిశగా

సాగిపోదాం. నిరీజ్వ కిర్యల కోసం
పశాచ్తాత్ప పడటమూ, దేవునిపై విశావ్సమూ,
2 బాపీత్సాలూ, తలపై చేతులుంచడమూ,
చనిపోయినవారు పునరీజ్వితులు కావడమూ,
నితయ్ శికాష్ వంటి పార్థమిక అంశాలపై
మళీళ్ పునాది వేయకుండా ముందుకు సాగుదాం. 3

ఒకవేళ దేవుడు అనుమతిసేత్ అలా చేసాత్ం.
4 తమ జీవితాలోల్ ఒకసారి వెలుగును పొందిన

వారు, పరలోక వరానిన్ అనుభవించినవారు,
పరిశుదాధ్తమ్లో భాగం పొందినవారు దేవుని
శుభవాకుక్నూ, రాబోయే కాలం తాలూకు
శకుత్లనూ రుచి చూసిన వారు ఒకవేళ మారగ్ం
విడిచి తపిప్పోతే వారిని తిరిగి పశాచ్తాత్ప
పడేలా చేయడం అసాధయ్ం. 6 ఎందుకంటే
దేవుని కుమారుణిణ్ వారే మళీళ్ సిలువ
వేసూత్ ఆయనను బహిరంగంగా అపహాసయ్ం
చేసుత్నాన్రు.

7 ఇది ఎలాగంటే, నేల తరచుగా తనపై కురిసే
వాన నీటిలో తడిసి తనను దునిన్న రైతులకు
పర్యోజనకరమైన పంటలనిసూత్ దేవుని
దీవెనలు పొందుతుంది. 8 అయితే ముళూళ్,
ముళళ్ పొదలూ ఆ నేలపై మొలిసేత్ అది
పనికిరానిదై శాపానికి గురి అవుతుంది.
తగలబడిపోవడంతో అది అంతం అవుతుంది.

9 పిర్యమైన సేన్హితులారా, మేము ఇలా
మాటాల్డుతునన్పప్టికీ మీరింతకంటే మంచి
సిథ్తిలోనే ఉనాన్రనీ, రకష్ణకు సంబంధించిన
విషయాలోల్ మంచి సిథ్తిలోనే ఉనాన్రనీ
గటిట్గా నముమ్తునాన్ం. 10 దేవుడు
అనాయ్యం చేసేవాడు కాదు. పరిశుదుధ్లకు
మీరు సేవలు చేశారు. చేసూత్నే ఉనాన్రు.
దేవుని నామానిన్ బటిట్ మీరు చూపిన
పేర్మనూ మీ సేవలనూ ఆయన మరిచ్పోడు.

11 మనం దేని కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్మో
దాని విషయంలో మీలో పర్తివాడూ సంపూరణ్
నిశచ్యతతో, శర్దధ్తో చివరి వరకూ సాగాలని
మా అభిలాష. 12 మీరు మందకొడిగా ఉండాలని
మేము కోరుకోవడం లేదు. విశావ్సంతో,
సహనంతో, వాగాద్నాలను వారసతవ్ంగా పొందిన
వారిని అనుకరించాలని కోరుకుంటునాన్ం.

(3) తెరతెర లోపలికిలోపలికి పర్వేశించినపర్వేశించిన మనమన పర్ధానపర్ధాన
యాజకుడుయాజకుడు మనలిన్మనలిన్ కూడాకూడా పర్వేశపెడతాడుపర్వేశపెడతాడు

13 దేవుడు అబార్హాముకు వాగాద్నం
చేసినపుప్డు, ఆయన కంటే గొపప్వాడు ఎవడూ
లేడు కాబటిట్, “నా తోడు” అంటూ పర్మాణం

చేశాడు. 14 “నినున్ కచిచ్తంగా
ఆశీరవ్దిసాత్ను. నీ సంతతిని విసాత్రం
చేసాత్ను” అనాన్డు. 15 ఈ విధంగా
అబార్హాము సహనంతో వేచి ఉనన్ తరువాత
దేవుడు తనకు వాగాద్నం చేసిన భూమిని
పొందాడు.

16 సాధారణంగా మనుషులు తమ కంటే
గొపప్వాడి తోడు అంటూ పర్మాణం
చేసాత్రు. వారికునన్ పర్తి వివాదానికీ
పరిషాక్రం చూపేది పర్మాణమే. 17

వాగాద్నానికి వారసులైన వారికి తన సంకలప్ం
మారుప్ లేనిదని సప్షట్ం చేయడానికి
దేవుడు ఒటుట్ పెటుట్కోవడం దావ్రా తన
వాగాద్నానికి హామీ ఇచాచ్డు.

18 అందువలల్ వేటి విషయం దేవుడు అబదధ్ం
ఆడలేడో, మారుప్ లేని ఆ రెండింటి దావ్రా
ఆశర్యం కోరి పరుగు తీసే మన ఎదుట ఉనన్
ఆశాభావానిన్ మనం బలంగా పటుట్కోడానికి
గటిట్ పోర్తాస్హం ఉండాలని అలా చేశాడు.
19 ఈ ఆశాభావం మన ఆతమ్లకు చెకుక్చెదరని,
సిథ్రమైన లంగరు వలే ఉండి తెర లోపలికి
పర్వేశిసుత్ంది. 20 మెలీక్సెదెకు కర్మంలో
కలకాలం పర్ధాన యాజకుడైన యేసు మన తరపున
మనకంటే ముందుగా దానిలో పర్వేశించాడు.

(4) చరితర్చరితర్ పురుషుడైనపురుషుడైన మెలీక్సెదెకుమెలీక్సెదెకు
కీర్సుత్కుకీర్సుత్కు ముంగురుత్ముంగురుత్

రాజులను హతమారిచ్ తిరిగి వసుత్నన్
అబార్హామును షాలేం పటట్ణానికి
రాజైన మెలీక్సెదెకు కలుసుకుని

ఆశీరవ్దించాడు. 2 అబార్హాము తాను
యుదధ్ంలో పటుట్కునన్ వాటిలో పదవ వంతు
అతనికి ఇచాచ్డు. “మెలీక్సెదెకు” అనే అతని
పేరుకు నీతికి రాజు అనీ, ఇంకా, “షాలేం రాజు”,
అంటే శాంతికి రాజు అనీ అరథ్ం. 3 అతడు
తండిర్ లేకుండానూ, తలిల్ లేకుండానూ
ఉనాన్డు. ఇతనికి పూరీవ్కులంటూ ఎవరూ లేరు.
ఇతని జీవిత కాలానికి పార్రంభం లేదు.
జీవితానికి అంతం అంటూ లేదు. దేవుని
కుమారుడిలా ఇతడు కలకాలం యాజకుడై ఉనాన్డు.

మెలీక్సెదెకుమెలీక్సెదెకు యాజకతవ్ంయాజకతవ్ం అహరోనుఅహరోను
యాజకతవ్ంయాజకతవ్ం కనాన్కనాన్ గొపప్దిగొపప్ది. ఎందుకంటేఎందుకంటే

అహరోనుఅహరోను అబార్హాములోఅబార్హాములో ఉండిఉండి
మెలీక్సెదెకుకుమెలీక్సెదెకుకు పదవభాగంపదవభాగం సమరిప్ంచాడుసమరిప్ంచాడు

4 ఇపుప్డు ఇతడెంత గొపప్వాడో గమనించండి.
మన పూరివ్కుడైన అబార్హాము యుదధ్ంలో
తాను కొలల్గొటిట్న శేర్షఠ్మైన
వసుత్వులోల్ పదోవంతు ఇతనికి ఇచాచ్డు. 5

లేవి వంశం వారిలో నుండి యాజకులైన వారు, ఇతర
గోతార్ల పర్జలు అబార్హాము సంతతి
వారైనపప్టికీ, వారి దగగ్ర పదవ వంతును
కానుకగా సేకరించాలని ధరమ్శాసత్ర్ం
ఆదేశిసుత్ంది.

6 కానీ లేవీతో ఎలాంటి సంబంధమూ లేని
మెలీక్సెదెకు అబార్హాము దగగ్ర పదోవంతు
కానుకలు సీవ్కరించి అబార్హామును
ఆశీరవ్దించాడు. 7 ఆశీరవ్దించేవాడు
అధికుడనీ దానిన్ అందుకునేవాడు తకుక్వ
వాడనన్ది కాదనలేని విషయం. 8 లేవీ
కర్మంలో యాజకుడై కానుక సీవ్కరించేవాడు
ఒకరోజు మరణిసాత్డు. అయితే అబార్హాము
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కానుకను సీవ్కరించిన వాడు శాశవ్తంగా
జీవిసూత్ ఉనన్టుట్గా వివరణ ఉంది.

9 ఒక రకంగా చెపాప్లంటే పదోవంతు
కానుకలను సీవ్కరించిన లేవీ తాను కూడా
అబార్హాము దావ్రా పదవ వంతు కానుకలు
ఇచాచ్డు. 10 ఇది ఎలాగంటే, లేవీ అబార్హాము
నుండే రావాలి కాబటిట్, అబార్హాము
మెలీక్సెదెకుకు కానుక ఇచిచ్నపుప్డు అతని
గరభ్వాసంలో లేవీ ఉనాన్డు.

అహరోనుఅహరోను యాజకతవ్ంయాజకతవ్ం దేనినీదేనినీ పరిపూరణ్ంపరిపూరణ్ం
చేయదుచేయదు

11 లేవీయులు యాజకులై ఉనన్పుప్డే దేవుడు
వారికి ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ ఇచాచ్డు.
కాబటిట్ ఒకవేళ ఆ యాజక వయ్వసథ్ వలల్నే
పరిపూరణ్త కలిగిందీ అనుకుంటే లేవీయుడైన
అహరోను కర్మంలో కాకుండా మెలీక్సెదెకు
కర్మంలో వేరే యాజకుడు రావలసిన
అవసరమేంటి?

12 యాజకతవ్ం మారినపుప్డు యాజక ధరమ్ం
కూడా మారాలి. 13 పర్సుత్తం ఈ విషయాలనీన్
వేరే గోతర్ంలో పుటిట్న వయ్కిత్ని
గూరిచ్ చెపుప్కుంటునాన్ం. ఈ గోతర్ంలో
పుటిట్న వారిెవరూ బలిపీఠం వదద్ సేవ
చేయలేదు. 14 మన పర్భువు యూదా గోతర్ంలో
పుటాట్డు అనేది తెలిసిన విషయమే.
యాజకులను గూరిచ్ మాటాల్డేటపుప్డు ఈ
గోతార్నిన్ మోషే ఏనాడూ పర్సాత్వనే
చేయలేదు.

15 మెలీక్సెదెకు వంటి మరొక యాజకుడు
వచాచ్డు కనుక మేము చెబుతునన్ది మరింత
సప్షట్మవుతూ ఉంది. 16 ఈ కొతత్ యాజకుడు
ధరమ్శాసత్ర్ం పర్కారం వంశం ఆధారంగా
రాలేదు. నాశనం కావడం అసాధయ్ం అయిన
జీవానికి ఉనన్ శకిత్ ఆధారంగా వచాచ్డు.

17 “నువువ్ మెలీక్సెదెకు కర్మంలో కలకాలం
ఉండే యాజకుడివి”
అని లేఖనాలు ఆయనను గూరిచ్ సాకష్య్ం
ఇసుత్నాన్యి.

18 ఈ విషయంలో ముందు వచిచ్న ఆజఞ్ను
పకక్న పెటట్డం జరిగింది. ఎందుకంటే అది
బలహీనంగానూ వయ్రధ్మైనదిగానూ ఉంది. 19

ధరమ్శాసత్ర్ం దేనినీ పరిపూరణ్ం
చేయలేదు. భవిషయ్తుత్ గూరిచ్ అంత కంటే
శేర్షఠ్మైన ఆశాభావం మనలిన్ దేవుని
దగగ్రికి చేరుసూత్ ఉంది. 20 ఈ శేర్షఠ్మైన
ఆశాభావం పర్మాణం చేయకుండా కలగలేదు. ఇతర
యాజకులైతే పర్మాణం లేకుండానే
యాజకులయాయ్రు. 21 అయితే యేసును గూరిచ్
మాటాల్డుతూ దేవుడు ఇలా పర్మాణం చేశాడు,
“నువువ్ కలకాలం యాజకుడిగా ఉంటావని దేవుడు
పర్మాణం చేశాడు.
ఆయన తన ఆలోచనను మారుచ్కోడు.”

22 ఈ విధంగా మరింత శేర్షఠ్మైన
ఒపప్ందానికి ఆయన పూచీ అయాయ్డు.

అహరోనుఅహరోను వంశీకులువంశీకులు మరణించారుమరణించారు, కీర్సుత్కీర్సుత్
శాశవ్తశాశవ్త కాలంకాలం జీవిసుత్నాన్డుజీవిసుత్నాన్డు

23 ఈ యాజకులు కలకాలం సేవ చేయకుండా
వారిని మరణం నిరోధిసుత్ంది. అందుకే ఒకరి
తరువాత మరొకరుగా అనేకమంది యాజకులు
అయాయ్రు. 24 యేసు కలకాలం జీవిసాత్డు కనుక

ఆయన యాజకతవ్ం కూడా మారుప్లేనిదిగా
ఉంటుంది. 25 కాబటిట్ ఈయన తన దావ్రా
దేవుని దగగ్రికి వచేచ్వారిని సంపూరణ్ంగా
రకిష్ంచడానికి సమరుధ్డుగా ఉనాన్డు. వారి
తరపున వినన్పాలు చేయడానికి కలకాలం
జీవిసూత్ ఉనాన్డు. 26 ఆయన కలమ్షం అంటని
వాడు, నిందా రహితుడు, పవితుర్డు, పాపులకు
వేరుగా ఉనన్వాడు, ఆకాశాల కంటే ఉనన్తంగా
ఉనాన్డు. ఇలాటి పర్ధాన యాజకుడు మనకు
సరిపోయినవాడు. 27 ఇతర పర్ధాన
యాజకులాల్గా పర్తిదినం ముందుగా తన సొంత
పాపాల కోసం అరప్ణలు అరిప్ంచి తరువాత
పర్జల కోసం అరిప్ంచాలిస్న అవసరం ఈయనకు
లేదు. ఈయన తనను తానే అరప్ణగా ఒకక్సారే
అరిప్ంచి ముగించాడు. 28 ధరమ్శాసత్ర్ం
బలహీనతలునన్ వారిని ముఖయ్ యాజకులుగా
నియమిసుత్ంది. కాని ధరమ్శాసత్ర్ం తరువాత
వచిచ్న పర్మాణ వాకుక్ కుమారుణిణ్ పర్ధాన
యాజకుడిగా నియమించింది. ఈయన
శాశవ్తకాలం నిలిచే పరిపూరణ్త పొందినవాడు.

అహరోనుఅహరోను వంశవంశ యాజకులుయాజకులు నీడలకునీడలకు, ఛాయలకుఛాయలకు
పరిచరయ్పరిచరయ్ చేశారుచేశారు

ఇపుప్డు మేం చెబుతునన్ విషయంలో
ముఖాయ్ంశం ఇది. మనకు ఒక పర్ధాన
యాజకుడునాన్డు. ఆయన పరలోకంలో

మహా ఘనత వహించిన దేవుని సింహాసనానికి
కుడివైపున ఆసీనుడై ఉనాన్డు. 2 మానవ
నిరిమ్తం కాకుండా పర్భువే నెలకొలిప్న
పర్తయ్కష్ గుడారం అయిన పరిశుదధ్
గరాభ్లయంలో ఆయన సేవకుడుగా ఉనాన్డు.

3 పర్ధాన యాజకుణిణ్ కానుకలూ, బలులూ
అరిప్ంచడానికి నియమిసాత్రు. కాబటిట్
అరిప్ంచడానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి. 4 ఇపుప్డు
కీర్సుత్ భూమి మీదే ఉంటే యాజకుడిగా
ఉండనే ఉండడు. ఎందుకంటే ధరమ్శాసత్ర్
పర్కారం అరప్ణలు అరిప్ంచేవారునాన్రు. 5

మోషే పర్తయ్కష్ గుడారానిన్ నిరామ్ణం
చేసుత్నన్పుప్డు, “పరవ్తం పైన నీకు నేను
చూపించిన నమూనా పర్కారమే దానిన్
చేయాలి” అని దేవుడు హెచచ్రించాడు.
కాబటిట్ యాజకులు సేవ చేసుత్నన్ గుడారం
పరలోకంలో ఉండే వాటికి నకలుగా, నీడగా ఉంది.

కీర్సుత్కీర్సుత్ మరింతమరింత శేర్షఠ్మైనశేర్షఠ్మైన నిబంధనకునిబంధనకు
మధయ్వరిత్మధయ్వరిత్

6 కానీ ఇపుప్డు కీర్సుత్ మరింత మేలైన
పరిచరయ్ను పొందాడు. ఎందుకంటే
శేర్షఠ్మైన వాగాద్నాలపై ఏరప్డిన
శేర్షఠ్మైన ఒపప్ందానికి ఈయన
మధయ్వరిత్గా ఉనాన్డు.

కొతత్కొతత్ నిబంధననిబంధన పాతపాత నిబంధననిబంధన కనాన్కనాన్
శేర్షఠ్మైనదిశేర్షఠ్మైనది

7 ఎందుకంటే మొదటి ఒపప్ందం లోపం
లేనిదైతే రెండవ ఒపప్ందానికి అవకాశం
ఉండదు. 8 పర్జలోల్ దోషాలు
కనిపించినపుప్డు దేవుడు ఇలా అనాన్డు,
“ఇశార్యేలు పర్జలతో యూదా పర్జలతో
నేను కొతత్ ఒపప్ందానిన్ చేసే రోజులు
వసుత్నాన్యి.
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9 ఐగుపుత్ దేశం నుండి వారి పూరీవ్కులిన్
చెయియ్ పటుట్కుని
బయటకు రపిప్ంచిన రోజున వారితో నేను
చేసిన ఒపప్ందం వంటిది కాదిది.
ఎందుకంటే వారు ఆ ఒపప్ందంలో కొనసాగలేదు.
నేనూ ఇక వారిమీద మనసు పెటట్డం
మానేశాను.”
10 ఇంకా పర్భువు ఇలా అనాన్డు,
“ఆ రోజులు గడిచాక నేను ఇశార్యేలు
పర్జలతో చేసే ఒపప్ందం ఇది.
వారి మనసులోల్ నా శాసనాలు ఉంచుతాను.
అలాగే వారి హృదయాలపై వాటిని రాసాత్ను.
నేను వారి దేవుడినై ఉంటాను. వారు నా
పర్జలై ఉంటారు.

11 ‘పర్భువును తెలుసుకో’ అంటూ వారిలో ఎవడూ
తన ఇరుగు పొరుగు వాళల్కి గానీ
తన సోదరునికి గానీ ఉపదేశం చేయడు.
ఎందుకంటే చినన్వాడి దగగ్ర నుండి
గొపప్వాడి వరకూ
అందరూ ననున్ తెలుసుకుంటారు.
12 నేను వారి అవినీతి పనుల విషయమై కరుణ
చూపుతాను.
వారి పాపాలను ఇక ఎపప్టికీ జాఞ్పకం
చేసుకోను.”

13 ఆయన ‘కొతత్ ఒపప్ందం’ అని చెపప్డం
వలల్, మొదటి ఒపప్ందానిన్ పాతదిగా
చేశాడు. దేనెన్ౖతే అయన పాతది అని
పర్కటించాడో అది మాసిపోవడానికి సిదధ్ంగా
ఉంది.

పాతపాత నిబంధననిబంధన నియమాలునియమాలు, మందిరంమందిరం కేవలంకేవలం
సాదృశయ్రూపాలేసాదృశయ్రూపాలే

మొదటి ఒపప్ందానికి కూడా భూమి మీద
ఒక ఆరాధనా సథ్లమూ, ఆరాధనకు
సంబంధించిన నియమాలూ ఉనాన్యి. 2

ఇది ఎలాగంటే, పర్తయ్కష్ గుడారంలో ఒక
గదిని సిదధ్ం చేశారు. ఇది వెలుపలి గది. దీనిలో
ఒక బలల్, సనిన్ధిలో ఉంచే రొటెట్లు
ఉంచారు. దీనినే పరిశుదధ్ సథ్లం అని పిలిచారు.

3 ఇక రెండవ తెర వెనుక మరో గది ఉంది.
దీనిన్ అతి పరిశుదధ్ సథ్లం అని పిలిచారు. 4

అందులో బంగారంతో చేసిన సాంబార్ణి
పళెళ్ం ఉంది. ఇకక్డ ఇంకా, బంగారం తొడుగు
ఉనన్ నిబంధన మందసం కూడా ఉంది. ఆ
పెటెట్లో ఒక బంగారు పాతర్, ఆ పాతర్లో
మనాన్ ఉంది. ఇంకా ఆ పెటెట్లో చిగిరించిన
అహరోను కరర్, నిబంధనకు సంబంధించిన రెండు
రాతి పలకలు ఉనాన్యి.

5 “కరుణా పీఠం” అని పిలిచే మందసం మూతను
కపుప్తూ తేజసుస్తో నిండిన కెరూబుల
ఆకృతులునాన్యి. వాటిని గూరిచ్ ఇపుప్డు
వివరించడం సాధయ్ం కాదు. 6 వీటనిన్టినీ
సిదధ్ం చేశాక యాజకులు కర్మం తపప్కుండా
పర్తయ్కష్ గుడారంలోని వెలుపలి గదిలోకి
పర్వేశించి తమ సేవలు చేసాత్రు.

7 కానీ పర్ధాన యాజకుడు సంవతస్రానికి
ఒకక్సారి మాతర్మే లోపలి రెండవ గదిలో
పర్వేశిసాత్డు. అయితే అలా
పర్వేశించడానికి ముందు తానూ, తన పర్జలూ
తెలియక చేసిన దోషాల కోసం బలి అరిప్ంచి ఆ
రకాత్నిన్ చేత బటుట్కొని పర్వేశిసాత్డు.
8 దీనిన్ బటిట్, ఆ మొదటి గది నిలిచి ఉండగా

అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో పర్వేశించే మారగ్ం
వెలల్డి కాలేదని పరిశుదాధ్తమ్ సప్షట్ం
చేసుత్నాన్డు.

9 ఆ గుడారం, ఈ కాలానికి ఒక ఉదాహరణగా
ఉంది. ఈ అరప్ణలూ కానుకలూ ఆరాధించే
వయ్కిత్ మనసాస్కిష్ని పరిపూరణ్ం
చేయలేక పోయాయి. 10 ఇవి కేవలం
అనన్పానాలకు, పలురకాల పర్కాష్ళనలకు
సంబంధించిన ఆచారాలు. ఇవి నూతన వయ్వసథ్
వచేచ్ంత వరకూ నిలిచి ఉండే శరీర సంబంధమైన
నియమాలు.

కొతత్కొతత్ నిబంధననిబంధన మందిరంమందిరం, బలులుబలులు, వాసత్వాలువాసత్వాలు
11 అయితే కీర్సుత్ రాబోయే మంచి

విషయాలకు పర్ధాన యాజకుడిగా వచాచ్డు.
చేతులతో చేయనిదీ, సృషిట్ అయిన
పర్పంచానికి చెందనిదీ, పాత గుడారం కంటే
మరింత ఘనమైనదీ, మరింత పరిపూరణ్మైనదీ
అయిన గుడారం గుండా వచాచ్డు. 12 మేకల, కోడె
దూడల రకత్ంతో కాకుండా కీర్సుత్ తన సొంత
రకత్ంతో అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో ఒకక్సారే
పర్వేశించాడు. తదావ్రా శాశవ్తమైన రకష్ణ
కలిగించాడు.

13 ఎందుకంటే కేవలం ఎదుద్ల రకత్మూ, మేకల
రకత్మూ, ఆవు దూడ బూడిదను చలల్డం
ఆచారపరంగా అశుదధ్మైన శరీర విషయంలో
పవితర్పరిసేత్ 14 ఇక నితయ్మైన ఆతమ్
దావ్రా ఎలాంటి కళంకం లేకుండా దేవునికి తనను
తాను సమరిప్ంచుకునన్ కీర్సుత్ రకత్ం,
సజీవుడైన దేవునికి సేవ చేయడానికి
నిరీజ్వమైన పనుల నుండి మన మనసాస్కిష్ని
ఎంతగా శుదిధ్ చేయగలదో ఆలోచించండి!

15 ఈ కారణం చేత ఈ కొతత్ ఒపప్ందానికి
కీర్సుత్ మధయ్వరిత్గా ఉనాన్డు. ఇలా
ఎందుకంటే, మొదటి ఒపప్ందం కింద ఉనన్
పర్జలను వారు చేసిన పాపాలకు కలిగే శికష్
నుండి విడిపించడానికి ఒకరు చనిపోయారు.
కాబటిట్ దేవుడు పిలిచిన వారు ఆయన
వాగాద్నం చేసిన తమ శాశవ్తమైన
వారసతావ్నిన్ సీవ్కరించడానికి వీలు
కలిగింది.

16 ఎవరైనా వీలునామా వదిలి వెళేత్, ఆ
వయ్కిత్ మరణించాడని నిరూపణ కావాలి. 17

మరణం ఉంటేనే వీలునామా చెలుల్బాటు
అవుతుంది. దానిన్ రాసిన వాడు బతికి ఉండగా ఆ
వీలునామా చెలల్దు. 18 కాబటిట్ మొదటి
ఒపప్ందం కూడా రకత్ం లేకుండా ఏరప్డలేదు.

కొతత్కొతత్ నిబంధననిబంధన కీర్సుత్కీర్సుత్ అంతిమఅంతిమ వీలునామావీలునామా,
ఆయనఆయన రకత్ంతోరకత్ంతో ముదర్ముదర్ వేసినదివేసినది

19 మోషే కూడా ధరమ్శాసత్ర్ంలోని అనిన్
ఆదేశాలనూ పర్జలకు వివరించిన తరువాత
కోడెదూడల, మేకల రకాత్నిన్ నీళళ్తో కలిపి
ఎరర్ని ఉనిన్, హిసోస్పుతో దానిన్ తీసుకుని
ధరమ్శాసత్ర్గర్ంథం చుటట్ మీదా,
పర్జలందరి మీదా చిలకరించాడు. 20 తరువాత,
“ఇది నిబంధన రకత్ం. దీనిలోనే దేవుడు మీకు
ఆదేశాలు ఇచాచ్డు” అని చెపాప్డు. 21 అలాగే
ఆ రకాత్నిన్, ఆరాధనా గుడారం పైనా,
గుడారంలోని సేవకు ఉపయోగించే
పాతర్లనిన్టిపైనా చిలకరించాడు. 22

ధరమ్శాసత్ర్ం పర్కారం, దాదాపు
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వసుత్వులనీన్ రకత్ం వలల్ శుదిధ్ అవుతాయి.
రకత్ం చిందించకపోతే పాపాలకు కష్మాపణ
కలగదు.

పరలోకపరలోక మందిరంమందిరం మరింతమరింత శేర్షఠ్మైనశేర్షఠ్మైన
బలిదావ్రాబలిదావ్రా శుదిధ్శుదిధ్ అయిందిఅయింది

23 కాబటిట్ పరలోకంలో ఉనన్వాటికి నకలుగా
ఉనన్ వసుత్వులు జంతు బలుల వలల్ శుదిధ్
కావలసి ఉంది. అయితే అసలు పరలోకానికి
సంబంధించినవి శుదిధ్ కావాలంటే అంతకంటే
శేర్షఠ్మైన బలులు జరగాలి. 24 అందుచేత
చేతులతో నిరామ్ణం జరిగి, నిజమైన దానికి
నకలుగా ఉనన్ అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి
కీర్సుత్ పర్వేశించలేదు, పర్సుత్తం ఆయన
మనందరి కోసమూ దేవుని సనిన్ధిలో
కనిపించడానికి ఏకంగా పరలోకంలోకే
పర్వేశించాడు.

కొతత్కొతత్ నిబంధనలోనినిబంధనలోని ఒకేఒకే బలిబలి పాతపాత నిబంధనలోనినిబంధనలోని
అనేకఅనేక బలులకనాన్బలులకనాన్ శేర్షఠ్మైనదిశేర్షఠ్మైనది

25 అంతేకాదు, పర్ధాన యాజకుడు పర్తి
సంవతస్రం తనది కాని వేరే రకత్ం తీసుకుని అతి
పరిశుదధ్ సథ్లంలో పర్వేశిసాత్డు. అయితే
యేసు పదే పదే తనను తాను అరిప్ంచుకోడానికి
అకక్డికి వెళళ్లేదు. 26 ఒకవేళ ఆయన పదేపదే
అకక్డికి వెళాళ్లిస్ వసేత్ భూమి
పార్రంభం నుండి ఆయన అనేకసారుల్ హింస
పొందాలిస్ వచేచ్ది. కానీ ఆయన ఈ
కాలాంతంలో పర్తయ్కష్మై ఒకేసారి తనను
తాను బలిగా అరిప్ంచడం దావ్రా పాపానిన్
తీసివేశాడు.

27 మనుషులంతా ఒకేసారి చనిపోతారు. తరువాత
తీరుప్ జరుగుతుంది. 28 అలాగే కీర్సుత్
అనేకమంది పాపాలను తీసివేయడం కోసం
ఒకక్సారే తనను తాను అరిప్ంచుకునాన్డు.
ఆయన రెండోసారి కనిపించనునాన్డు. అయితే
ఈ సారి పాపాల కోసం కాదు కానీ తన కోసం
సహనంతో వేచి ఉనన్వారి రకష్ణ కోసం
కనిపించనునాన్డు.

ఎందుకంటే ధరమ్శాసత్ర్ం అనేది
భవిషయ్తుత్లో కలిగే శేర్షఠ్మైన
విషయాలకు పర్తిబింబంలా ఉంది కానీ

అది వాటి నిజ సవ్రూపం కాదు. యాజకులు పర్తి
సంవతస్రం అరిప్ంచే ఒకే రకం బలుల దావ్రా
ధరమ్శాసత్ర్ం దేవుని దగగ్రికి వచేచ్
వారిని పరిపూరుణ్లిన్ చేయలేదు. 2 ఒకవేళ
అలా చేయగలిగితే ఇక ఆ బలులు అరిప్ంచడం
మానేసాత్రు కదా! ఆరాధించేవారు
శుదుధ్లైతే పాపానికి గూరిచ్న సప్ృహ వారికిక
ఉండదు కదా! 3 అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచడం
వలల్ పర్తి సంవతస్రం పాపాలు గురుత్కు
వసూత్నే ఉంటాయి. 4 ఎందుకంటే ఎదుద్ల,
మేకల రకత్ం పాపానిన్ తీసివేయడం
అసాధయ్ం. 5 కీర్సుత్ ఈ లోకంలోకి
వచిచ్నపుప్డు ఇలా అనాన్డు,
“నువువ్ బలులను గానీ కానుకలను గానీ
కోరుకోలేదు.
కానీ నాకొక దేహానిన్ నువువ్ సిదధ్ం
చేసావు.

6 దహన బలులనాన్ పాప పరిహారం కోసం చేసే
బలులనాన్ నీకు సంతోషం ఉండదు.

7 అపుప్డు నేను నీతో ఇలా అనాన్ను, ‘చూడు,
నా గురించి గర్ంథంలో రాసిన పర్కారం నీ
ఇషాట్నిన్ జరిగించడానికి నేనునాన్ను.’ ”

8 పైన చెపిప్నటుట్గా ఆయన, “నువువ్
బలులను గానీ, కానుకలను గానీ దహన బలులను గానీ
పాప పరిహారం కోసం చేసే బలులను గానీ
కోరుకోవు, వీటిలో నీకు సంతోషం ఉండదు. ఇవి
ధరమ్శాసత్ర్ం పర్కారం అరిప్ంచబడేవి”
అనాన్డు. 9 ఆ తరువాత ఆయన, “చూడు, నీ ఇషట్
పర్కారం చేయడానికి నేనునాన్ను” అని
చెపాప్డు. రెండవ పర్కిర్యను
నెలకొలప్డానికి ఆయన మొదటి పర్కిర్యను
పకక్న పెటేట్శాడు. 10 ఈ రెండవ
పర్కిర్యలో యేసు కీర్సుత్ దేహం
ఒకక్సారే బలి కావడం చేత దేవుని ఇషట్
పర్కారం మనకు శుదిధ్ జరిగింది. 11 పర్తి
యాజకుడూ పర్తి రోజూ నిలబడి ఒకే విధమైన
బలులు అదేపనిగా అరిప్సూత్ సేవ చేసూత్
ఉంటాడు. అవి ఎపప్టికీ పాపాలను
తీసివేయలేవు.

12 కానీ కీర్సుత్ పాపాల కోసం శాశవ్తంగా
నిలిచి ఉండే ఒకే బలి అరిప్ంచి దేవుని కుడి
పకక్న కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 13 తన శతుర్వులు
అవమానం పొంది తన కాళళ్ కింద పీటగా మారే
సమయం కోసం వేచి చూసూత్ ఉనాన్డు. 14

శుదిధ్ పొందిన వారిని ఆయన ఒకక్ బలి దావ్రా
శాశవ్తంగా పరిపూరుణ్లుగా చేశాడు. 15 దీనిన్
గురించి పరిశుదాధ్తమ్ కూడా మనకు
సాకష్మిసుత్నాన్డు. మొదట ఆయన ఇలా
అనాన్డు,

16 “ ‘ఆ రోజులు గడిచిన తరువాత నేను వారితో
చేసే ఒపప్ందం ఇదే’ అని పర్భువు
అంటునాన్డు.
‘నా శాసనాలను వారి హృదయాలోల్ ఉంచుతాను.
వారి మనసులపై వాటిని రాసాత్ను.’ ”
17 తరువాత ఆయన, “వాళళ్ పాపాలనూ
అకర్మాలనూ ఇక మీదట ఎపప్టికీ జాఞ్పకం
చేసుకోను” అనాన్డు. 18 ఈ విషయాలకు ఎపుప్డు
కష్మాపణ కలుగుతుందో ఇక అపప్టి నుండి పాప
పరిహారం కోసం చేసే బలులు ఉండవు.

విశావ్సివిశావ్సి అతిపవితర్అతిపవితర్ సథ్లంసథ్లం లోలో ఆరాధిసాత్డుఆరాధిసాత్డు
19 కాబటిట్ సోదరులారా, యేసు రకత్ం

దావ్రా అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి
పర్వేశించడానికి మనకు ధైరయ్ం ఉంది. 20

తెర గుండా అంటే తన దేహం దావ్రా
పర్వేశించే కొతత్దీ, సజీవమూ అయిన
మారాగ్నిన్ ఆయన మనకోసం తెరిచాడు. 21

దేవుని ఇంటి పైన మనకు గొపప్
యాజకుడునాన్డు గనుక, 22 విశావ్సం విషయంలో
సంపూరణ్ నిశచ్యత ఉనన్ యథారధ్
హృదయంతో, కలమ్షమైన మనసాస్కిష్ నుండి
శుదిధ్ అయిన హృదయంతో, సవ్చఛ్మైన
నీటితో కడిగిన శరీరంతో దేవుణిణ్
సమీపిదాద్ం.

23 వాగాద్నం చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు
కాబటిట్ చలించకుండా మనకు కలిగిన ఆశాభావం
గూరిచ్న మన ఒపుప్కోలుకు కటుట్బడి ఉందాం.

24 అధికంగా పేర్మించడానికీ, మంచి పనులు
చేయడానికీ ఒకరినొకరు పేర్రేపించుకుంటూ
ఉండండి. 25 కొంత మంది సమాజంగా సమకూడడం
మానేశారు. మీరు అలా చేయవదుద్. ఆ దినం
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దగగ్ర పడడం చూసే కొదీద్ ఇంకా ఎకుక్వగా
అలా చేసూత్ ఉండండి.

చంచలచంచల బుదిధ్కిబుదిధ్కి వయ్తిరేకంగావయ్తిరేకంగా హెచచ్రికహెచచ్రిక
26 సతాయ్నిన్ గూరిచ్న జాఞ్నం

సీవ్కరించిన తరువాత కూడా మనం ఉదేద్శ
పూరవ్కంగా పాపం చేసేత్ ఆ పాపాలకు ఇక
బలులేమీ ఉండవు. 27 కానీ భయంతో తీరుప్ కోసం
ఎదురు చూడటమే మిగిలి ఉంటుంది. అలాగే
దేవుని శతుర్వులను దహించి వేసే పర్చండమైన
అగిన్ ఉంటుంది. 28 ఎవడైనా మోషే ఇచిచ్న
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ తిరసక్రిసేత్ ఇదద్రో
ముగుగ్రో చెపిప్న సాకష్య్ం మీద వాడిని
ఎలాంటి దయాదాకిష్ణయ్ం లేకుండా
చంపుతారు.

29 ఇలా ఉంటే మరి దేవుని కుమారుణిణ్ తమ
కాళళ్ కింద తొకిక్వేసి, తనను శుదిధ్ చేసిన
నిబంధన రకాత్నిన్ అపవితర్మైనదిగా ఎంచి,
కృపాభరితమైన ఆతమ్ను అవమానించిన వాడికి
మరి ఇంకెంత ఎకుక్వ శికష్ పడుతుందో
ఆలోచించండి. 30 “పర్తీకారం తీరచ్డం నా పని.
నేనే తిరిగి చెలిల్సాత్ను” అనీ, అలాగే
“పర్భువు తన పర్జలకు తీరుప్ తీరుసాత్డు” అనీ
చెపిప్న వాడు మనకు తెలుసు. 31 సజీవుడైన
దేవుని చేతిలో పడడం భయానకమైన విషయం.

32 అయితే గతించిన రోజులను జాఞ్పకం
చేసుకోండి. మీరు వెలుగును అనుభవించిన తరువాత
ఎంత గొపప్ హింసనూ వేదననూ భరించారో
జాఞ్పకం చేసుకోండి. 33 హింసల, అవమానాల
వలల్ మీరు బహిరంగంగా అపహాసాయ్నికి
గురయాయ్రు. మరో వైపు అలాంటి వేదన
అనుభవించిన వారితో మీరు
భాగసావ్ములయాయ్రు. 34 ఇదెలాగంటే, మీరు
ఖైదులో ఉనన్వారిని కనికరించారు. మీకు
శేర్షఠ్మైన, కలకాలం నిలిచి ఉండే సంపదలు
ఉనాన్యని తెలుసుకుని మీకునన్
ఆసిత్పాసుత్లిన్ ఇతరులు పటుట్కు పోతుంటే
ఆనందంగా అంగీకరించారు. 35 కాబటిట్
ధైరాయ్నిన్ కోలోప్వదుద్. ధైరయ్ంగా
ఉంటే గొపప్ బహుమానం ఉంటుంది. 36 దేవుని
ఇషాట్నిన్ జరిగించిన తరువాత, ఆయన
వాగాద్నం చేసిన వాటిని పొందడానికి మీకు
సహనం కావాలి.

37 “ఇక కొదిద్ కాలం తరువాత రానునన్ వాడు
తపప్కుండా వసాత్డు.
ఆయన ఆలసయ్ం చేయడు.
38 నా నీతిమంతుడు విశావ్సం వలల్నే
జీవిసాత్డు.
అతడు వెనకుక్ మళిళ్తే అతణిణ్ గూరిచ్
నేను సంతోషించను.”
39 అయితే మనం నాశనానికి పోవడానికి వెనకుక్
తీసేవారం కాము. కానీ ఆతమ్ను
కాపాడుకోడానికి కావలసిన విశావ్సం గలవారిలో
మనం ఉనాన్ం.

విశావ్సమారగ్ంవిశావ్సమారగ్ం శేర్షఠ్తశేర్షఠ్త (1) విశావ్సంవిశావ్సం
పరిథిపరిథి

విశావ్సం అంటే ఒక వయ్కిత్
నమమ్కంగా ఎదురు చూసే వాటిని
గూరిచ్న నిశచ్యత. కంటికి కనిపించని

వాటి ఉనికి గూరిచ్న నమమ్కం. 2 మన
పూరీవ్కులు తమ విశావ్సం బటిట్ దేవుని

ఆమోదం పొందారు. 3 విశవ్ం దేవుని వాకుక్
మూలంగా కలిగిందని విశావ్సం దావ్రానే
అరథ్ం చేసుకుంటునాన్ం. కాబటిట్ కనిపించే
వాటి సృషిట్ కనిపించే వాటి వలల్ జరగలేదని
విశావ్సం చేతనే అరథ్ం చేసుకుంటునాన్ం.

(2) విశావ్సంవిశావ్సం ఉదాహరణలుఉదాహరణలు: హేబెలుహేబెలు
4 విశావ్సం దావ్రా హేబెలు కయీను కంటే

శేర్షఠ్మైన బలిని దేవునికి అరిప్ంచాడు.
దీని వలల్నే అతణిణ్ నీతిమంతుడని పొగడడం
జరిగింది. అతడు తెచిచ్న కానుకలను బటిట్
దేవుడతణిణ్ మెచుచ్కునాన్డు. దాని వలల్
హేబెలు చనిపోయినా ఇపప్టికీ
మాటాల్డుతునాన్డు.

హనోకుహనోకు
5 విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు హనోకును

మరణం చూడకుండా తీసుకు వెళాళ్డు. “దేవుడు
తీసుకువెళాళ్డు కనుక అతడు కనిపించలేదు.”
దేవుడు తీసుకువెళళ్క ముందు అతడు దేవుణిణ్
సంతోషపెటాట్డని చెపప్డం జరిగింది. 6

విశావ్సం లేకుండా దేవుణిణ్
సంతోషపెటట్డం అసాధయ్ం. ఎందుకంటే
దేవుని దగగ్రికి వచేచ్వారు ఆయన ఉనాన్డనీ,
తనను వెదికే వారికి ఆయన పర్తిఫలం
ఇసాత్డనీ నమామ్లి.

నోవహునోవహు
7 విశావ్సానిన్ బటిట్ నోవహు

అపప్టివరకూ తాను చూడని సంగతులను గూరిచ్
దేవుడు హెచచ్రించినపుప్డు దేవుని పటల్
పూజయ్ భావంతో తన కుటుంబానిన్
కాపాడుకోవడం కోసం ఓడను నిరిమ్ంచాడు. ఇలా
చేయడం దావ్రా నోవహు లోకంపై నేరం
మోపాడు. విశావ్సం దావ్రా వచేచ్ నీతికి
వారసుడయాయ్డు.

అబార్హాముఅబార్హాము, శారాశారా
8 దేవుడు అబార్హామును పిలిచినపుప్డు

అతడు విశావ్సానిన్ బటిట్ ఆ పిలుపుకు
విధేయత చూపాడు. తాను వారసతవ్ంగా
పొందబోయే సథ్లానికి పర్యాణమై
వెళాళ్డు. తాను ఎకక్డికి వెళాళ్లో
తెలియకుండానే పర్యాణం అయాయ్డు. 9

విశావ్సానిన్ బటిట్ అతడు వాగాద్న
భూమిలో పరదేశిగా నివసించాడు. అతడు
తనతోబాటు అదే వాగాద్నానికి వారసులైన
ఇసాస్కు, యాకోబు అనే వారితో గుడారాలోల్
నివసించాడు.

10 ఎందుకంటే ఏ పటట్ణానికి, దేవుడే రూప
శిలిప్గా నిరామ్ణకుడుగా ఉనాన్డో ఆ
పునాదులు గల పటట్ణం కోసం అబార్హాము
ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. 11 విశావ్సానిన్
బటిట్ అబార్హామూ, శారా ఎంతో
వృదాధ్పయ్ంలో ఉనన్పుప్డు తమకు కుమారుడు
కలుగుతాడని వాగాద్నం చేసిన దేవుడు
నమమ్దగిన వాడని భావించారు కనుక శారా గరభ్ం
ధరించడానికి శకిత్ పొందింది.

12 అందుచేత చావుకు దగగ్రైన ఈ వయ్కిత్
నుండి లెకక్ లేనంత మంది వారసులు
పుటుట్కొచాచ్రు. వారు ఆకాశంలో
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నకష్తార్లాల్గా సముదర్ తీరంలో ఇసుక
రేణువులాల్గా విసత్రించారు.

13 వీరంతా వాగాద్నాలు పొందకుండానే
విశావ్సంలో చనిపోయారు. కానీ దూరం నుండి
వాటిని వీళుళ్ చూశారు. వాటికి సావ్గతం
పలికారు. ఈ భూమి మీద తాము పరదేశులమనీ,
అపరిచితులమనీ ఒపుప్కునాన్రు. 14 ఇలాంటి
విషయాలు చెబుతునన్ వారు తాము తమ
సవ్దేశానిన్ వెదుకుతునాన్మని సప్షట్ం
చేసుత్నాన్రు. 15 ఒకవేళ వారు తాము విడిచి
వచిచ్న దేశానిన్ గూరిచ్
ఆలోచిసుత్నన్టట్యితే తిరిగి ఆ దేశానికే
వెళళ్డానికి వారికి అవకాశం ఉంది. 16 కానీ
వారు మరింత శేర్షఠ్మైన దేశానిన్ అంటే
పరలోక సంబంధమైన దేశానిన్
కోరుకుంటునాన్రు. వారి కోసం ఒక నగరానిన్
సిదధ్ం చేసిన దేవుడు, తాను వారి దేవుడినని
చెపుప్కోడానికి సిగుగ్ పడడు.

17 విశావ్సానిన్ బటిట్ అబార్హాము
తీవర్ పరీకష్ ఎదురొక్ని ఇసాస్కును బలిగా
అరిప్ంచటానికి సిదధ్ం అయాయ్డు. 18

“ఇసాస్కు నుండే నీకు వారసులు వసాత్రు” అని ఈ
ఇసాస్కును గూరిచ్ దేవుడు చెపాప్డు. 19

దేవుడు ఇసాస్కును చనిపోయిన వారిలో నుండి
లేపగలిగే సమరుధ్డని అబార్హాము
భావించాడు. అలంకారికంగా చెపాప్లంటే
చనిపోయిన వాణిణ్ తిరిగి పొందాడు.

ఇసాస్కుఇసాస్కు, యాకోబుయాకోబు
20 విశావ్సానిన్ బటిట్ ఇసాస్కు

భవిషయ్తుత్లో జరగబోయే సంగతుల విషయమై
యాకోబునూ, ఏశావునూ ఆశీరవ్దించాడు. 21

విశావ్సానిన్ బటిట్ యాకోబు తాను
చనిపోయే ముందు యోసేపు ఇదద్రు
కుమారులిన్ ఒకొక్కక్రుగా ఆశీరవ్దించాడు.
యాకోబు తన చేతికరర్ పైన ఆనుకుని దేవుణిణ్
ఆరాధించాడు.

యోసేపుయోసేపు
22 విశావ్సానిన్ బటిట్ యోసేపు తన

అంతిమ సమయంలో ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్
నుండి సవ్దేశానికి పర్యాణం కావాలిస్న
విషయం గూరిచ్ మాటాల్డాడు. తన ఎముకలను
వారితో తీసుకువెళాళ్లని ఆజాఞ్పించాడు.

మోషేమోషే, అతనిఅతని తలిల్దండుర్లుతలిల్దండుర్లు
23 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే

తలిల్దండుర్లు అతడు పుటిట్నపుప్డు ఆ
పసివాడు అందంగా ఉండడం చూసి అతణిణ్ మూడు
నెలలు దాచి పెటాట్రు. రాజు ఆదేశాలకు వారు
భయపడలేదు.

24 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే పెదద్వాడు
అయాయ్క ఫరో కుమారెత్కు కొడుకును
అనిపించుకోడానికి నిరాకరించాడు. 25 కొదిద్
కాలం పాపంలోని సుఖాలు అనుభవించడానికి బదులు
దేవుని పర్జలతో హింసలు అనుభవించడం
మంచిదని తలంచాడు. 26 ఐగుపుత్లోని సంపదల
కంటే కీర్సుత్ను అనుసరించడం వలల్ కలిగే
అవమానంలో గొపప్ ఐశవ్రయ్ం ఉందని
భావించాడు. ఎందుకంటే తన దృషిట్ని

భవిషయ్తుత్లో కలగబోయే బహుమానంపై
ఉంచాడు.

27 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే ఐగుపుత్ను
విడిచి పెటాట్డు. కంటికి కనిపించని
దేవుణిణ్ చూసూత్ సహించాడు కనుక అతడు రాజు
ఆగర్హానికి జడియలేదు. 28 విశావ్సానిన్
బటిట్ అతడు పసాక్, రకత్ పోర్కష్ణ
ఆచరించాడు. దానివలన పర్థమ సంతానానిన్
హతమారచ్డానికి బయలేద్రిన వినాశకుడు
ఇశార్యేలీయుల పర్థమ సంతానానిన్
ముటుట్కోలేదు.

29 విశావ్సానిన్ బటిట్ పొడినేల మీద
నడిచినటుట్గా వారు ఎరర్ సముదర్ంలో నడిచి
వెళాళ్రు. ఐగుపీత్యులు కూడా అలాగే
వెళాళ్లని చూశారు గానీ సముదర్ం వారిని
మింగివేసింది.

యెహోషువయెహోషువ, ఇశార్యేలుఇశార్యేలు
30 విశావ్సానిన్ బటిట్ ఏడు రోజులు

యెరికో గోడల చుటూట్ తిరిగాక అవి
కూలిపోయాయి.

రాహాబురాహాబు
31 విశావ్సానిన్ బటిట్ రాహాబు అనే

వేశయ్ గూఢచారులకు ఆశర్యం ఇచిచ్
కాపాడింది కనుక అవిధేయులతో బాటు
నశించలేదు.

అనేకమందిఅనేకమంది విశావ్సవిశావ్స వీరులువీరులు
32 ఇంకేం చెపప్ను? గిదోయ్ను, బారాకు,

సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, సమూయేలు అనే
వారిని గురించి, ఇంకా పర్వకత్లను గురించి
చెపాప్లంటే సమయం చాలదు.

33 విశావ్సం దావ్రా వీళుళ్ రాజాయ్లు
సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు, నాయ్యానిన్
జరిగించారు, వాగాద్నాలు పొందారు. సింహాల
నోళుళ్ మూయించారు.

34 అగిన్కునన్ బలానిన్ చలాల్రాచ్రు.
కతిత్ పోటులను తపిప్ంచుకునాన్రు.
బలహీనతలోల్ బలం పొందారు. యుదధ్
సమయంలో బలవంతులయాయ్రు. విదేశీ
సైనాయ్లను తరిమి కొటాట్రు.

35 సీత్ర్లు చనిపోయిన తమ వారిని
బతికించుకునాన్రు. ఇతరులు చితర్హింసలు
అనుభవించారు. వీళుళ్ మరింత మెరుగైన
పునరుజీజ్వం కోసం విడుదల కావాలని
కోరుకోలేదు.

36 ఇంకా కొందరు వెకిక్రింతలనూ, కొరడా
దెబబ్లనూ సహించారు. నిజమే, సంకెళల్నూ
ఖైదునూ సైతం సహించారు.

37 వీళళ్ను రాళళ్తో కొటాట్రు, రంపాలతో
కోశారు. కతుత్లతో చంపారు. వీళుళ్ గొరెర్ల,
మేకల చరామ్లు కటుట్కుని తిరిగారు.
అనాధలాల్గా వేదన పడడ్వారుగా ఉనాన్రు.
అవమానాలకు గురి అయాయ్రు.

38 అడవులోల్ పరవ్తాల పైనా గుహలోల్
భూమి కింద సొరంగాలోల్ తిరుగుతూ ఉనాన్రు.
వీళళ్కి ఈ లోకం యోగయ్మైనది కాదు. 39

వీళళ్ విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు
వీళళ్ందరినీ సీవ్కరించాడు. కానీ ఆయన
వాగాద్నం చేసింది వారు పొందలేదు. 40 మనం
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లేకుండా వారు పరిపూరుణ్లు కాకుండా దేవుడు
మనకోసం మరింత మెరుగైన దానిన్ ముందే
సిదధ్ం చేశాడు.

యాజకయాజక విశావ్సివిశావ్సి నడతనడత, ఆరాధనఆరాధన (1) ఆదరశ్ంఆదరశ్ం
యేసేయేసే

మన చుటూట్ ఇంత పెదద్ సాకుష్ల
సమూహం ఉంది కాబటిట్ మనలిన్
ఆటంకపరిచే పర్తిదానీన్ పర్తి

భారానీన్ మనలిన్ గటిట్గా బంధించి ఉంచే
పర్తి పాపానీన్ వదిలించుకుందాం. మన
ముందునన్ పరుగు పందెంలో సహనంతో
పరుగెడదాం. 2 మన విశావ్సానికి కరాత్
దానిన్ సంపూరణ్ం చేసే యేసుపై మన చూపులు
నిలుపుదాం. ఆయన తన ఎదుట ఉనన్ ఆనందం కోసం
సిలువను భరించాడు. దాని అవమానానిన్
లెకక్చేయలేదు. పర్సుత్తం ఆయన దేవుని
సింహాసనానికి కుడి వైపున కూరుచ్నాన్డు.

తండిర్తండిర్ ఇచేచ్ఇచేచ్ శికష్శికష్
3 మీరు అలసి పోకుండా, సొమమ్సిలిల్

పోకుండా ఉండడానికి పాపులు తనకు
వయ్తిరేకంగా పలికిన మాటలను సహించిన
ఆయనను గూరిచ్ ఆలోచించండి. 4 మీరు ఇంతవరకూ
రకత్ం కారేంతగా పాపానిన్ ఎదిరించడమూ,
దానితో పోరాడటమూ చేయలేదు. 5

కుమారులుగా మీకు ఉపదేశించే పోర్తాస్హపు
మాటలను మీరు మరచిపోయారు.
“నా కుమారా, పర్భువు కర్మశికష్ణను
తేలికగా తీసుకోవదుద్.
ఆయన నినున్ సరి చేసినపుప్డు నిరుతాస్హ
పడవదుద్.”

6 పర్భువు తాను పేర్మించేవాణిణ్
కర్మశికష్ణలో పెడతాడు. తాను సీవ్కరించే
పర్తి కుమారుణిణ్ శికిష్సాత్డు. 7 హింసలను
కర్మశికష్ణగా భావించి సహించండి. తండిర్
కర్మశికష్ణలో పెటట్ని కుమారుడు ఎవరు?
దేవుడు మిమమ్లిన్ కుమారులుగా భావించి
మీతో వయ్వహరిసాత్డు. 8 కుమారులు అయిన
వారందరినీ దేవుడు కర్మశికష్ణలో పెడతాడు.
ఒకవేళ మీకు కర్మశికష్ణ లేదంటే దాని
అరథ్ం మీరు నిజమైన కుమారులు కాదు, అకర్మ
సంతానంలాంటి వారనన్ మాట.

9 ఇంకా చెపాప్లంటే మనకు ఈ లోకంలో
తండుర్లు శికష్ణ ఇచేచ్వారుగా ఉనాన్రు.
మనం వారిని గౌరవిసాత్ం. అంతకంటే ఎకుక్వగా
మనం ఆతమ్లకు తండిర్ అయిన వాడికి
విధేయులంగా జీవించనకక్రేల్దా? 10 మన
తండుర్లు వాళల్కి సరి అని తోచినటుట్
కొనిన్ సంవతస్రాలు మనకు నేరిప్ంచారు. కాని
మనం ఆయన పరిశుదధ్తను పంచుకోడానికి దేవుడు
మన మంచి కోసం మనకు శికష్ణనిసుత్నాన్డు.

11 అయితే పర్తి కర్మశికష్ణా పర్సుత్తం
మనకు బాధాకరంగానే ఉంటుంది కానీ సంతోషంగా
ఏమీ ఉండదు. అయితే ఆ శికష్ణ పొందిన వారికి
అది తరువాత నీతి అనే శాంతికరమైన ఫలితానిన్
ఇసుత్ంది.

12 కాబటిట్ సడలి పోయిన మీ చేతులిన్
పైకెతత్ండి. బలహీనంగా మారిన మోకాళళ్ను
తిరిగి బలపరచండి. 13 మీ కుంటికాలు బెణకక
బాగుపడేలా మీ మారాగ్లు తినన్నివిగా
చేసుకోండి 14 అందరితో శాంతికరమైన

సంబంధాలూ, పరిశుదధ్తా కలిగి ఉండడానికి
తీవర్ పర్యతన్ం చేయండి. ఎందుకంటే
పరిశుదధ్త లేకుండా ఎవడూ పర్భువును చూడడు.
15 దేవుని కృప నుండి మీలో ఎవరూ
తపిప్పోకుండా జాగర్తత్ పడండి. అలాగే
సమసయ్లు కలిగించి అనేకమందిని కలుషితం
చేసే చేదు అనే వేరు మీలో మొలవకుండా
జాగర్తత్ పడండి.

యాజకతావ్నిన్యాజకతావ్నిన్ కోలోప్వదద్నికోలోప్వదద్ని హెచచ్రికహెచచ్రిక
16 లైంగిక అవినీతిని సాగించేవారుగానీ ఒకక్

పూట భోజనం కోసం తన జనమ్హకుక్ను అమిమ్
వేసుకునన్ ఏశావులాంటి దైవభీతి లేని వాడు
కానీ మీలో లేకుండా జాగర్తత్ పడండి. 17

ఏశావు ఆ తరవాత ఆశీరావ్దానిన్
పొందాలనుకునన్పుప్డు అతనికి దకిక్ంది
తిరసాక్రమే. ఎందుకంటే అతడు కనీన్ళళ్తో
శర్దధ్గా వెదికినా పశాచ్తాత్పం పొందే
అవకాశం అతనికి దొరకలేదని మీకు తెలుసు.

యాజకయాజక విశావ్సివిశావ్సి వచేచ్దివచేచ్ది సీనాయిసీనాయి కొండకుకొండకు
కాదుకాదు

18 చేతితో తాకగలిగే పరవ్తం దగగ్రకో,
మండుతూ ఉండే కొండ దగగ్రకో, అంధకారం
దగగ్రకో, విషాదం దగగ్రకో లేదా ఒక తుఫాను
దగగ్రకో మీరు రాలేదు. 19 బాకా శబాద్నికి
మీరు రాలేదు. వినన్వారు ఇక తమకు ఏ మాటా
చెపప్వదద్ని ఏ సవ్రం గురించి
బర్తిమాలుకునాన్రో అది పలికిన మాటలకు
మీరు రాలేదు. 20 ఎందుకంటే వారు వినన్
ఆజఞ్కు వారు తటుట్కోలేకపోయారు: “ఆ
పరవ్తానిన్ ఒక జంతువు తాకినా సరే, దానిన్
రాళళ్తో కొటిట్ చంపాలి” అనన్దే ఆ ఆజఞ్.

21 భీకరమైన ఆ దృశాయ్నిన్ చూసిన మోషే,
“నేను ఎంతో భయపడి వణుకుతునాన్ను” అనాన్డు.
మీరు అలాంటి వాటికి రాలేదు. 22 ఇపుప్డు మీరు
సీయోను పరవ్తం దగగ్రకూ సజీవుడైన దేవుని
పటట్ణం దగగ్రకూ అంటే పరలోకపు
యెరూషలేము దగగ్రకూ, ఉతస్హించే వేలాది
దేవదూతల దగగ్రకూ వచాచ్రు. 23 పరలోకంలో
నమోదు అయిన జేయ్షుట్ల సమాజం దగగ్రకూ,
అందరికీ నాయ్యమూరిత్ అయిన దేవుని
దగగ్రకూ సంపూరణ్త పొందిన నీతిమంతుల
ఆతమ్ల దగగ్రకూ మీరు వచాచ్రు. 24 ఇంకా
కొతత్ ఒపప్ందానికి మధయ్వరిత్గా ఉనన్
యేసు దగగ్రకూ, హేబెలు రకత్ం కంటే
మెరుగైన వాటిని తెలియజేసే చిలకరించిన
రకత్ం దగగ్రకూ మీరు వచాచ్రు.

సూచనలుసూచనలు, హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు
25 మీతో మాటాల్డే వాణిణ్

నిరాకరించకుండా చూసుకోండి. భూమి మీద తమను
హెచచ్రించిన వాణిణ్ తిరసక్రించి వారు
తపిప్ంచుకోలేకపోతే, పరలోకం నుండి
హెచచ్రించేవాణిణ్ తిరసక్రించి మనం ఎలా
తపిప్ంచుకుంటాం?

26 ఆ సమయంలో ఆయన సవ్రం భూమిని
కదిలించింది. కానీ ఇపుప్డు ఆయన ఇలా
వాగాద్నం చేశాడు. “మరోసారి నేను భూమిని
మాతర్మే కాదు, ఆకాశానిన్ కూడా
కదిలిసాత్ను.” 27 “మరోసారి” అనే మాట
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కదలనివి నిలిచి ఉండడం కోసం కదిలేవాటిని
అంటే దేవుడు సృషిట్ంచిన వాటిని తీసివేయడం
జరుగుతుందని సూచిసుత్ంది. 28 కాబటిట్ మనం
నిశచ్లమైన రాజాయ్నిన్ పొంది దేవునికి
కృతజుఞ్లమై ఉందాం. దేవునికి అంగీకారమైన
విధంగా భకిత్తో, విసమ్యంతో ఆయనను
ఆరాధించుదాం. 29 ఎందుకంటే మన దేవుడు
దహించే అగిన్.

సోదర పేర్మను కొనసాగనియయ్ండి.
2 అపరిచితులిన్ ఆహావ్నించడం
మరిచ్పోవదుద్. ఇలా చేసూత్

కొందరు తమకు తెలియకుండానే దేవదూతలను
ఆహావ్నించారు. 3 మీరు కూడా వారితో
చెరసాలోల్ ఉనన్టుట్ చెరసాలలో ఉనన్
వారిని జాఞ్పకం చేసుకోండి. మీరు కూడా
శరీరంతో ఉనాన్రు గనక కషాట్లోల్ ఉనన్
వారిని జాఞ్పకం చేసుకోండి.

4 వివాహం అందరూ గౌరవించేదిగా
దాంపతయ్ం పవితర్ంగా ఉండనివవ్ండి. లైంగిక
అవినీతిపరులనూ, వయ్భిచారులనూ దేవుడు
శికిష్సాత్డు.

5 డబుబ్పై వాయ్మోహం లేకపోవడం మీ
జీవన విధానంగా ఉండనివవ్ండి. మీకు కలిగి ఉనన్
దానితో తృపిత్ చెంది ఉండండి. “నినున్
ఎనన్టికీ విడిచి పెటట్ను. నినున్
పరితయ్జించను” అని దేవుడే చెపాప్డు. 6

కాబటిట్, “పర్భువు నాకు సహాయం చేసేవాడు.
నేను భయపడను. ననున్ ఎవరేం చేయగలరు?” అని
ధైరయ్ంగా చెపప్గలిగేలా తృపిత్ కలిగి
ఉందాం.

7 మీకు దేవుని మాటలు చెపిప్న వారిని
మిమమ్లిన్ నడిపించిన వారిని తలపోసూత్
వారి పర్వరత్న ఫలితానిన్ గురించి
ఆలోచించండి. వారి విశావ్సానిన్
అనుకరించండి. 8 యేసు కీర్సుత్ నినన్, నేడు
ఒకే విధంగా ఉనాన్డు. ఎపప్టికీ ఒకేలా
ఉంటాడు.

9 అనేక రకాలైన కొతత్ బోధలకు
తిరిగిపోకండి. దైవకృపతో మన హృదయాలు శకిత్
పొందాలి గాని ఆహారనియమాలతో కాదు. వాటి
పర్కారం పర్వరిత్ంచిన వారికి వాటివలల్ ఏ
పర్యోజనం కలగదు.

కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ పర్తేయ్కతపర్తేయ్కత, ఆరాధనఆరాధన
10 మనకు ఒక బలిపీఠం ఉంది. గుడారంలో సేవ

చేసే వారికి దానిపై నుండి ఏదీ తినడానికి
అధికారం లేదు. 11 ఎందుకంటే పాప పరిహార బలి
అయిన జంతువుల రకత్ం మాతర్మే పర్ధాన
యాజకుడి దావ్రా పరిశుదధ్ సథ్లానికి
వసుత్ంది. వాటి కళేబరాలను శిబిరం బయట
కాలిచ్వేసాత్రు. 12 కాబటిట్ యేసు కూడా
పర్జలను తన రకత్ం దావ్రా

శుదీధ్కరించడానికి నగరదావ్రం బయట హింసలు
పొందాడు. 13 కాబటిట్ మనం ఆయన అపనిందను
భరిసూత్ శిబిరం బయటకు ఆయన దగగ్రికి
వెళాద్ం. 14 ఎలాంటి నితయ్మైన పటట్ణమూ
ఇకక్డ మనకు లేదు. మనం రాబోయే పటట్ణం
కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ం.

యాజకయాజక విశావ్సివిశావ్సి అరిప్ంచేఅరిప్ంచే బలులుబలులు
15 యేసు దావ్రా మనం నిరంతరం దేవునికి

సుత్తులు యాగంగా అరిప్సూత్ ఉండాలి.
సుత్తులు అంటే మన పెదవుల దావ్రా ఆయన
పేరును అంగీకరిసూత్ మనం ఆయనకు అరిప్ంచే
ఫలం. 16 ఒకరికొకరు ఉపకారం చేసుకోవడం,
ఒకరికొకరు మేలు చేసుకోవడం మరిచ్పోవదుద్.
అలాంటి బలులు దేవునికి ఇషట్ం.

యాజకయాజక విశావ్సివిశావ్సి విధేయతవిధేయత
17 మీ నాయకులకు విధేయులుగా ఉండండి. వారికి

లోబడి ఉండండి. ఎందుకంటే వారు లెకక్
అపప్జెపేప్ వారిలా మీ ఆతమ్ల కేష్మం
కోసం కావలివారుగా ఉనాన్రు. మీ గురించి వారు
విచారంతో కాకుండా సంతోషంగా కావలి
కాసేవారుగా ఉండడానికి వారికి లోబడండి. వారు
విచారంగా ఉండడం మీకు మేలుకరం కాదు.

ముగింపుముగింపు, అపొసత్లికఅపొసత్లిక ఆశీరవ్చనంఆశీరవ్చనం
18 అనిన్ విషయాలోల్ యోగయ్ంగా

జీవించాలనే మంచి మనసాస్కిష్ మాకుందని
నముమ్తునాన్ం. మా కోసం పార్రిధ్ంచండి.
19 మీ దగగ్రికి తవ్రలో తిరిగి రాగలిగేలా
మరింత పార్రిథ్ంచాలని కోరుతునాన్ను.

20 గొరెర్లకు గొపప్ కాపరి అయిన యేసు
అనే మన పర్భువును నితయ్ ఒపప్ందపు
రకాత్నిన్ బటిట్ చనిపోయిన వారిలో నుండి
సజీవుడిగా లేపిన శాంతి పర్దాత అయిన దేవుడు
21 పర్తి మంచి విషయంలో తన ఇషాట్నిన్
జరిగించడానికి మిమమ్లిన్ సిదధ్పరుసాత్డు
గాక! తన దృషిట్లో పీర్తికరమైన దానిన్
యేసు కీర్సుత్ దావ్రా మనలో జరిగిసూత్
ఉంటాడు గాక! ఆ యేసు కీర్సుత్కు ఎపప్టికీ
కీరిత్ యశసుస్లు కలుగుతాయి. ఆమెన్.

22 సోదరులారా మీకు సంకిష్పత్ంగా రాసిన ఈ
పోర్తాస్హవాకుక్ను సహించమని
కోరుతునాన్ను. 23 మన సోదరుడైన తిమోతికి
విడుదల కలిగిందని తెలుసుకోండి. అతడు తవ్రగా
వసేత్ అతనితో కలసి మిమమ్లిన్ చూసాత్ను.

24 మీ అధికారులందరికీ పరిశుదుధ్లందరికీ
అభివందనాలు తెలియజేయండి. ఇటలీలో
ఉనన్వారు మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. 25

మీకందరికీ కృప తోడై ఉండు గాక.
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యాకోబుయాకోబు

యాకోబుయాకోబు రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

విశావ్సానికివిశావ్సానికి పరీకష్లుపరీకష్లు (పరీకష్లపరీకష్ల ఉదేద్శంఉదేద్శం)

దేవునికి, పర్భువైన యేసు కీర్సుత్కు
దాసుడైన యాకోబు, చెదరిపోయిన
పనెన్ండు గోతార్ల వారికి

రాసుత్నన్ది. 2 నా సోదరులారా, మీ
విశావ్సానికి వచేచ్ పరీకష్ మీకు ఓరుప్
కలిగిసుత్ందని తెలుసుకుని 3 రక రకాల
పరీకష్లకు మీరు లోనైనపుప్డు, దానిన్
ఆనందంగా భావించండి. 4 ఓరుప్ తన
కారాయ్నిన్ సంపూరణ్ం చేయనివవ్ండి.
అపుప్డు మీరు పరిణతి చెంది ఏ కొదువా
లేకుండా ఉంటారు.

5 మీలో ఎవరికైనా జాఞ్నం కావలిసేత్,
దేవుణిణ్ అడగండి. అడిగినందుకు దేవుడు ఎవరినీ
గదిద్ంచడు. అడిగిన వారందరికీ ధారాళంగా
ఇసాత్డు. 6 కాని, దేవుణిణ్ అడిగేటపుప్డు
అనుమానం లేకుండా విశావ్సంతో అడగాలి.
అనుమానంతో ఉనన్వాడు, సముదర్ం మీద గాలికి
రేగి ఎగిసిపడే అలలాంటి వాడు. 7 అలాటివాడు
తన వినన్పాలకు జవాబుగా పర్భువు నుంచి తనకు
ఏమైనా దొరుకుతుందని అనుకోకూడదు. 8 అలాటి
వాడు చంచలమైన మనసు గలవాడు. నిలకడ
లేనివాడు.

9 దీనసిథ్తిలో ఉనన్ సోదరుడు తనకు కలిగిన
ఉనన్త సిథ్తిని బటిట్ సంతోషించాలి. 10

ధనవంతుడైన సోదరుడు, తాను కూడా గడిడ్
పువువ్లా రాలిపోతానని తెలిసి, తన
దీనసిథ్తిని బటిట్ సంతోషించాలి.

11 సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత మండే
ఎండకు మొకక్ ఎండిపోతుంది. పువువ్
రాలిపోతుంది. దాని అందం అంతా పోతుంది.
అదేవిధంగా ధనవంతులు కూడా తమ
కారయ్కలాపాలోల్ ఉండగానే వాడిపోతారు. 12

పరీకష్ను ఓరుప్తో భరించేవాడు ధనుయ్డు. ఆ
పరీకష్లో గెలుపొందిన తరవాత దేవుణిణ్
పేర్మించిన వారికి వాగాద్నంగా ఇచేచ్ జీవ
కిరీటం అతడు పొందుతాడు.

చెడుచెడు చేయాలనేచేయాలనే పేర్రణపేర్రణ దేవునిదేవుని నుంచినుంచి కలిగేదికలిగేది
కాదుకాదు

13 చెడు పేర్రేపణ కలిగినపుప్డు, “ఇది
దేవుని దగగ్ర నుంచి వచిచ్ంది,” అని ఎవరూ
అనకూడదు. ఎందుకంటే, చెడు విషయంలో దేవుడు
ఎపుప్డూ శోధనకు గురి కాడు, ఎవరినీ చెడు
పేర్రణకు గురి చేయడు కూడా.

14 పర్తివాడూ తన సొంత దురాశల వలల్ కలిగిన
చెడు పేర్రేపణ బటిట్ చెడు కోరికకు గురై
నాశనం అవుతాడు. 15 చెడు కోరిక గరభ్ం ధరించి
పాపానిన్ కంటుంది. పాపం పండి మరణానిన్
ఇసుత్ంది. 16 నా పిర్య సోదరులారా,
మోసపోకండి. 17 పర్తి మంచి బహుమానం,
పరిపూరణ్మైన పర్తి వరం పైనుంచి వసాత్యి.
వెలుగుకు కరత్ అయిన తండిర్ నుంచి వసాత్యి.
ఆయన కదిలే నీడలా ఉండడు. ఆయన మారుప్
లేనివాడు.

18 దేవుడు, తాను సృషిట్ంచిన వాటిలో మనం
పర్థమ ఫలాలుగా ఉండాలని సతయ్వాకయ్ం
దావ్రా మనకు జీవం ఇవవ్డానికి మనలిన్
కలగజేశాడు. 19 నా పిర్య సోదరులారా,
పర్తివాడూ వినడానికి తొందరపడాలి.
మాటాల్డడానికీ, కోపానికీ నిదానించాలి. ఇది
మీకు తెలియాలి. 20 ఎందుకంటే, మనిషి కోపం,
దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు.

21 కాబటిట్, సమసత్ పాపపు రోతనూ,
దుషట్తావ్నీన్ వదిలి మీలో నాటుకుని ఉనన్
దేవుని వాకుక్ను సాధు గుణంతో సీవ్కరించండి.
దానికి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచే సామరధ్య్ం
ఉంది.

విధేయతకువిధేయతకు పరీకష్పరీకష్
22 వాకుక్ పర్కారం నడుచుకునే వారుగా

ఉండండి. వాకుక్ వినేవారిగా మాతర్మే ఉంటే
మిమమ్లిన్ మీరు మోసం చేసుకునన్టేట్. 23

ఎవరైనా వాకుక్ విని, దాని పర్కారం
చేయకపోతే, అలాటివాడు అదద్ంలో తన
ముఖానిన్ ఉనన్ది ఉనన్టుట్గా చూసుకునే
వాడిలా ఉంటాడు. 24 అతడు తన మొహం
పరిశీలనగా చూసుకొని, బయటకు వెళిళ్న తరువాత
వెంటనే తాను ఎలా ఉంటాడో మరిచిపోతాడు. 25

కానీ ఎవరైతే సావ్తంతార్నిన్ ఇచేచ్
పరిపూరణ్ ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ పరిశీలనగా
చూసూత్, దాని పర్కారం చేసూత్, విని మరిచి
పోకుండా ఉంటే వాడు తాను చేసుత్నన్
దానిన్ బటిట్ దీవెన పొందుతాడు.

నిజమైననిజమైన భకిత్కిభకిత్కి పరీకష్పరీకష్
26 తాను భకిత్పరుణిణ్ అని చెపుప్కుంటూ

తన నాలుకను అదుపులో పెటుట్కోనివాడు తన
హృదయానిన్ తానే మోసం చేసుకుంటాడు. అతని
భకిత్ వయ్రథ్ం. 27 తండిర్ లేని వారికి,
వితంతువులకు వారి కషట్ంలో సాయం చేయడం,
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తనను తాను లోక మాలినయ్ం అంటకుండా
కాపాడుకోవడమే తండిర్ అయిన దేవుని
దృషిట్లో సవ్చఛ్మైన, కళంకం లేని భకిత్.

సోదరసోదర పేర్మకుపేర్మకు పరీకష్పరీకష్

నా సహోదరులారా, మహిమ సవ్రూపి
అయిన మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ను
విశవ్సించే వారుగా పకష్పాతం

లేకుండా ఉండండి.
2 బంగారు ఉంగరాలు పెటుట్కొని, ఖరీదైన

బటట్లు వేసుకొనన్ వాడొకడు, మాసిన
బటట్లు వేసుకొనన్ పేదవాడొకడు,
వీరిదద్రూ మీ సమావేశానికి వచాచ్రనుకోండి.
3 మీ దృషిట్ ఖరీదైన బటట్లు వేసుకునన్వాడి
మీద ఉంచి, “దయచేసి ఈ మంచి చోట
కూరోచ్ండి,” అని చెపిప్, పేదవానితో,
“నువువ్ అకక్డ నిలబడు,” లేదా, “నా కాళళ్
దగగ్ర కూరోచ్,” అంటే, 4 మీరు చెడు
ఉదేద్శంతో నిరణ్యం తీసుకుని తేడా
చూపుతునన్టేట్ కదా?

5 నా పిర్య సోదరులారా, వినండి. దేవుడు ఈ
లోకంలో పేదవారిని విశావ్సంలో
ధనవంతులుగాను, తనను పేర్మించిన వారిని తాను
వాగాద్నం చేసిన రాజాయ్నికి వారసులుగాను
ఎనున్కోలేదా? 6 మీరు పేదవాణిణ్
అవమానానికి గురి చేశారు. మిమమ్లిన్
అణగదొకేక్దీ, చటట్ సభలకు ఈడేచ్దీ
ధనవంతులు కాదా? 7 మిమమ్లిన్ పిలిచిన వాడి
మంచి పేరు ఈ ధనికుల వలల్నే కదా దూషణకు
గురౌతునన్ది? 8 “నినున్
పేర్మించుకునన్టేట్, నీ పొరుగువాణిణ్
కూడా పేర్మించు,” అని లేఖనాలోల్ రాసి
ఉనన్ దైవ రాజాజఞ్ పాటిసేత్, మీ
పర్వరత్న సరిగా ఉనన్టేట్.

9 కాని మీరు కొందరి విషయంలో పకష్పాతంగా
ఉంటే మీరు పాపం చేసుత్నన్టేట్. మీరు
ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ ఉలల్ంఘించినటుట్
ధరమ్శాసత్ర్మే నిరాధ్రిసుత్నన్ది. 10

ఎవరైనా ధరమ్శాసత్ర్ం అంతా పాటించి, ఏ
ఒకక్ ఆజఞ్ విషయంలో అయినా తడబడితే,
ఆజఞ్లనిన్టినీ మీరిన అపరాధి అవుతాడు. 11

“వయ్భిచారం చెయయ్వదుద్” అని చెపిప్న
దేవుడు, “హతయ్ చెయయ్వదుద్” అని కూడా
చెపాప్డు. నువువ్ వయ్భిచారం చేయకుండా
హతయ్ చేసేత్, దేవుని ధరమ్శాసాత్ర్నిన్
మీరినటేట్.

12 నిజమైన సావ్తంతర్ం ఇచేచ్
ధరమ్శాసత్ర్ం విషయంలో తీరుప్కు
గురయేయ్ వారికి తగినటుట్గా మాటాల్డండి.
అదే విధంగా పర్వరిత్ంచండి. 13 కనికరం
చూపించని వాడికి కనికరం లేని తీరుప్
వసుత్ంది. కనికరం తీరుప్ను జయిసుత్ంది.

సతిక్ర్యలకుసతిక్ర్యలకు పరీకష్పరీకష్
14 నా సోదరులారా, ఎవరైనా తనకు విశావ్సం

ఉందని చెపిప్, కిర్యలు లేనివాడైతే ఏం
పర్యోజనం? ఆ విశావ్సం అతనిన్
రకిష్ంచగలదా?

15 ఒక సోదరునికి గాని, సోదరికి గాని
కటుట్కోడానికి బటట్లు, ఆ రోజు తినడానికి
భోజనం అవసరం అయితే, 16 మీలో ఒకడు అలాటి
వారితో, “శాంతిగా వెళుళ్, వెచచ్గా ఉండు,

తృపిత్గా తిను” అని చెబితే ఏం పర్యోజనం?
17 అదే విధంగా, కిర్యలు లేకుండా విశావ్సం
ఒకక్టే ఉంటే, అదీ చచిచ్నదే. 18 అయినా
ఒకడు, “నీకు విశావ్సం ఉంది, నాకు కిర్యలు
ఉనాన్యి” అనవచుచ్. కిర్యలు లేని నీ
విశావ్సం నాకు చూపించు. అపుప్డు నేను నా
కిర్యల దావ్రా నా విశావ్సం చూపిసాత్ను.

19 దేవుడు ఒకక్డే అని నువువ్
నముమ్తునాన్వు సరే. కానీ దయాయ్లు కూడా
అదే నముమ్తునాన్యి. నమిమ్ గడగడా
వణుకుతునాన్యి. 20 బుదిధ్లేనివాడా!
కిర్యలు లేని విశావ్సం వలల్ పర్యోజనం
లేదు అని నీకు తెలుసుకోవాలని లేదా?

అబార్హాముఅబార్హాము ఉదాహరణఉదాహరణ (రోమారోమా 4:1-25)
21 మన పూరివ్కుడు అబార్హాము తన

కుమారుడు ఇసాస్కును బలిపీఠం మీద అరప్ణ
చేసినపుప్డు, కిర్యల వలల్ నీతిమంతుడుగా
తీరుప్ పొందలేదా? 22 అతని విశావ్సం
కిర్యలతో కలిసి పని చేసింది. అతని కిర్యల
దావ్రా విశావ్సం పరిపూరణ్మైనదని
గర్హిసుత్నాన్వు గదా. 23 “అబార్హాము
దేవుణిణ్ నమామ్డు, అందుకు దేవుడు అతణిణ్
నీతిమంతుడుగా ఎంచాడు” అని లేఖనాలోల్ ఉనన్
విషయం నెరవేరింది. అంతేకాక అబార్హాముకు
దేవుని సేన్హితుడు అని పేరు వచిచ్ంది.

24 మనిషిని విశావ్సం దావ్రా మాతర్మే
కాకుండా కిర్యల దావ్రా దేవుడు
నీతిమంతుడుగా ఎంచడం మీరు చూశారు. 25 అలానే
వేశయ్ రాహాబు కూడా వారాత్హరులను
ఆహావ్నించి వేరొక మారగ్ంలో వారిని
పంపివేయడానిన్ బటిట్ తన కిర్యల మూలంగా
ఆమె నీతిమంతురాలుగా ఎంచ బడింది గదా? 26

పార్ణం లేని శరీరం ఎలా మృతమో, అలాగే
కిర్యలు లేని విశావ్సం కూడా మృతమే.

నిజమైననిజమైన విశావ్సంవిశావ్సం నాలుకనునాలుకను అదుపులోఅదుపులో
ఉంచుతుందిఉంచుతుంది

నా సోదరులారా, మీలో ఎకుక్వమంది
ఉపదేశం చేసేవారుగా ఉండకండి.
ఉపదేశకులమైన మనకు కఠినమైన తీరుప్

ఉంది. 2 మనమందరం అనేక విషయాలోల్
తపిప్పోతునాన్ం. తన మాటలోల్ తపిప్పోని
వాడు లోపం లేనివాడుగా ఉండి తన శరీరానిన్
కూడా అదుపులో పెటుట్కోగలుగుతాడు.

3 గురార్లు మనకు లోబడడానికి దాని నోటికి
మాతర్ం కళెళ్ం పెటిట్, దాని శరీరం అంతా
మనకు లోబడేలా చేసాత్ం కదా! 4 ఓడలు
పెదద్విగా ఉనాన్, బలమైన గాలులతో ముందుకు
సాగుతునాన్, ఆ ఓడ నడిపేవాడు చినన్
చుకాక్నితో దానిన్ తిపప్గలుగుతాడు. 5

అలాగే, నాలుక శరీరంలో చినన్ భాగమే అయినా,
గొపప్ పర్గలాభ్లు పలుకుతుంది. చినన్ నిపుప్
రవవ్ ఎంత పెదద్ అడవిని తగల బెడుతుందో
గమనించండి! 6 నాలుక కూడా ఒక అగిన్. పాప
పర్పంచం మన శరీరంలో అమరిచ్ ఉనన్టుట్
అది ఉండి, శరీరమంతటినీ మలినం చేసి, జీవన
మారాగ్నిన్ తగలబెడుతుంది. తరువాత
నరకాగిన్కి గురై కాలిపోతుంది.

7 అనిన్ రకాల అడవి మృగాలను, పకుష్లను,
పాకే పార్ణులను, సముదర్ జీవులను మానవుడు
తన ఆధీనంలోకి తెచుచ్కుంటునాన్డు,
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తెచుచ్కునాన్డు కూడా. 8 కాని, మనుషులోల్ ఏ
ఒకక్రూ నాలుకను ఆధీనంలో ఉంచుకోలేక
పోతునాన్రు. అది ఎడతెగని దుషట్తవ్ం. అది
మరణం కలిగించే విషంతో నిండి ఉంది. 9

నాలుకతో మన పర్భువైన తండిర్ని
సుత్తిసాత్ం. అదే నాలుకతో దేవుని పోలికలో
ఉనన్ మనిషిని శపిసాత్ం. 10 ఒకే నోటినుంచి
సుత్తి, శాపం రెండూ బయటకు వసాత్యి. నా
సోదరులారా, ఇలా ఉండకూడదు. 11 ఒకే
ఊటలోనుంచి మంచి నీళుళ్, చేదు నీళుళ్,
రెండూ ఊరుతాయా? 12 నా సోదరులారా,
అంజూరపు చెటుట్కు ఒలీవ పళుళ్, దార్కష్
తీగెలకు అంజూరుపళుళ్ కాసాత్యా?
అదేవిధంగా, ఉపుప్నీటి ఊట నుంచి మంచి
నీళుళ్ రావు.

13 మీలో, జాఞ్నం, గర్హింపు ఉనన్వాడు
ఎవడు? అలాటివాడు జాఞ్నంతో కూడిన
తగిగ్ంపులో తన కిర్యల మూలంగా తన మంచి
పర్వరత్న చూపించాలి. 14 కాని, మీ హృదయంలో
తీవర్మైన అసూయ, శతుర్భావం ఉంటే,
పర్గలాభ్లు పలుకుతూ సతాయ్నికి విరుదధ్ంగా
అబదధ్ం ఆడకండి. 15 ఇలాంటి జాఞ్నం పైనుంచి
వచిచ్ంది కాదు. ఇది భూలోక సంబంధమైనది,
ఆధాయ్తిమ్కం కానిది, సైతానుకు చెందింది.

16 ఎకక్డైతే అసూయ, శతుర్భావం
ఉంటాయో, అకక్డ గందరగోళం, పర్తి విధమైన
కిరాతకం ఉంటాయి. 17 అయితే పైనుంచి వచేచ్
జాఞ్నం మొదటగా పవితర్ం. తదుపరి అది
శాంతిని కాంకిష్సుత్ంది, మృదువుగా ఉంటుంది,
పేర్మతో నిండినది. సమమ్తి గలది. కనికరంతో
మంచి ఫలాలతో నిండింది, పకష్పాతం లేకుండా
నిజాయితీ గలది. 18 శాంతిని చేకూరేచ్వారు
శాంతితో వితత్నాలు చలిల్నందువలల్ నీతి
ఫలం దొరుకుతుంది.

లోకరీతిలోకరీతి పర్వరత్నకుపర్వరత్నకు మందలింపుమందలింపు

మీలో తగాదాలూ, అభిపార్యభేదాలూ
ఎకక్డ నుండి వసుత్నాన్యి? మీ
ఆంతరయ్ంలో యుదాధ్లకు కారణమైన

మీ శరీర సంబంధమైన కోరికల నుంచే కదా? 2 మీరు
ఎంతో కోరుకుంటారు గానీ మీకు దకక్డం లేదు.
మీరు పొందలేని దాని వెనకాల పరుగులు
పెడుతునాన్రు. హతయ్లు చేసుత్నాన్రు.
పోరాటం చేసుత్నాన్రు, తగదాలాడుతునాన్రు
కానీ దేవుణిణ్ అడగరు కాబటిట్ మీరేదీ
పొందరు.

3 మీరడిగినా మీకేమీ దొరకదు. ఎందుకంటే మీ
సుఖభోగాల కోసమే చెడు ఉదేద్శాలతో
అడుగుతారు. 4 కులటలారా, లోకంతో సేన్హం
చేయడం అంటే దేవునితో శతుర్తవ్మని మీకు
తెలియదా? దానిన్ బటిట్ ఈ లోకంతో
సేన్హం చేయాలనుకునేవాడు దేవునికి శతుర్వు
అవుతాడు. 5 ఆయన మనలో ఉంచిన ఆతమ్ మనలిన్
తీవర్మైన ఆసకిత్తో కోరుకుంటాడు అని
లేఖనం చెబుతునన్ది. ఆ లేఖనం వయ్రథ్ం
అనుకుంటునాన్రా? 6 కాదు, ఆయన అధికంగా కృప
దయ చేసాత్డు. అందుకనే “దేవుడు
గరివ్షుట్లను అడుడ్కుంటాడు. దీనులకు కృపను
అనుగర్హిసాత్డు” అని లేఖనం చెబుతునన్ది.

7 కాబటిట్ దేవునికి లోబడి ఉండండి.
సాతానును ఎదిరించండి. వాడు మీ దగగ్రనుంచి
పారిపోతాడు. 8 దేవునికి సమీపంగా రండి. ఆయన

మీకు దగగ్రగా వసాత్డు. పాపులారా, మీ
చేతులను పరిశుభర్ం చేసుకోండి.
చపలచితుత్లారా, మీ హృదయాలను పవితర్ం
చేసుకోండి. 9 వేదన పడండి. ఏడవండి,
విలపించండి. మీ నవువ్ను విచారానికీ, మీ
ఆనందానిన్ చింతకూ మారుచ్కోండి. 10

పర్భువు ముందు మిమమ్లిన్ మీరు
తగిగ్ంచుకోండి. అపుప్డు ఆయన మిమమ్లిన్
హెచిచ్సాత్డు.

11 సోదరులారా, మీలో ఒకరికొకరు
వయ్తిరేకంగా మాటాల్డకండి. తన సోదరుడికి
వయ్తిరేకంగా మాటాల్డేవాడు లేక తీరుప్
తీరేచ్వాడు ధరమ్శాసాత్ర్నికి
వయ్తిరేకంగా మాటాల్డుతునాన్డు.
ధరమ్శాసాత్ర్నికే తీరుప్ తీరుసుత్నాన్డు.
ధరమ్శాసాత్ర్నికి తీరుప్
తీరుసుత్నాన్వంటే ధరమ్శాసాత్ర్నికి
నువువ్ లోబడడం లేదని అరథ్ం.
ధరమ్శాసాత్ర్నికే నాయ్యాధిపతిగా
వయ్వహరిసుత్నాన్వని అరథ్ం. 12

ధరమ్శాసాత్ర్నిన్ ఇచిచ్ందీ తీరుప్
తీరేచ్దీ ఒకక్రే. దేవుడే! ఆయనే
రకిష్ంచడానికీ నాశనం చేయడానికీ సమరుధ్డు.
ఇతరులకి తీరుప్ తీరచ్డానికి నువెవ్వరు?

13 “నేడో రేపో ఫలానా పటట్ణానికి వెళిళ్
అకక్డ ఒక సంవతస్రం ఉండి వాయ్పారం చేసి
డబుబ్ సంపాదించుకుందాం” అనుకునే వారికి ఒక
మాట. 14 రేపేం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలుసు?
అసలు నీ జీవితం ఏపాటిది? కాసేపు కనిపించి
మాయమై పోయే ఆవిరిలాంటిది.

15 కాబటిట్ మీరు, “పర్భువుకు ఇషట్మైతే
ఈ రోజు మనం జీవించి ఫలానా పనులు చేదాద్ం”
అనుకోవాలి. 16 ఇపుప్డైతే మీరు
దురహంకారంగా ఉనాన్రు. ఈ గరవ్ం చెడడ్ది.
17 మంచి విషయాలు చేయాలని తెలిసీ చేయని
వాడికి అది పాపంగా పరిణమిసుత్ంది.

ధనికులకుధనికులకు హెచచ్రికహెచచ్రిక

ధనవంతులారా, మీ మీదికి వచేచ్
దురద్శను తలచుకుని శోకించండి. 2 మీ
సిరిసంపదలు శిథిలమైపోయాయి. మీ

బటట్లు చిమెమ్టలు కొటేట్సుత్నాన్యి.
3 మీ వెండి బంగారాలు తుపుప్పటాట్యి. ఆ
తుపేప్ మీమీద సాకష్య్ం పలుకుతూ
అగిన్లాగా మీ దేహాలను దహిసుత్ంది. మీరు
చివరిదినాలోల్ ధనం పోగు చేసుకునాన్రు.

4 మీ చేను కోసిన పనివారికి సమయానికి
ఇవవ్కుండా, మీరు మోసంగా బిగపటిట్న కూలీ
కేకలు వేసుత్నన్ది. మీ కోతపని వారి
ఆకర్ందనలు సేనల పర్భువు చెవిని
బడుతునాన్యి. 5 మీరు భూమి మీద సుఖంగా
బతుకుతూ భోగలాలసులై వధ దినం కోసం మీ
హృదయాలను కొవవ్బెటుట్కునాన్రు. 6

మిమమ్లిన్ ఎదిరించలేని నీతిపరులకు మీరు
శికష్ విధించి చంపారు.

పర్భువుపర్భువు రాకడనురాకడను పురసక్రించుకునిపురసక్రించుకుని హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు
7 కాబటిట్ సోదరులారా, పర్భువు రాక వరకూ

ఓపికగా ఉండండి. రైతు తొలకరి వాన, కడవరి వాన
కురిసే దాకా విలువైన పంట కోసం ఓపికతో ఎదురు
చూసూత్ వేచి ఉంటాడు కదా. 8 పర్భువు రాక
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దగగ్ర పడింది. మీరు కూడా ఓపికగా ఉండండి. మీ
హృదయాలను దిటవు చేసుకోండి.

9 సోదరులారా, ఒకడి మీద ఒకడు సణుకోక్కండి,
అపుప్డు మీ మీదికి తీరుప్ రాదు. ఇదుగో
నాయ్యాధిపతి వాకిటోల్కి వచేచ్శాడు. 10

నా సోదరులారా, పర్భువు నామంలో బోధించిన
పర్వకత్లు ఎదురొక్నన్ హింసలను, ఓపికను
ఆదరశ్ంగా తీసుకోండి. 11 సహించి నిలబడిన
వారిని ధనుయ్లని భావిసాత్ము గదా? మీరు
యోబు సహనానిన్ గూరిచ్ వినాన్రు. యోబు
విషయంలో దేవుని ఉదేద్శాలను తెలిసిన మీరు
ఆయన ఎంతో జాలి, కరుణ ఉనన్వాడని
గర్హించారు.

12 నా సోదరులారా, ఒక ముఖయ్మైన సంగతి.
ఆకాశం తోడనీ భూమి తోడనీ మరి దేని తోడనీ
ఒటుట్ పెటుట్కోవదుద్. మీరు “అవునంటే
అవును, కాదంటే కాదు” అనన్టుట్గా ఉంటే
మీరు తీరుప్ పాలు కారు.

13 మీలో ఎవరికైనా కషట్ం వసేత్ అతడు
పార్రథ్న చేయాలి. ఎవరికైనా సంతోషం
కలిగితే అతడు కీరత్నలు పాడాలి. 14 మీలో
ఎవరైనా జబుబ్ పడాడ్డా? అతడు సంఘ
పెదద్లను పిలిపించుకోవాలి, వారు పర్భువు

నామంలో అతనికి నూనె రాసి అతని కోసం
పార్రథ్న చేయాలి. 15 విశావ్సంతో కూడిన
పార్రథ్న ఆ రోగిని బాగు చేసుత్ంది. పర్భువు
అతణిణ్ లేపుతాడు, అతడు పాపం చేసి ఉంటే
అతనికి పాపకష్మాపణ దొరుకుతుంది.

16 కాబటిట్ మీ పాపాలను ఒకరితో ఒకడు
ఒపుప్కోండి. ఒకడి కోసం ఒకడు పార్రథ్న
చేయండి. అపుప్డు మీకు సవ్సథ్త కలగవచుచ్.
నీతిమంతుని విజాఞ్పన ఫలభరితమైనది. అది
ఎంతో బలవతత్రమైనది. 17 ఏలీయా మనలాటి
సవ్భావం ఉనన్ మనిషే. వానలు కురవకుండా అతడు
తీవర్ంగా పార్రథ్న చేసేత్ మూడునన్ర
సంవతస్రాలు భూమి మీద వాన కురవలేదు. 18

అతడు తిరిగి పార్రథ్న చేసేత్ ఆకాశం వాన
కురిపించింది, భూమి ఫలసాయం ఇచిచ్ంది.

19 నా సోదరులారా, మీలో ఎవరైనా సతయ్ం
నుంచి తొలగిపోతే మరొకడు అతనిన్ తిరిగి
సతాయ్నికి మళిళ్ంచినటట్యితే 20 అలాటి
పాపిని తన తపుప్మారగ్ం నుంచి మళిళ్ంచే
వాడు మరణం నుంచి ఒక ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక
పాపాలను కపిప్వేసాత్డని అతడు
తెలుసుకోవాలి.

యాకోబు 5:9

938



1

1 పేతురుపేతురు

పేతురుపేతురు రాసినరాసిన మొదటిమొదటి పతిర్కపతిర్క

కెర్ౖసత్వులకుకెర్ౖసత్వులకు వాటిలేల్వాటిలేల్ హింసలుహింసలు, వారివారి
పర్వరత్నపర్వరత్న

యేసు కీర్సుత్ అపొసత్లుడు అయిన
పేతురు పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ,
ఆసియ, బితునియ అనే పార్ంతాలోల్

చెదరిపోయి పరదేశులుగా ఉంటునన్ ఎంపిక
అయిన వారికి శుభమని చెపిప్ రాసుత్నన్
సంగతులు. 2 తండిర్ అయిన దేవుని భవిషయ్ద్
జాఞ్నానిన్ బటిట్, పరిశుదాధ్తమ్ వలన
పవితీర్కరణ పొంది, యేసు కీర్సుత్కు
విధేయత చూపడానికి ఆయన రకత్ పోర్కష్ణకు
వచిచ్న మీపై కృప నిలిచి ఉండుగాక. మీకు
శాంతిసమాధానం విసత్రించు గాక.

3 మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ తండిర్ అయిన
దేవునికి సుత్తులు కలుగు గాక. యేసు కీర్సుత్
చనిపోయిన తరువాత ఆయనను సజీవునిగా లేపడం
దావ్రా దేవుడు తన మహా కనికరానిన్ బటిట్
మనకు కొతత్ జనమ్నిచాచ్డు. ఇది మనకు ఒక
సజీవమైన ఆశాభావానిన్ కలిగిసుత్నన్ది.

4 దీని మూలంగా మనకు ఒక వారసతవ్ం
లభించింది. ఇది నాశనం కాదు, మరక పడదు,
వాడిపోదు, ఇది పరలోకంలో మీకోసం ఎపుప్డూ
భదర్ంగా ఉండేది. 5 ఆఖరి రోజులోల్
వెలల్డి కావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ రకష్ణ
కోసం, విశావ్సం దావ్రా దేవుని బల
పర్భావాలు మిమమ్లిన్ కాపాడుతూ ఉనాన్యి.
6 రకరకాల విషమ పరీకష్ల వలన ఇపుప్డు మీరు
విచారించవలసి వచిచ్నా దీనిన్ బటిట్ మీరు
ఆనందిసుత్నాన్రు.

7 నాశనం కాబోయే బంగారం కంటే విశావ్సం
ఎంతో విలువైనది. బంగారానిన్ అగిన్తో
శుదిధ్ చేసాత్రు గదా! దాని కంటే విలువైన మీ
విశావ్సం ఈ పరీకష్ల చేత పరీకష్కు నిలిచి,
యేసు కీర్సుత్
పర్తయ్కష్మయేయ్టపుప్డు మీకు
మెపుప్నూ మహిమనూ ఘనతనూ తెసుత్ంది. 8

మీరాయనిన్ చూడకపోయినా ఆయనిన్
పేర్మిసుత్నాన్రు. ఇపుప్డు ఆయనిన్
చూడకుండానే విశవ్సిసూత్ మాటలోల్
చెపప్లేనంత దివయ్ సంతోషంతో
ఆనందిసుత్నాన్రు. 9 మీ విశావ్సానికి
ఫలానిన్ అంటే మీ ఆతమ్ల రకష్ణ
పొందుతునాన్రు.

10 మీకు కలిగే ఆ కృపను గురించి పర్వచించిన
పర్వకత్లు ఈ రకష్ణను గురించి ఎంతో
శర్దధ్తో విచారించి పరిశీలించారు. 11 వారు

తమలోని కీర్సుత్ ఆతమ్ ముందుగానే
తెలియజేసిన విషయాలు అంటే కీర్సుత్
పొందనైయునన్ బాధలు, ఆ తరువాత రాబోయే
గొపప్ విషయాలు ఎపుప్డు, ఎలా
జరగబోతునాన్యి అని తెలుసుకొనేందుకు
ఆలోచించి పరిశోధించారు. 12 తమ కోసం కాక మీ
కోసమే తాము సేవ చేశారనే సంగతి ఆ
పర్వకత్లకు వెలల్డి అయింది. పరలోకం నుంచి
దిగివచిచ్న పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా మీకు
సువారత్ పర్కటించినవారు ఈ విషయాలు
మీకిపుప్డు తెలియజేశారు. దేవదూతలు కూడా
ఈ సంగతులు తెలుసుకోవాలని ఎంతో
ఆశపడుతునాన్రు.

13 కాబటిట్ మీ మనసు అనే నడుము
కటుట్కోండి. సిథ్ర బుదిధ్తో, యేసు
కీర్సుత్ పర్తయ్కష్మైనపుప్డు మీకు కలిగే
కృపపై సంపూరణ్మైన ఆశాభావం కలిగి ఉండండి.

14 విధేయులైన పిలల్లై ఉండండి. మీ
పూరవ్పు అజాఞ్న దశలో మీకునన్ దురాశలను
అనుసరించి పర్వరిత్ంచవదుద్.

15 మిమమ్లిన్ పిలిచినవాడు పరిశుదుధ్డు.
అలాగే మీ పర్వరత్న అంతటిలో పరిశుదుధ్లై
ఉండండి.

16 ఎందుకంటే, “నేను పరిశుదుధ్డను కాబటిట్
మీరూ పరిశుదుధ్లుగా ఉండండి” అని రాసి ఉంది.

17 పర్తి ఒకక్రి పని గురించి పకష్పాతం
లేకుండా తీరుప్ తీరేచ్ దేవుణిణ్ మీరు,
“తండీర్” అని పిలిచే వారైతే భూమిమీద మీరు
జీవించే కాలమంతా భయభకుత్లతో గడపండి.

18 మీ పూరీవ్కుల నుంచి పారంపరయ్ంగా
వచిచ్న వయ్రధ్మైన జీవన విధానం నుంచి
దేవుడు మిమమ్లిన్ వెల ఇచిచ్ విమోచించాడు.
వెండి బంగారాల లాంటి అశాశవ్తమైన
వసుత్వులతో కాదు.

19 అమూలయ్మైన రకత్ంతో, అంటే ఏ లోపం,
కళంకం లేని గొరెర్పిలల్ లాంటి కీర్సుత్
అమూలయ్ రకత్ం ఇచిచ్, మిమమ్లిన్
విమోచించాడు. 20 విశవ్ం ఉనికిలోకి రాక
ముందే దేవుడు కీర్సుత్ని నియమించాడు.
అయితే ఈ చివరి రోజులోల్నే దేవుడు
ఆయనిన్ మీకు పర్తయ్కష్ పరిచాడు. 21 ఆయన
దావ్రానే మీరు దేవుణిణ్ నముమ్తునాన్రు.
దేవుడాయనను చనిపోయిన వారిలో నుంచి
సజీవంగా లేపి ఆయనకు మహిమ ఇచాచ్డు.
కాబటిట్ మీ విశావ్సం, ఆశాభావం దేవుని
మీదే ఉనాన్యి.
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22 సతాయ్నికి లోబడడం దావ్రా మీరు మీ
మనసులిన్ పవితర్పరచుకునాన్రు. తదావ్రా
యథారధ్మైన సోదర పేర్మను పొందారు.
అందుచేత ఒకరినొకరు హృదయ పూరవ్కంగా,
గాఢంగా పేర్మించుకోండి. 23 మీరు
నాశనమయేయ్ వితత్నం నుంచి కాదు, ఎపప్టికీ
ఉండే సజీవ దేవుని వాకుక్ దావ్రా, నాశనం
కాని వితత్నం నుంచి మళీళ్ పుటాట్రు.

24 “ఎందుకంటే మానవులంతా గడిడ్లాంటి
వారు.
వారి వైభవమంతా గడిడ్ పువువ్ లాంటిది.
గడిడ్ ఎండిపోతుంది. పువువ్ రాలిపోతుంది
25 గానీ పర్భువు వాకుక్ ఎపప్టికీ నిలిచి
ఉంటుంది.”
ఈ సందేశమే మీకు సువారత్గా పర్కటించడం

జరిగింది.
పర్భువు దయగల వాడని మీరు రుచి
చూశారు కాబటిట్ 2 అనిన్ రకాల
దుషట్తవ్ం, మోసం, వేషధారణ, అసూయ,

సమసత్ దూషణ మాటలను మానండి. 3 కొతత్గా
పుటిట్న బిడడ్లాల్, సవ్చఛ్మైన ఆతమ్
సంబంధమైన పాలను ఆశించండి. దాని దావ్రా
మీరు రకష్ణలో ఎదుగుతారు.

4 మనుషులు తిరసక్రించినా, దేవుడు
ఎనున్కునన్దీ విలువైనదీ, సజీవమైన రాయి
అయిన పర్భువు దగగ్రికి రండి. 5

ఆధాయ్తిమ్క గృహంగా కటట్డానికి వాడే
సజీవమైన రాళల్ లాగా మీరునాన్రు. దాని వలన,
యేసు కీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి
అంగీకారమైన ఆతమ్ సంబంధమైన బలులు
అరిప్ంచడానికి పరిశుదధ్ యాజకులుగా
ఉండగలరు.

6 ఎందుకంటే లేఖనంలో ఇలా రాసి ఉంది,
“నేను సీయోనులో మూల రాయి వేసుత్నాన్ను.
అది విలువైనదీ ఎనిన్క అయినదీ
పార్ముఖయ్మైనదీ.
ఆయనను నమేమ్వారెవరూ సిగుగ్ పడరు.”
7 కాబటిట్ విశవ్సిసుత్నన్ మీకు ఇది
గౌరవపర్దమైనది. అయితే విశవ్సించని
వారికి,
“ఇలుల్ కటేట్ వారు నిరాకరించిన రాయి,
మూలకు తలరాయి అయింది.”

8 అది “అడుడ్రాయి, అడుడ్బండ” అయింది.
వారు వాకాయ్నికి అవిధేయులై
తొటుర్పడుతునాన్రు. దాని కోసమే దేవుడు
వారిని నియమించాడు.

విశావ్సికివిశావ్సికి ఉనన్ఉనన్ ఏడుఏడు విధాలవిధాల సిథ్తినిసిథ్తిని బటీట్బటీట్,
విశావ్సికివిశావ్సికి బదులుగాబదులుగా కీర్సుత్కీర్సుత్ పడినపడిన హింసలనుహింసలను

బటీట్బటీట్ విశావ్సివిశావ్సి జీవితంజీవితం
9 చీకటిలో నుంచి అదుభ్తమైన వెలుగులోకి

మిమమ్లిన్ పిలిచిన ఆయన ఉతత్మ గుణాలను
మీరు పర్కటించాలి. అందుకోసం మీరు ఎనిన్కైన
వంశంగా రాచరిక యాజక బృందంగా, పరిశుదధ్
జనాంగంగా, దేవుని ఆసిత్ అయిన పర్జగా
ఉనాన్రు.

10 ఒకపుప్డు మీరు పర్జ కాదు.
కానీ ఇపుప్డు దేవుని పర్జ.
పూరవ్ం మీరు కనికరానికి నోచుకోలేదు.
అయితే ఇపుప్డు కనికరం పొందారు.

11 పిర్యులారా, మీరీ లోకంలో పరదేశులుగా,
బాటసారులుగా ఉనాన్రు. కాబటిట్ మీ ఆతమ్కు

విరోధంగా పోరాటం చేసే శరీర దురాశలు
విసరిజ్ంచాలని వేడుకుంటునాన్ను. 12

యూదేతరులు మిమమ్లిన్ దురామ్రుగ్లని
దూషిసూత్ ఉంటే, వారు మీ మంచి పనులు చూసి,
దేవుడు దరిశ్ంచే రోజున ఆయనను మహిమ
పరచేలా, వారి మధయ్ మీ మంచి పర్వరత్న
చూపించండి.

13 పర్తి మానవ అధికారానికీ పర్భువును
బటిట్ లోబడి ఉండండి. 14 రాజు అందరికీ
అధిపతి అనీ, అధికారులు దురామ్రుగ్లిన్
శికిష్ంచడానికీ, మంచి వారిని
మెచుచ్కోడానికీ ఆయన పంపిన వారనీ వారికి
లోబడి ఉండండి. 15 ఎందుకంటే మీరు ఈ విధంగా
మంచి చేసూత్ తెలివి తకుక్వగా మాటాల్డే
బుదిధ్హీనుల నోరు మూయించడం దేవుని
చితత్ం.

16 సేవ్చఛ్ పొందిన వారుగా
దురామ్రాగ్నిన్ కపిప్ పెటట్డానికి మీ
సేవ్చఛ్ను వినియోగించక, దేవుని సేవకులుగా
ఉండండి. 17 అందరినీ గౌరవించండి. తోటి
సోదరులిన్ పేర్మించండి, దేవునికి
భయపడండి, రాజును గౌరవించండి.

18 సేవకులారా, మంచివాళూళ్ సాతివ్కులయిన
యజమానులకు మాతర్మే కాక వకర్ బుదిధ్ గల
వారికి కూడా పూరిత్ మరాయ్దతో లోబడి
ఉండండి.

19 ఎవరయినా దేవుని గురించిన మనసాస్కిష్ని
బటిట్ అనాయ్యానిన్ అనుభవిసూత్ బాధ
సహిసుత్ంటే అది గొపప్ విషయం. 20 మీరు
పాపం చేసి శికష్ అనుభవిసూత్ సహిసుత్ంటే
అదేమి గొపప్? మేలు చేసి బాధలకు గురి అయి
సహిసుత్ంటే అది దేవుని దృషిట్లో
మెచుచ్కోదగినది. 21 దీనికోసమే దేవుడు
మిమమ్లిన్ పిలిచాడు. కీర్సుత్ కూడా
మీకోసం బాధపడి, మీరు తన అడుగు జాడలోల్
నడవాలని మీకు ఆదరాశ్నిన్ ఉంచి వెళిళ్
పోయాడు.

22 ఆయన ఎలాంటి పాపం చేయలేదు.
ఆయన నోటిలో ఎలాంటి కపటమూ కనబడలేదు.
23 ఆయనను దూషించినా తిరిగి దూషించ లేదు.
ఆయన బాధపడినా తిరిగి బెదిరింపక,
నాయ్యంగా తీరుప్ తీరేచ్ దేవునికి తనను
తాను అపప్గించుకునాన్డు.

24 మనకు పాపాలోల్ ఇక ఎలాంటి భాగమూ
ఉండకుండాా నీతి కోసం బతకడానికి సవ్యంగా
ఆయనే తన దేహంలో మన పాపాలను మాను మీద
భరించాడు. ఆయన పొందిన గాయాల వలన మీరు
బాగుపడాడ్రు. 25 మీరు తపిప్పోయిన
గొరెర్లాల్గా తిరుగుతూ ఉనాన్రు. అయితే
ఇపుప్డు మీ కాపరి, మీ ఆతమ్ల సంరకష్కుని
దగగ్రికి తిరిగి వచాచ్రు.

భారయ్లుగా ఉనన్ మీరు మీ భరత్లకు
తపప్కుండా లోబడాలి. అందువలన
వారిలో ఎవరైనా వాకాయ్నికి

అవిధేయులయినా సరే, మాటలతో కాకుండా,
వారి భారయ్ల పర్వరత్నే వారిని పర్భువు
కోసం సంపాదిసుత్ంది. 2 ఎందుకంటే గౌరవ
పర్దమైన మీ పవితర్ పర్వరత్న వారు
గమనిసాత్రు.

3 జడలు అలుల్కోవడం, బంగారు ఆభరణాలు,
ఖరీదైన బటట్లు అనే బాహయ్ అలంకారాలు
మీకు వదుద్. 4 వాటికి బదులు హృదయంలో
శాంతం, సాతివ్క సవ్భావం కలిగి ఉండండి.

1 పేతురు 1:22
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అలాంటి అలంకారం నాశనం కాదు. అది దేవుని
దృషిట్కి చాలా విలువైనది. 5 పూరవ్కాలంలో
దేవుని మీద నమమ్కం ఉంచిన పవితర్ సీత్ర్లు
ఈ విధంగా అలంకరించుకునాన్రు. వారు తమ
భరత్లకు లోబడి ఉంటూ తముమ్ను తాము
అలంకరించుకునాన్రు. 6 ఈ పర్కారమే శారా
అబార్హామును యజమాని అని పిలుసూత్ అతనికి
లోబడి ఉంది. ఏ భయాలకూ లొంగకుండా, మంచి
చేసూత్ ఉంటే మీరు ఆమె పిలల్లు.

7 అలాగే భరత్లైన మీరు, జీవమనే
బహుమానంలో మీ భారయ్లు మీతో కూడా
వాటాదారులని గర్హించి, వారు అబలలని ఎరిగి
గౌరవపూరవ్కంగా వారితో కాపురం చేయండి.
ఇలా చేసేత్ మీ పార్రథ్నలకు ఆటంకం కలగదు.
8 చివరికి మీరంతా మనసులు కలిసి,
కారుణయ్ంతో సోదరులాల్
పేర్మించుకొంటూ, సునిన్తమైన మనసుతో
వినయంతో ఉండండి.

9 కీడుకు బదులుగా కీడు చేయవదుద్.
అవమానానికి బదులుగా అవమానించవదుద్. దానికి
బదులుగా దీవిసూత్ ఉండండి. ఎందుకంటే మీరు
దీవెనకు వారసులు అయేయ్ందుకే దేవుడు
మిమమ్లిన్ పిలిచాడు.

10 జీవానిన్ పేర్మించి మంచి రోజులు
చూడాలని కోరే వాడు చెడు మాటలు పలకకుండా
తన నాలుకనూ మోసపు మాటలు చెపప్కుండా తన
పెదవులనూ కాచుకోవాలి. 11 అతడు చెడు మాని
మేలు చేయాలి. శాంతిని వెతికి అనుసరించాలి.
12 పర్భువు కళుళ్ నీతిమంతుల మీద ఉనాన్యి.
ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నలు వింటాయి.
అయితే పర్భువు ముఖం చెడు చేసేవారికి
విరోధంగా ఉంది.

13 మీరు మంచి పనులు చేయడానికి ఆసకిత్
కలిగి ఉంటే మీకు హాని చేసే వాడెవడు? 14

మీరొకవేళ నీతి కోసం బాధ అనుభవించినా మీరు
ధనుయ్లే. వారు భయపడే వాటికి మీరు
భయపడవదుద్. కలవరపడవదుద్. 15 దానికి బదులు,
మీ హృదయాలోల్ కీర్సుత్ను పర్భువుగా
పర్తిషిఠ్ంచండి. దేవునిలో మీకునన్
ఆశాభావం విషయం అడిగే పర్తి వయ్కిత్కీ
సాతీవ్కంతో వినయంతో జవాబు చెపప్డానికి
ఎపుప్డూ సిదధ్ంగా ఉండండి.

16 మంచి మనసాస్కిష్ కలిగి ఉండండి.
అపుప్డు కీర్సుత్లో మీకునన్ మంచి
జీవితానిన్ అపహసించే వారు సిగుగ్పడతారు.
ఎందుకంటే మీరు చెడడ్వారనన్టుట్గా మీకు
విరోధంగా వారు మాటాల్డుతునాన్రు. 17 కీడు
చేసి బాధ పడడం కంటే మేలు చేసి బాధ పడటం
దేవుని చితత్మైతే, అదే చాలా మంచిది.

కీర్సుత్కీర్సుత్ ఆతమ్ఆతమ్ నోవహునోవహు దినాలోల్దినాలోల్
పర్కటించడంపర్కటించడం

18 కీర్సుత్ కూడా పాపాల కోసం ఒకక్సారే
చనిపోయాడు. మనలిన్ దేవుని దగగ్రికి తీసుకు
రావడానికి, దోషులమైన మన కోసం
నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ చనిపోయాడు. ఆయనను
శారీరకంగా చంపారు గానీ దేవుని ఆతమ్ ఆయనను
బతికించాడు. 19 ఇపుప్డు చెరసాలోల్ ఉనన్
ఆతమ్ల దగగ్రికి, ఆయన ఆతమ్రూపిగా వెళిళ్
పర్కటించాడు. 20 ఆ ఆతమ్లు దేవునికి
విధేయత చూపలేదు. పూరవ్ం నోవహు
రోజులోల్ ఓడ తయారవుతూ ఉంటే దేవుడు

దీరఘ్శాంతంతో కనిపెటిట్న ఆ రోజులోల్, ఆ
ఓడలో కొదిద్ మందినే, అంటే ఎనిమిది
మందినే, దేవుడు నీళళ్ దావ్రా రకిష్ంచాడు.

21 దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సం ఇపుప్డు
మిమమ్లిన్ రకిష్సూత్ ఉంది. అది ఒంటి మీద
మురికి వదిలించుకునన్టుట్ కాదు, అది యేసు
కీర్సుత్ పునరుతాథ్నం దావ్రా దేవునికి
మనసాస్కిష్తో చేసే అభయ్రధ్నే. 22 ఆయన
పరలోకానికి వెళాళ్డు. దేవుని కుడి వైపున
ఉనాన్డు. దూతలూ, అధికారులూ, శకుత్లు, అనీన్
ఆయనకు లోబరచబడినాయి.

కీర్సుత్ శరీర హింసలు పొందాడు
కాబటిట్, మీరు కూడా అలాంటి మనసునే
ఆయుధంగా ధరించుకోండి. శరీర హింసలు

పొందిన వాడు పాపం చేయడం మానేసాత్డు. 2

ఈ వయ్కిత్ తన శేష జీవితానిన్ ఇకమీదట
మానవ కోరికలను అనుసరించక, దేవుని ఇషట్ం
కోసమే జీవిసాత్డు. 3 యూదేతరులు
చేసినటుట్ చేయడానికి గతించిన కాలం చాలు.
గతంలో మీరు లైంగిక పరమైన అనైతిక
కారాయ్లూ, చెడడ్ కోరికలు, మదయ్పానం,
అలల్రి చిలల్రి వినోదాలూ, విచచ్లవిడి
విందులూ, నిషిదధ్మైన విగర్హ పూజలూ చేశారు.
4 వారితోబాటుగా మీరూ ఇలాటి విపరీతమైన
తెలివిమాలిన పనులు ఇపుప్డు చేయడం లేదని
వారు మిమమ్లిన్ వింతగా చూసుత్నాన్రు.
అందుకే వారు మీ గురించి చెడడ్గా
చెబుతునాన్రు.

5 బతికునన్ వారికీ చనిపోయిన వారికీ తీరుప్
తీరచ్డానికి సిదధ్ంగా ఉనన్వాడికి వారు
లెకక్ అపప్జెపాప్లి. 6 అందుకే చనిపోయిన
వారు మానవ రీతిగా వారి శరీరానికి తీరుప్
జరిగినా వారి ఆతమ్ దేవునిలో జీవించేలా
వారికి కూడా సువారత్ పర్కటించబడింది.

7 అనిన్టికీ అంతం సమీపించింది. కాబటిట్
మెలకువగా, పార్రథ్నలోల్ చైతనయ్
వంతులుగా ఉండండి. 8 అనిన్టి కంటే
పర్ధానంగా ఒకరిపటల్ ఒకరు గాఢమైన
పేర్మతో ఉండండి. పేర్మ ఇతరుల పాపాలను
వెతికి పటుట్కోడానికి పర్యతిన్ంచదు. 9 ఏ
మాతర్మూ సణుకోక్కుండా ఒకరికొకరు అతిథి
సతాక్రం చేసుకోండి. 10 దేవుని అనేక ఉచిత
వరాలకు మంచి నిరావ్హకులుగా ఉంటూ, మీలో
పర్తి ఒకక్డూ కృపావరంగా పొందిన వాటిని
ఒకరికొకరికి సేవ చేసుకోడానికి వాడండి. 11

ఎవరైనా బోధిసేత్, దైవోకుత్లాల్
బోధించాలి. ఎవరైనా సేవ చేసేత్ దేవుడు
అనుగర్హించే సామరధ్య్ంతో చేయాలి.
దేవునికి యేసు కీర్సుత్ దావ్రా
అనిన్టిలోనూ మహిమ కలుగుతుంది. మహిమ,
పర్భావం ఎపప్టికీ ఆయనకే చెందుతాయి.
ఆమేన్.

12 పిర్యులారా, మిమమ్లిన్
పరీకిష్ంచడానికి మీకు వచేచ్ అగిన్లాంటి
విపతుత్ను గురించి మీకేదో వింత
సంభవిసుత్నన్టుట్ ఆశచ్రయ్పోవదుద్. 13

కీర్సుత్ మహిమ వెలల్డి అయేయ్టపుప్డు
మీరు మహానందంతో సంతోషించేలా, కీర్సుత్
పడిన హింసలోల్ మీరు పాలివారైనటుట్
ఆనందించండి. 14 కీర్సుత్ నామానిన్ బటిట్
మిమమ్లిన్ ఎవరైనా అవమానిసేత్ మీరు
ధనుయ్లు. ఎందుకంటే మహిమా సవ్రూపి అయిన
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ఆతమ్, అంటే దేవుని ఆతమ్ మీమీద నిలిచి
ఉనాన్డు.

15 మీలో ఎవడూ హంతకుడుగా, దొంగగా,
దురామ్రుగ్డుగా, పరుల జోలికి పోయేవాడుగా
బాధ అనుభవించకూడదు. 16 ఎవరైనా
కెర్ౖసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించవలసి
వసేత్ సిగుగ్ పడకూడదు. ఆ పేరును బటిట్
అతడు దేవుణిణ్ మహిమ పరచాలి. 17 దేవుని
ఇంటి వారికి తీరుప్ మొదలయేయ్ సమయం
వచిచ్ంది. అది మనతోనే మొదలయితే, దేవుని
సువారత్కు లోబడని వారి గతేంటి? 18

నీతిమంతుడే రకష్ణ పొందడం కషట్మైతే ఇక
భకిత్హీనుడు, పాపి సంగతి ఏమిటి? 19 కాబటిట్
దేవుని చితత్ పర్కారం బాధపడే వారు మేలు
చేసూత్ నమమ్కమైన సృషిట్కరత్కు తమ
ఆతమ్లను అపప్గించుకోవాలి.

పర్ధానపర్ధాన కాపరికాపరి తిరిగితిరిగి రానైరానై యునన్ందువలల్యునన్ందువలల్
కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ సేవసేవ ఎలాఎలా ఉండాలిఉండాలి

తోటి పెదద్నూ, కీర్సుత్ బాధలు
చూసిన వాణిణ్, పర్తయ్కష్ం
కాబోయే మహిమలో భాగసావ్మినీ

అయిన నేను మీలోని పెదద్లను
హెచచ్రిసుత్నాన్ను. 2 మీ దగగ్రునన్ దేవుని
మందను కాయండి. బలవంతంగా కాకుండా దేవుడు
కోరే రీతిగా ఇషట్ పూరవ్కంగా వారిని
చూసుకోండి. చెడు లాభం ఆశించి కాకుండా
ఇషట్ంగా వారిని చూసుకోండి. 3 మీ అజమాయిషీ
కింద ఉనన్ వారిపై పెతత్నం చేసేవారుగా
ఉండక, మందకు ఆదరశ్ంగా ఉండండి. 4 పర్ధాన
కాపరి పర్తయ్కష్మైనపుప్డు, మీకు
వాడిపోని మహిమ కిరీటం లభిసుత్ంది.

5 యువకులారా, మీరు పెదద్లకు లోబడి
ఉండండి. మీరంతా ఒకరి పటల్ ఒకరు వినయం కలిగి

ఉండండి. దేవుడు గరివ్షుట్లిన్ ఎదిరించి
వినయం గలవారికి కృప చూపుతాడు. 6 అందుచేత,
దేవుడు తగిన సమయంలో మిమమ్లిన్
హెచిచ్ంచేలా ఆయన బలిషఠ్మైన చేతి కింద
మిమమ్లిన్ మీరే తగిగ్ంచుకోండి.

7 ఆయన మీ గురించి శర్దధ్ వహిసుత్నాన్డు.
కాబటిట్ మీ ఆందోళన అంతా ఆయన మీద
వేయండి. 8 నిగర్హంతో మెలకువగా ఉండండి. మీ
శతుర్వైన సాతాను, గరిజ్ంచే సింహంలా ఎవరిని
కబళించాలా అని వెతుకుతూ తిరుగుతునాన్డు. 9

వాణిణ్ ఎదిరించండి. మీ విశావ్సంలో
సిథ్రంగా ఉండండి. లోకంలో ఉనన్ మీ
సోదరులకు కూడా ఇలాంటి బాధలే
కలుగుతునాన్యి.

10 తన నితయ్ మహిమకు కీర్సుత్లో
మిమమ్లిన్ పిలిచిన అపార కరుణానిధి అయిన
దేవుడు కొంత కాలం మీరు బాధపడిన తరువాత,
తానే మిమమ్లిన్ సరైన సిథ్తిలోకి తెచిచ్,
బలపరచి, సామరథ్య్ం ఇచిచ్ సిథ్ర
పరుసాత్డు. 11 ఆయనకే పర్భావం శాశవ్తంగా
కలుగు గాక. ఆమేన్.

12 సిలావ్ను నా నమమ్కమైన సోదరుడని
ఎంచి, అతని సాయంతో కుల్పత్ంగా రాశాను.
నేను రాసిందే దేవుని సతయ్మైన కృప అని
సాకష్య్ం చెబుతూ, మిమమ్లిన్
హెచచ్రిసుత్నాన్ను. దీనిలో నిలకడగా
ఉండండి.

13 బబులోను పటట్ణంలో ఉనన్ ఆమె (దేవుడు
ఎనున్కునన్ ఆమె) మీకు అభినందనలు
చెబుతునాన్రు. నా కుమారుడు మారుక్ మీకు
అభినందనలు చెబుతునాన్డు. 14 పేర్మ
ముదుద్తో ఒకరికొకరు అభినందనలు
చెపుప్కోండి. కీర్సుత్లో మీకందరికీ శాంతి
కలుగు గాక.
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2 పేతురుపేతురు

పేతురుపేతురు రాసినరాసిన రెండవరెండవ పతిర్కపతిర్క

గొపప్గొపప్ కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ సుగుణాలుసుగుణాలు

యేసు కీర్సుత్కు బానిస, అపొసత్లుడు
అయిన సీమోను పేతురు, మన దేవుడూ,
రకష్కుడూ అయిన యేసు కీర్సుత్ నీతిని

బటిట్ మాకు సమానంగా అమూలయ్మైన
విశావ్సానిన్ పొందినవారికి రాసుత్నన్
సంగతులు. 2 దేవునిలో, మన పర్భువైన యేసులో
పూరిత్ జాఞ్నం దావ్రా మీకు కృప, శాంతి
విసత్రించు గాక!

3 తన మహిమనుబటిట్, మంచి గుణానిన్బటిట్
మనలిన్ పిలిచిన దేవుడు తన జాఞ్నం దావ్రా,
తన శకిత్ మూలంగా మనం జీవం, దైవభకిత్ కలిగి
జీవించడానికి కావలసినవనీన్ ఇచాచ్డు. 4

వీటిని బటేట్ ఆయన మనకు అమూలయ్మైన
గొపప్ వాగాద్నాలు ఇచాచ్డు. ఈ వాగాద్నాల
మూలంగా, లోకంలో ఉనన్ దురామ్రగ్పు కోరికల
నాశనగుణం నుండి తపిప్ంచుకుని మీరు తన
సవ్భావంలో పాలిభాగసుథ్లు కావాలనన్దే
దేవుని ఉదేద్శం.

5 ఈ కారణంగా మీరు పూరిత్ భకిత్ శర్దధ్లు
కలిగి, మీ విశావ్సానికి మంచి గుణం, మంచి
గుణానికి జాఞ్నం, 6 జాఞ్నానికి ఆశల అదుపు,
ఆశల అదుపుకు ఓరుప్, ఓరుప్కు భకిత్, 7 భకిత్కి
సోదర పేర్మ, సోదర పేర్మకు దైవ పేర్మ
జోడించండి. 8 ఇవి మీలో నిలిచి ఉండి వృదిధ్
చెందినపుడు, మన పర్భు యేసు కీర్సుత్ను
గురించిన జాఞ్నంలో మందకొడిగా, నిషఫ్లంగా
ఉండరు.

9 కాని ఈ గుణాలు లేనివాడు, తాను గతంలో
చేసిన పాపాలనుండి దేవుడు శుభర్పరిచాడని
మరచిపోతాడు. అతడు దూరదృషిట్ లేని
గుడిడ్వాడు. 10 కాబటిట్ సోదరులారా, మీ
పిలుపును, మీ ఎనిన్కను సిథ్రం చేసుకోడానికి
పూరిత్ శర్దధ్ కలిగి ఉండండి. అపుప్డు మీరు
ఎనన్డూ తడబడరు. 11 దీని దావ్రా మన
పర్భువు, రకష్కుడు అయిన యేసు కీర్సుత్
రాజయ్ంలోకి ఘనమైన పర్వేశం మీకు
దొరుకుతుంది.

12 వీటి గురించి మీకు ముందే తెలిసినా, మీరు
అంగీకరించిన సతయ్ంలో సిథ్రంగా ఉనాన్ ఈ
సంగతులు మీకు ఎపుప్డూ గురుత్ చేసూత్నే
ఉంటాను. 13 నేను ఈ శరీరం అనే గుడారంలో
ఉనన్ంత వరకూ ఇవి మీకు గురుత్ చేయడం
మంచిదని భావిసుత్నాన్ను. 14 మన పర్భు
యేసు కీర్సుత్ ముందుగానే నాకు వెలల్డి
చేసిన పర్కారం నేను తవ్రలోనే ఈ శరీరం

వదిలేసాత్నని నాకు తెలుసు. 15 నేను
చనిపోయిన తరువాత కూడా మీరు వీటిని
ఎపుప్డూ గురుత్ చేసుకునేలా శర్దధ్
తీసుకుంటాను.

లేఖనాలలేఖనాల ఘనతఘనత
16 ఎందుకంటే, మన పర్భు యేసు కీర్సుత్

శకిత్ని, ఆయన రాకడను గురించి చాకచకయ్ంగా
అలిల్న కలప్నా కథలను మేము మీకు చెపప్లేదు,
ఆయన గొపప్దనానిన్ కళాళ్రా చూసిన వారుగా
చెపాప్ం. 17 ఆయన మన తండిర్ అయిన దేవుని
నుండి ఘనత, మహిమ పొందగా, “ఈయన నా పిర్య
కుమారుడు, ఈయన విషయంలో నేను
ఆనందిసుత్నాన్ను” అనే గొపప్ మహిమగల
దైవసవ్రం వచిచ్నపుప్డు, 18 ఆయనతో మేము
ఆ పవితర్ పరవ్తం మీద ఉండి పైనుండి వచిచ్న
ఆ సవ్రానిన్ సవ్యంగా వినాన్ం.

19 ఇంతకంటే సిథ్రమైన పర్వచన వాకుక్
మనకు ఉంది. తెలల్వారి వేకువచుకక్ మీ
హృదయాలోల్ ఉదయించే వరకూ ఆ వాకుక్
చీకటోల్ వెలుగు ఇచేచ్ దీపంలా ఉంది. ఆ
వెలుగును మీరు లకష్య్పెడితే మీకు మేలు. 20

లేఖన పర్వచనాలు మనిషి ఊహలోల్ నుండి
పుటట్లేదని మీరు ముందుగా గర్హించాలి. 21

పర్వచనం ఎపుప్డూ మనిషి ఉదేద్శంలో నుండి
పుటట్లేదు, పరిశుదాధ్తమ్తో నిండిన
మనుషులు దేవుని మూలంగా మాటాల్డగా
వచిచ్ంది.

భర్షట్భర్షట్ బోధకులబోధకుల గురించిగురించి హెచచ్రికలుహెచచ్రికలు: వారువారు
రకత్బలిరకత్బలి మూలమైనమూలమైన విమోచననువిమోచనను

తిరసక్రిసాత్రుతిరసక్రిసాత్రు

గతంలో కూడా ఇశార్యేలీయులోల్
అబదధ్ పర్వకత్లు ఉండేవారు. అదే
విధంగా మీ మధయ్ కూడా అబదధ్

బోధకులు లేసాత్రు. వారు నాశనకరమైన
విరుదధ్ సిదాధ్ంతాలను రహసయ్ంగా
పర్వేశపెడుతూ, తమ కోసం వెల చెలిల్ంచిన
పర్భువును కూడా నిరాకరిసాత్రు. దాని దావ్రా
తమ మీదికి తామే తవ్రగా నాశనం
తెచుచ్కుంటారు. 2 అనేక మంది వారి
విచచ్లవిడితనానిన్ అనుకరిసాత్రు. అందువలల్
సతయ్మారాగ్నికి అపకీరిత్ కలుగుతుంది. 3 ఈ
అబదధ్ బోధకులు అతాయ్శతో, కటుట్ కథలతో
తమ సవ్లాభం కోసం మిమమ్లిన్
వాడుకుంటారు. వారికి విధించిన శికష్
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పూరవ్కాలం నుండి వారికోసం సిదధ్ంగా ఉంది.
వారి నాశనం నిదర్పోదు.

4 పూరవ్ం పాపం చేసిన దేవదూతలిన్ కూడా
విడిచిపెటట్కుండా దేవుడు వారిని సంకెళల్కు
అపప్గించి దటట్మైన చీకటిలో తీరుప్ వరకూ
ఉంచాడు. 5 అలాగే దేవుడు పూరవ్కాలపు
లోకానిన్ కూడా విడిచిపెటట్కుండా, నీతిని
పర్కటించిన నోవహును, మిగతా ఏడుగురిని
కాపాడి, దైవభకిత్ లేని పర్జల మీదికి జల
పర్ళయం రపిప్ంచాడు.

6 దైవభకిత్ లేని పర్జలకు కలిగే
వినాశనానికి ఉదాహరణగా దేవుడు సొదొమ,
గొమొరార్ పటట్ణాలపై తీరుప్ విధించి
వాటిని బూడిదగా మారాచ్డు. 7 దైవభయం లేని
దురామ్రుగ్ల లైంగిక వికార పర్వరత్న చేత
మనసాత్పానికి గురైన నీతిపరుడైన లోతును
రకిష్ంచాడు. 8 దినదినం ఆ దురామ్రుగ్ల
మధయ్ ఉంటూ, వారు చేసే అకర్మమైన పనులు
చూసూత్, వింటూ, నీతిగల అతని మనసు దుఃఖిసూత్
ఉండేది. 9 ఆ విధంగా, దైవభకిత్ ఉనన్వారిని
పరీకష్ల నుండి ఎలా కాపాడాలో పర్భువుకు
తెలుసు, తీరుప్ రోజున శికష్ పొందేవరకూ
దురామ్రుగ్లిన్ ఎలా నిరబ్ంధించి ఉంచాలో
కూడా పర్భువుకు తెలుసు.

10 ముఖయ్ంగా పర్భుతావ్నిన్
తోసిపుచుచ్తూ, అపవితర్మైన శరీర ఆశలను
తీరుచ్కుంటూ, తెగువతో, అహంకారంతో, పరలోక
సంబంధులను దూషించడానికి భయపడని వారి
విషయంలో ఇది నిజం. 11 దేవదూతలు వారికంటే
ఎంతో గొపప్ బలం, శకిత్ కలిగి ఉండి కూడా
పర్భువు ముందు వారిని దూషించి వారి మీద నేరం
మోపడానికి భయపడతారు.

12 పశుపర్వృతిత్ గల ఈ మనుషులైతే తమకు
తెలియని సంగతులను గురించి దూషిసాత్రు. వారు
బంధకాలకు, నాశనానికి తగినవారు. వారు తమ
దురామ్రగ్త వలల్ పూరిత్గా నశించిపోతారు.
13 వారి చెడుతనానికి పర్తిఫలంగా వారికి హాని
కలుగుతుంది. వారు పటట్పగలు సుఖభోగాలోల్
ఉంటారు. మచచ్లుగా, కళంకాలుగా ఉంటారు. వారు,
మీతో కూడా విందులోల్ పాలొగ్ంటూనే తమ
భోగాలోల్ సుఖిసూత్ ఉంటారు. 14 వారి కళుళ్
వయ్భిచారపు చూపులతో నిండి ఉండి, ఎడతెగక
పాపం చేసూత్ ఉంటారు. వారు, నిలకడ లేని
వారిని తపుప్దారి పటట్డానికి
పేర్రేపిసాత్రు. వారి హృదయాలు ఎపుప్డూ
పేరాశతో సిదధ్ంగా ఉంటాయి. వారు శాపానికి
గురైన పర్జలు.

భర్షట్భర్షట్ బోధకులుబోధకులు బిలాముబిలాము వంటివంటి వారువారు
15 వారు, అవినీతి సంబంధమైన జీతం కోసం

ఆశపడిన బెయోరు కుమారుడు బిలామును
అనుసరించి తపిప్పోయారు. సకర్మ
మారాగ్నిన్ వదిలిపెటాట్రు. 16 కాని,
బిలాము చేసిన అతికర్మానికి మాటలు రాని
గాడిద మానవ సవ్రంతో మాటలాడడం దావ్రా
అతనిన్ గదిద్ంచి, ఆ పర్వకత్
వెరిర్తనానిన్ అడడ్గించింది.

వారువారు ఆతమ్లోఆతమ్లో దివాలాకోరులుదివాలాకోరులు
17 ఈ మనుషులు నీళుళ్లేని బావులు. బలమైన

గాలికి కొటుట్కుపోయే పొగమంచు వంటి వారు.
గాడాంధకారం వీరి కోసం సిదధ్ంగా ఉంది.

వారువారు డంబాలుడంబాలు పలుకుతారుపలుకుతారు
18 వారు పనికిమాలిన గొపప్లు మాటాల్డుతూ

ఉంటారు. వారు చెడు మారగ్ంలో నుండి
అపుప్డే తపిప్ంచుకునన్ వారిని తమ శరీర
సంబంధమైన చెడు కోరికలతో వెనుదిరిగేలా
పేర్రేపిసాత్రు.

వారిదివారిది విచచ్లవిడివిచచ్లవిడి బతుకుబతుకు
19 వారే సవ్యంగా దురీన్తికి బానిసలై

ఉండి, ఇతరులకు సేవ్చఛ్ కలిగిసాత్మని
వాగాద్నం చేసాత్రు. ఒక వయ్కిత్ని ఏది
జయిసుత్ందో దానికి అతడు బానిస అవుతాడు. 20

ఎవరైనా పర్భువు, రకష్కుడు అయిన యేసు
కీర్సుత్ విషయంలో అనుభవజాఞ్నం వలల్ ఈ
లోకపు అపవితర్తను తపిప్ంచుకొనన్ తరువాత
దానిలో మళీల్ ఇరుకొక్ని దాని వశమైతే, వారి
మొదటి సిథ్తి కనాన్ చివరి సిథ్తి మరింత
అధావ్నన్ంగా ఉంటుంది.

21 వారు, నీతి మారాగ్నిన్ తెలుసుకునన్
తరువాత తమకు అందిన పవితర్ ఆజఞ్ నుండి
తపిప్పోవడం కనాన్ అసలు ఆ మారగ్ం వారికి
తెలియకుండా ఉండడమే మేలు. 22 “కుకక్ తాను
కకిక్న దానిన్ తినన్టుట్గా, కడిగిన తరువాత
పంది బురదలో పొరల్డానికి తిరిగి
వెళిళ్నటుట్గా” అని చెపిప్న సామెతలు
వీళళ్ విషయంలో నిజం.

పర్భువుపర్భువు రాకరాక, పర్భువుపర్భువు దినందినం

పిర్యులారా, ఇది నేను మీకు
రాసుత్నన్ రెండవ ఉతత్రం.
యథారధ్మైన మీ మనసును

పురికొలప్డానికి జాఞ్పకం చేసూత్ వీటిని
రాసుత్నాన్ను. 2 పవితర్ పర్వకత్లు
పూరవ్కాలంలో చెపిప్న మాటలనూ, మన
పర్భువు, రకష్కుడు అయిన యేసు కీర్సుత్ మీ
అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్నూ మీరు
గురుత్ చేసుకోవాలని ఈ ఉతత్రం
రాసుత్నాన్ను.

పర్భువుపర్భువు రెండవరెండవ రాకనురాకను చాలామందిచాలామంది నమమ్డంనమమ్డం
లేదులేదు

3 ముందుగా ఇది తెలుసుకోండి, చివరి
రోజులోల్ తమ దురాశలను అనుసరించి నడిచే
కొందరు బయలుదేరతారు. 4 “ఆయన మళీళ్
వసాత్డనన్ వాగాద్నం ఏమయియ్ంది? మా
పూరీవ్కులు చనిపోయారు, కాని సృషిట్ ఆరంభం
నుండి అనిన్ విషయాలూ ఏమీ మారుప్
లేకుండానే జరిగిపోతునాన్యి” అంటూ
మిమమ్లిన్ ఎగతాళి చేసాత్రు. 5 చాలాకాలం
కిందట, ఆకాశానీన్ భూమినీ దేవుడు తన వాకుక్
దావ్రా నీళళ్లో నుండి, నీళళ్ దావ్రా
సిథ్రపరిచాడనీ, 6 ఆయన వాకుక్ను బటేట్, ఆ
రోజులోల్ ఉనన్ లోకం వరద నీటిలో మునిగి
నాశనం అయియ్ందనీ, 7 అదే వాకుక్ను బటిట్
ఇపప్టి ఆకాశం, భూమి భకిత్హీనులకు జరిగే
తీరుప్ రోజు వరకు, మంటలోల్ నాశనం
కావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్దనీ వారు ఉదేద్శ
పూరవ్కంగా మరచిపోతారు.

8 కాని పిర్యులారా, ఈ విషయం
మరచిపోకండి. పర్భువు దృషిట్కి ఒకక్ రోజు
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వెయియ్ సంవతస్రాలుగా, వెయియ్
సంవతస్రాలు ఒకక్ రోజుగా ఉంటాయి. 9

కొంతమంది అనుకుంటునన్టుట్ పర్భువు తాను
చేసిన వాగాద్నాల విషయంలో ఆలసయ్ం
చేసేవాడు కాదు గానీ అందరూ మారిన మనసుతో
తిరిగి రావాలనీ, ఎవవ్రూ నశించ కూడదనీ కోరుతూ
మీ పటల్ చాలా ఓరుప్తో ఉనాన్డు.

పర్భువుపర్భువు దినందినం
10 అయితే, పర్భువుదినం ఎవరికీ తెలియని

విధంగా దొంగ వచిచ్నటుట్ ఉంటుంది. అపుప్డు
ఆకాశాలు మహా ఘోషతో గతించిపోతాయి.
పంచభూతాలు మంటలోల్ కాలిపోతాయి. భూమి,
దానిలో ఉనన్వనీన్ తీరుప్కు గురౌతాయి. 11

ఇవనీన్ ఈ విధంగా నాశనం అయిపోతాయి గనుక
మీరు పవితర్ జీవనం, దైవభకిత్ సంబంధమైన
విషయాలోల్ ఏ విధంగా జీవించాలి?

12 దేవుడు వచేచ్ రోజు కోసం మీరు ఎదురు
చూసుత్నాన్రు గనుక ఆ రోజు తవ్రగా రావాలని
ఆశించండి. ఆ దినాన పంచభూతాలు తీవర్మైన
సెగతో కరిగిపోతాయి. ఆకాశంలో ఉనన్వనీన్
మంటలోల్ కాలిపోతాయి 13 అయినా, ఆయన
చేసిన వాగాద్నం కారణంగా కొతత్ ఆకాశం,

కొతత్ భూమి కోసం మనం ఎదురు చూసుత్నాన్ం.
దానిలో నీతిపరులు నివాసం చేసాత్రు.

14 కాబటిట్, పిర్యులారా, మీరు వీటి కోసం
ఎదురు చూసుత్నాన్రు గనక పర్శాంతంగా, ఆయన
దృషిట్లో ఏ మచాచ్, కళంకమూ లేని వారిగా
ఉండండి. 15 మన పర్భువు చూపించే సహనం మన
రకష్ణ కోసమే అని గర్హించండి. ఆ విధంగానే
మన పిర్య సోదరుడు పౌలు కూడా దేవుడు తనకు
ఇచిచ్న జాఞ్నంతో రాశాడు. 16 అతడు ఈ
సంగతులను గురించి తన లేఖలనిన్టిలో
మాటాల్డుతునాన్డు. అయితే వాటిలో
కొనిన్టిని అరథ్ం చేసుకోవడం కషట్ం.
పామరులు, నిలకడ లేని కొందరు అనేక ఇతర
లేఖనాలను చేసినటేట్ వీటిని కూడా
వకీర్కరించి, వారి నాశనం వారే
తెచుచ్కుంటారు.

17 కాబటిట్ పిర్యులారా, ఈ విషయాలు మీకు
తెలుసు కాబటిట్ అకర్మకారుల మోసం
మిమమ్లిన్ తపుప్ దారి పటిట్ంచి మీ
సిథ్రతవ్ం పాడు చేయకుండా
జాగర్తత్పడండి. 18 మన పర్భువు, రకష్కుడు
అయిన యేసు కీర్సుత్ కృపలో అభివృదిధ్
పొందండి. ఆయనకే ఇపుప్డూ, శాశవ్తంగా
మహిమ కలుగు గాక! ఆమేన్.
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1 యోహానుయోహాను

యోహానుయోహాను రాసినరాసిన మొదటిమొదటి పతిర్కపతిర్క

కుటుంబానికికుటుంబానికి తండిర్తోతండిర్తో సహవాసంసహవాసం (కీర్సుత్కీర్సుత్
అవతారంఅవతారం వలల్వలల్ సహవాసంసహవాసం సాధయ్మైందిసాధయ్మైంది)

ఆది నుండి ఉనన్ జీవ వాకుక్ను గురించి
మేము వినన్దీ, మా కళళ్తో చూసిందీ,
దగగ్రగా గమనించిందీ, మా చేతులతో

తాకిందీ మీకు పర్కటిసుత్నాన్ం. 2 ఆ జీవం
వెలల్డైంది. తండిర్తో ఉండి ఇపుప్డు
బయటకు కనిపించిన ఆ శాశవ్త జీవానిన్ మేము
చూశాం కాబటిట్ మీకు సాకష్మిసూత్ దానిన్
మీకు పర్కటిసుత్నాన్ం.

సహవాసంసహవాసం తండిర్తోతండిర్తో, కుమారుడితోకుమారుడితో కూడాకూడా
3 మీరు కూడా మాతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని

మేము చూసిందీ, వినన్దీ మీకు
పర్కటిసుత్నాన్ం. నిజానికి మన సహవాసం
తండిర్తోను, ఆయన కుమారుడు యేసు
కీర్సుత్తోను ఉంది. 4 మీ ఆనందం సంపూరిత్
కావాలని ఈ సంగతులు మీకు రాసుత్నాన్ం.

సహవాసానికిసహవాసానికి షరతుషరతు: వెలుగులోవెలుగులో నడవాలినడవాలి
5 దేవుడు వెలుగు. ఆయనలో చీకటి లేనే లేదు.

దీనిన్ మేము ఆయన దగగ్ర విని మీకు
పర్కటిసుత్నాన్ం. 6 మనకు ఆయనతో సహవాసం
ఉందని చెపుప్కుంటూ, చీకటి మారగ్ంలో ఉంటే
మనం అబదధ్ం ఆడుతునన్టేట్. సతాయ్నిన్
ఆచరిసుత్నన్టుట్ కాదు. 7 అయితే, ఆయన
వెలుగులో ఉనన్ పర్కారం మనం వెలుగులో
నడిసేత్, మనకు ఒకరితో ఒకరికి
అనోయ్నయ్సహవాసం ఉంటుంది. అపుప్డు
ఆయన కుమారుడు యేసు కీర్సుత్ రకత్ం మనలను
పర్తి పాపం నుండి శుదిధ్ చేసుత్ంది.

లోపలునన్లోపలునన్ పాపానిన్పాపానిన్ గురిత్ంచాలిగురిత్ంచాలి
8 మనలో పాపం లేదని మనం అంటే మనలను

మనమే మోసం చేసుకుంటునాన్ం. మనలో
సతయ్ం ఉండదు.

పాపంపాపం ఒపుప్కోలుఒపుప్కోలు, కష్మాపణకష్మాపణ, శుదిధ్శుదిధ్
9 కాని, మన పాపాలు మనం ఒపుప్కుంటే, మన

పాపాలు కష్మించడానికీ, సమసత్ దురీన్తి
నుండి శుదిధ్ చేయడానికీ ఆయన
నమమ్దగినవాడు, నాయ్యవంతుడు. 10 మనం
పాపం చెయయ్లేదు అంటే, మనం ఆయనను

అబదిధ్కుణిణ్ చేసినటేట్. ఆయన వాకుక్
మనలో లేనటేట్.

కీర్సుత్కీర్సుత్ మనకోసంమనకోసం విజాఞ్పనవిజాఞ్పన చేసూత్చేసూత్ ఉండడంఉండడం
వలల్వలల్ సహవాసంసహవాసం కొనసాగుతునన్దికొనసాగుతునన్ది

నా పిర్యమైన పిలల్లారా, మీరు పాపం
చెయయ్కుండా ఉండాలని ఈ సంగతులు
నేను మీకు రాసుత్నాన్ను. కాని,

ఎవరైనా పాపం చేసేత్, తండిర్ దగగ్ర మన
పకాష్న నాయ్యవాది, నీతిపరుడు అయిన యేసు
కీర్సుత్ మనకు ఉనాన్డు. 2 మన పాపాలకు
మాతర్మే కాకుండా, సరవ్లోక పాపాలకూ
ఆయనే పరిహారం.

సహవాసంసహవాసం గురుతులుగురుతులు: విధేయతవిధేయత, పేర్మపేర్మ
3 ఆయన ఆజఞ్లు మనం పాటిసూత్ ఉంటే,

ఆయనను మనం ఎరిగిన వారం అని మనకు
తెలుసుత్ంది. 4 “నాకు ఆయన తెలుసు” అని
చెబుతూ, ఆయన ఆజఞ్లు పాటించని వాడు
అబదిధ్కుడు. 5 కాని, ఎవరైనా ఆయన వాకుక్
పర్కారం నడుసూత్ ఉంటే, నిజంగా అతనిలో
దేవుని పేర్మ సంపూరణ్ం అయియ్ంది. మనం
ఆయనలో ఉనాన్మని ఇందువలల్ మనకు తెలుసు.

6 ఆయనలో ఉనాన్నని చెపేప్వాడు యేసు
కీర్సుత్ ఎలా నడుచుకునాన్డో, అలాగే
నడుచుకోవాలి. 7 పిర్యులారా, నేను మీకు
రాసుత్నన్ది కొతత్ ఆజఞ్ కాదు. ఇది ఆరంభం
నుంచీ మీకు ఉనన్ పాత ఆజేఞ్. ఈ పాత ఆజఞ్
మీరు వినన్ వాకేక్.

8 అయినా, మీకు కొతత్ ఆజఞ్
రాసుత్నాన్ను. కీర్సుత్లోనూ, మీలోనూ ఇది
నిజమే. ఎందుకంటే చీకటి వెళిళ్పోతూ ఉంది.
నిజమైన వెలుగు ఇపప్టికే పర్కాశిసూత్ ఉంది.
9 తాను వెలుగులో ఉనాన్నని చెపుప్కుంటూ, తన
సోదరుణిణ్ దేవ్షించేవాడు ఇపప్టికీ
చీకటిలోనే ఉనాన్డు. 10 తన సోదరుణిణ్
పేర్మించేవాడు వెలుగులో ఉనాన్డు. అతడు
తడబడి పడిపోయే అవకాశం లేదు. 11 కాని తన
సోదరుణిణ్ దేవ్షించేవాడు చీకటోల్
ఉనాన్డు. చీకటోల్నే నడుసూత్ ఉనాన్డు.
చీకటి అతణిణ్ గుడిడ్వాడుగా చేసింది
కాబటిట్ అతడు ఎకక్డికి వెళుత్నాన్డో
అతనికి తెలియదు.

12 పిర్యమైన చినన్పిలల్లారా! ఆయన
నామంలో మీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది
కాబటిట్ మీకు రాసుత్నాన్ను.
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13 తండుర్లారా, ఆరంభం నుంచీ ఉనన్వాడు
మీకు తెలుసు కాబటిట్ మీకు రాసుత్నాన్ను.
యువకులారా, మీరు సైతానుని ఓడించారు
కాబటిట్ మీకు రాసుత్నాన్ను.

14 చినన్పిలల్లాల్రా, మీరు తండిర్ని
తెలుసుకుని ఉనాన్రు కాబటిట్ మీకు
రాసుత్నాన్ను.
తండుర్లారా, ఆరంభం నుంచీ ఉనన్వాడు మీకు

తెలుసు కాబటిట్ మీకు రాసుత్నాన్ను.
యువకులారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకుక్

మీలో నిలిచి ఉంది, మీరు సైతానును ఓడించారు,
అందుకే మీకు రాసుత్నాన్ను.

దేవునిదేవుని పిలల్లుపిలల్లు ఈఈ లోకానిన్లోకానిన్ పేర్మించకూడదుపేర్మించకూడదు
15 ఈ లోకానిన్ గానీ, ఈ లోకంలో

ఉనన్వాటిని గానీ పేర్మించకండి. ఎవరైనా ఈ
లోకానిన్ పేర్మిసేత్, పరమ తండిర్ పేర్మ
ఆ వయ్కిత్లో లేనటేట్. 16 ఈ లోకంలో
ఉనన్వనీన్, అంటే, శరీరాశ, నేతార్శ, ఈ జీవిత
దురహంకారం- ఇవి తండిర్కి సంబంధించినవి కావు.
లోకం నుండి కలిగేవే. 17 ఈ లోకం, దానిలో
ఉనన్ ఆశలు గతించిపోతూ ఉనాన్యి గానీ
దేవుని సంకలప్ం నెరవేరేచ్వాడు శాశవ్తంగా
ఉంటాడు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ దైవతావ్నిన్దైవతావ్నిన్ పర్శిన్ంచేపర్శిన్ంచే వారివారి
విషయంవిషయం జాగర్తత్గాజాగర్తత్గా ఉండాలిఉండాలి

18 పిలల్లూ, ఇది చివరి ఘడియ. కీర్సుత్
విరోధి వసుత్నాన్డని మీరు వినాన్రు కదా,
అయితే, ఇపప్టికే చాలామంది కీర్సుత్
విరోధులు వచాచ్రు. దీనిన్బటిట్ ఇది ఆఖరి
ఘడియ అని మనకు తెలుసూత్ ఉంది. 19 వారు మన
దగగ్ర నుండి వెళాళ్రు గాని మనవాళుళ్ కాదు.
మనవాళేళ్ అయితే మనతోనే ఉండిపోయేవారు.
బయటకు వెళిళ్పోవడం దావ్రా వారు మనకు
సంబంధించినవారు కాదని కనబడుతూ ఉంది.

20 కాని, మీకు పరిశుదాధ్తమ్ అభిషేకం ఉంది.
అందుచేత మీ అందరికీ సతయ్ం తెలుసు. 21 మీకు
సతయ్ం తెలియదు అనే ఉదేద్శంతో నేను మీకు
రాయలేదు. సతయ్ం మీకు తెలుసు. సతయ్ం
నుండి ఏ అబదధ్మూ రాదు కాబటిట్ మీకు
రాసుత్నాన్ను. 22 యేసే కీర్సుత్ అని
అంగీకరించని వాడే అబదిధ్కుడు. తండిర్ని,
కుమారుణిణ్ నిరాకరించేవాడే కీర్సుత్
విరోధి. 23 కుమారుణిణ్ నిరాకరించిన
పర్తివాడికీ తండిర్ లేనటేట్. కుమారుణిణ్
ఒపుప్కునన్ వాడికి తండిర్ ఉనన్టేట్.

24 మీరైతే, మొదటినుంచి ఏది వినాన్రో అది
మీలో నిలిచిపోయేలా చూసుకోండి.
మొదటినుండీ వినన్ది మీలోఅలాగే నిలిచి
ఉంటే, మీరు కుమారుడిలో, తండిర్లో నిలిచి
ఉంటారు. 25 ఆయన మనకు శాశవ్త జీవానిన్
వాగాద్నం చేశాడు. 26 ఇవనీన్, మిమమ్లిన్
తపుప్ దారి పటిట్ంచే వారిని గురించి రాశాను.

27 ఇక మీ విషయంలో, ఆయన నుండి అందుకునన్
అభిషేకం మీలో నిలిచి ఉంది కాబటిట్, ఎవవ్రూ
మీకు ఉపదేశం చెయయ్వలసిన అవసరం లేదు.
ఆయన అభిషేకం అనిన్టిని గూరిచ్ మీకు
ఉపదేశం చేసుత్ంది. ఆ అభిషేకం సతయ్ం. అది
అబదధ్ం కాదు. అది మీకు ఉపదేశం చేసిన విధంగా
మీరు ఆయనలో నిలిచి ఉండండి.

28 కాబటిట్ పిలల్లూ, ఆయన రాకడలో ఆయన
పర్తయ్కష్ం అయినపుప్డు, ఆయన ముందు
సిగుగ్పాలు కాకుండా ధైరయ్ంతో
నిలబడగలిగేలా ఆయనలో నిలిచి ఉండండి.

చినన్పిలల్లుచినన్పిలల్లు ఒకరినొకరుఒకరినొకరు ఎలాఎలా గురిత్సాత్రుగురిత్సాత్రు?
29 ఆయన నీతిమంతుడు అని మీకు తెలుసు

కాబటిట్, నీతిని అనుసరించే వారందరూ ఆయన
వలల్ పుటిట్నవారని కూడా మీకు తెలుసు.

మనం దేవుని పిలల్లం అని
పిలిపించుకోవాలని తండిర్ మనలను ఎలా
పేర్మించాడో చూడండి! మనం దేవుని

పిలల్లమే. ఆ కారణం చేత లోకం మనలను
గురిత్ంచదు, ఎందుకంటే అది దేవుణిణ్ ఎరగదు.
2 పిర్యులారా, ఇపుప్డు మనం దేవుని
పిలల్లం. ఇక ముందు మనం ఎలా
ఉండబోతునాన్మో మనకు ఇంకా వెలల్డి
కాలేదు. కాని కీర్సుత్ పర్తయ్కష్ం
అయినపుప్డు మనం ఆయనను ఉనన్వాడు
ఉనన్టుట్గానే చూసాత్మనీ ఆయనలాగా
ఉంటామనీ మనకు తెలుసు.

3 ఆయన మీద ఇలాంటి ఆశాభావం నిలిపిన పర్తి
ఒకక్డూ, ఆయన పవితుర్డై ఉనన్ విధంగా తనను
తాను పవితర్ం చేసుకుంటాడు. 4 పాపం చేసే
పర్తివాడూ అకర్మంగా
పర్వరిత్సుత్నాన్డు. పాపమంటే అకర్మమే.

5 మన పాపాలు తీసివేయడానికి కీర్సుత్ మన
కోసం వచాచ్డు. ఆయనలో ఏ పాపమూ లేదు. 6

ఆయనలో నిలిచి ఉనన్వారెవరూ పాపం చేసూత్
ఉండరు. పాపం చేసూత్ ఉనన్వాడు, ఆయన ఎవరో
తెలుసుకోలేదు, ఆయనను ఎనన్డూ చూడలేదు.

7 పిలల్లూ, మిమమ్లిన్ ఎవవ్రూ తపుప్
దారి పటిట్ంచకుండా జాగర్తత్ పడండి.
కీర్సుత్ నీతిమంతుడై ఉనన్టుట్గా, నీతిని
జరిగించే పర్తి వాడూ నీతిపరుడు. 8 పాపం
చేసూత్ ఉండేవాడు సైతాను సంబంధి.
ఎందుకంటే ఆరంభం నుండీ సైతాను పాపం
చేసూత్నే ఉనాన్డు. సైతాను పనులను నాశనం
చేయడానికి దేవుని కుమారుడు పర్తయ్కష్ం
అయాయ్డు.

9 దేవుని దావ్రా జనిమ్ంచిన వాడు పాపం
చెయయ్డు. దేవుని దావ్రా జనిమ్ంచిన
వాడిలో దేవుని వితత్నం ఉంటుంది కాబటిట్
అతడు పాపం చెయయ్లేడు. 10 నీతిని జరిగించని
వారు దేవుని పిలల్లు కాదు. తమ సోదరుణిణ్
పేర్మించనివారు దేవుని పిలల్లు కాదు. దీనిన్
బటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో, సైతాను
పిలల్లెవరో తెలిసిపోతుంది.

చినన్పిలల్లుచినన్పిలల్లు కలిసికలిసి నివసించాలినివసించాలి
11 మనం ఒకరిని ఒకరు పేర్మించుకోవాలనన్

సందేశం మీరు ఆరంభం నుండి వింటూనే ఉనాన్రు.
12 సైతాను సంబంధి అయిన కయీను తన
తముమ్ణిణ్ చంపాడు. మీరు అతనిలా
ఉండవదుద్. కయీను తన తముమ్ణిణ్ ఎందుకు
చంపాడు? అతని కిర్యలు దురామ్రగ్మైనవి.
అతని తముమ్ని కిర్యలు నీతిగలవి.

13 నా సోదరులారా, ఈ లోకం మిమమ్లిన్
దేవ్షిసేత్ ఆశచ్రయ్పడకండి. 14 మనం మన
సోదరులను పేర్మిసుత్నాన్ం కాబటిట్ మనం
మరణంలో నుండి జీవంలోకి దాటిపోయామని
మనకు తెలుసు. పేర్మించనివాడు మరణంలోనే

1 యోహాను 3:14
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ఉండిపోతాడు. 15 తన సోదరుణిణ్ దేవ్షించే
పర్తివాడూ హంతకుడే. ఏ హంతకునిలోనూ
శాశవ్త జీవం నిలిచి ఉండదని మీకు తెలుసు.

16 యేసు కీర్సుత్ మన కోసం తన పార్ణం
అరిప్ంచాడు. పేర్మంటే ఇదే. మనం కూడా మన
సోదరుల కోసం మన పార్ణం అరిప్ంచాలి. 17 ఈ
లోకంలో ఉనన్వాడు, అవసరంలో ఉనన్ తన
సోదరుణిణ్ చూసి, అతనిపటల్ కనికరం
చూపకపోతే, దేవుని పేర్మ అతనిలో ఎలా
ఉంటుంది?

18 పిలల్లూ, నాలుకతో మాటలతో
పేర్మిసుత్నాన్మని చెపప్డం కాదు,
చేతలతో సతయ్ంతో పేర్మిదాద్ం. 19

దీనివలన మనం సతయ్ సంబంధులమని
తెలుసుత్ంది. అపుప్డు మన హృదయాలు ఆయన
ఎదుట నిబబ్రంగా ఉంటాయి. 20 మన హృదయం
మనపై నింద మోపితే, దేవుడు మన హృదయం
కనాన్ గొపప్వాడు, ఆయనకు అనీన్ తెలుసు.

21 పిర్యులారా, మన హృదయం మనపై నింద
మోపకపోతే, దేవుని దగగ్ర ధైరయ్ంగా
ఉంటాం. 22 అపుప్డు, ఆయన ఆజఞ్లు
పాటిసూత్, ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి
చేసూత్ ఉండడం వలల్, మనం ఏది అడిగినా, అది
ఆయన దగగ్ర నుండి పొందుతాం. 23 ఇదే ఆయన
ఆజఞ్: ఆయన కుమారుడు యేసు కీర్సుత్
నామంలో విశావ్సం ఉంచాలి. ఆయన ఆజఞ్
పర్కారం ఒకరిని ఒకరు పేర్మించుకోవాలి.

24 దేవుని ఆజఞ్లు పాటించే వాడు ఆయనలో
నిలిచి ఉంటాడు. దేవుడు అతనిలో నిలిచి
ఉంటాడు. ఆయన మనకిచిచ్న ఆతమ్ దావ్రా
ఆయన మనలో నిలిచి ఉనాన్డని మనకు తెలుసు.

కుటుంబంకుటుంబం, లోకంలోకం, కపటకపట బోధకులబోధకుల విషయంలోవిషయంలో
జాగర్తత్జాగర్తత్

పిర్యులారా, లోకంలో చాలామంది
అబదధ్ పర్వకత్లు బయలుదేరారు.
పర్తి ఆతమ్నూ నమమ్కండి. ఆ ఆతమ్లు

దేవునికి సంబంధించినవో, కావో, పరీకిష్ంచి
చూడండి.

కీర్సుత్కీర్సుత్ గురించిగురించి వారివారి తపుప్డుతపుప్డు బోధబోధ
2 ఏ ఆతెమ్ౖనా దేవునికి చెందినదా లేదా

అనన్ విషయానిన్ ఈ విధంగా
గురిత్ంచగలుగుతాము. యేసు కీర్సుత్
మానవునిగా వచాచ్డు అని అంగీకరించే పర్తి
ఆతామ్ దేవునికి చెందినది. 3 యేసును
అంగీకరించని పర్తి ఆతామ్ దేవుని నుండి
వచిచ్ంది కాదు. అది కీర్సుత్ విరోధికి
చెందిన ఆతమ్. అది రాబోతునన్దని మీరు
వినాన్రు. కాని అది ఇపప్టికే ఈ లోకంలో
ఉంది. 4 పిలల్లూ, మీరు దేవుని సంబంధులు. మీరు
ఆ ఆతమ్లను జయించారు. ఎందుకంటే, మీలో
ఉనన్వాడు ఈ లోకంలో ఉనన్వాడికనాన్
గొపప్వాడు.

వారివారి లకష్ణాలులకష్ణాలు
5 వారు లోకానికి చెందినవారు కాబటిట్ వారు

చెపేప్ది లోక సంబంధంగా ఉంటుంది. లోకం
వారి మాట వింటుంది. 6 మనం దేవుని సంబంధులం.
దేవుణిణ్ తెలుసుకునన్వాడు మన మాట
వింటాడు. దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట

వినడు. దీనిన్ బటిట్ ఏ ఆతమ్ సతయ్మైనదో,
ఏ ఆతమ్ అసతయ్మైనదో మనం తెలుసుకుంటాం.

నిజమైననిజమైన పిలల్లుపిలల్లు జనిమ్ంచినజనిమ్ంచిన విధానంవిధానం
7 పిర్యులారా, ఒకరిని ఒకరు

పేర్మించుకుందాం. ఎందుకంటే, పేర్మ
దేవునినుండి వసుత్ంది. పేర్మించే పర్తి
మనిషీ దేవుని దావ్రా పుటిట్, దేవుణిణ్
తెలుసుకునన్ వాడు. 8 దేవుడు పేర్మ.
పేర్మించని వాడికి దేవుడు తెలియదు. 9

దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణిణ్ ఈ లోకంలోకి
పంపించి, ఆయన దావ్రా మనం జీవించాలనన్ది
ఆయన ఉదేద్శం. దీని దావ్రా దేవుని పేర్మ
మన మధయ్ వెలల్డి అయియ్ంది. 10 మనం
దేవుణిణ్ పేర్మించామని కాదు గాని ఆయనే
మనలను పేర్మించి, మన పాపాలకు
పార్యశిచ్తత్ బలిగా మనకోసం తన
కుమారుణిణ్ పంపించాడు. పేర్మంటే ఇదే.

11 పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఇంతగా
పేర్మించాడు కాబటిట్ మనం కూడా ఒకరిని
ఒకరు పేర్మించుకోవాలి. 12 ఎవవ్రూ, ఎనన్డూ,
దేవుణిణ్ చూడలేదు. మనం ఒకరిని ఒకరు
పేర్మించుకుంటే, దేవుడు మనలో నిలిచి
ఉంటాడు. ఆయన పేర్మ మనలో సంపూరణ్ం
అవుతుంది. 13 దీనివలన మనం ఆయనలో నిలిచి
ఉనాన్మనీ, ఆయన మనలో నిలిచి ఉనాన్డనీ
తెలుసుకుంటాము. ఎందుకంటే, ఆయన తన ఆతమ్ను
మనకిచాచ్డు.

14 తండిర్ తన కుమారుణిణ్ ఈ లోక
రకష్కుడుగా పంపించడం మేము చూశాము. దానికి
మేము సాకుష్లం. 15 యేసు దేవుని కుమారుడని
ఎవరు అంగీకరిసాత్రో వారిలో దేవుడు నిలిచి
ఉంటాడు. అతడు దేవునిలో నిలిచి ఉంటాడు. 16

దేవునికి మనపై ఉనన్ పేర్మను మనం
తెలుసుకుని విశవ్సించాము. దేవుడు పేర్మ.
పేర్మలో నిలిచి ఉనన్వాడు దేవునిలో నిలిచి
ఉంటాడు. దేవుడు అతనిలో నిలిచి ఉంటాడు. 17

తీరుప్ రోజు మనం ధైరయ్ంతో ఉండేలా మన
మధయ్ ఈ పేర్మ పరిపూరణ్ం అయియ్ంది.
ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం ఆయన ఉనన్టేట్
ఉనాన్ం.

18 పేర్మలో భయం లేదు. పరిపూరణ్ పేర్మ
భయానిన్ పారదోర్లుతుంది. ఎందుకంటే భయం
శికష్కు సంబంధించింది. భయం ఉనన్వాడు ఇంకా
పేర్మలో పరిపూరణ్త పొందలేదు. 19 దేవుడే
మొదట మనలను పేర్మించాడు కాబటిట్ మనం
ఆయనను పేర్మిసుత్నాన్ం.

20 “నేను దేవుణిణ్ పేర్మిసుత్నాన్ను” అని
చెబుతూ, తన సోదరుణిణ్ దేవ్షిసేత్, అతడు
అబదిధ్కుడే. కనిపిసుత్నన్ సోదరుణిణ్
పేర్మించని వాడు, కనిపించని దేవుణిణ్
పేర్మించలేడు. 21 దేవుణిణ్
పేర్మించేవాడు తన సోదరుణిణ్ కూడా
పేర్మించాలి, అనన్ ఆజఞ్ ఆయన నుండి మనకు
ఉంది.

విశావ్సమేవిశావ్సమే ఈఈ లోకంలోలోకంలో విజయంవిజయం

యేసే కీర్సుత్ అని నమిమ్నవారంతా
దేవుని దావ్రా పుటిట్నవాళేళ్.
తండిర్ని పేర్మించిన వారంతా ఆయన

దావ్రా పుటిట్నవాణిణ్ కూడా
పేర్మిసాత్రు. 2 మనం దేవుణిణ్
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పేర్మిసూత్, ఆయన ఆజఞ్లను పాటిసూత్
ఉంటే, దేవుని పిలల్లను పేర్మిసుత్నాన్మని
దాని వలల్ మనకు తెలుసు.

3 ఆయన ఆజఞ్లను పాటిసేత్ మనం దేవుణిణ్
పేర్మించినటేట్. ఆయన ఆజఞ్లు భారం కాదు.
4 దేవుని దావ్రా పుటిట్నవారు అందరూ
లోకానిన్ జయిసాత్రు. లోకానిన్ జయించింది
మన విశావ్సమే. 5 లోకానిన్ జయించేది ఎవరు?
యేసు దేవుని కుమారుడు అని నమిమ్నవాడే! 6

నీళళ్ దావ్రా, రకత్ం దావ్రా వచిచ్నవాడు
యేసు కీర్సేత్. ఆయన కేవలం నీటి దావ్రా
మాతర్మే కాదు. నీళళ్ దావ్రా, రకత్ం
దావ్రా కూడా వచాచ్డు. దేవుడు ఆతమ్ రూపి
గనక ఆతేమ్ ఇది సతయ్మని
సాకష్మిసుత్నాన్డు.

7 సాకష్య్ం ఇచేచ్ వారు ముగుగ్రునాన్రు.
8 ఆతమ్, నీళుళ్, రకత్ం- ఈ మూడూ ఒకే
సాకష్య్ం చెబుతునాన్యి. 9 మనుషుల
సాకష్య్ం మనం సీవ్కరిసాత్ం. కాని దేవుని
సాకష్య్ం అంతకనాన్ గొపప్ది. దేవుని
సాకష్య్ం ఆయన కుమారుణిణ్ గూరిచ్నదే. 10

దేవుని కుమారుని పటల్ విశావ్సం ఉంచిన
వారిలోనే సాకష్య్ం ఉంటుంది. దేవుణిణ్
నమమ్ని వయ్కిత్ దేవుణిణ్ అబదిధ్కుడుగా
చేసినటేట్. ఎందుకంటే దేవుడు తన కుమారుని
విషయం చెపిప్న సాకష్య్ం ఆ వయ్కిత్
నమమ్లేదు.

11 ఆ సాకష్య్ం ఇదే, దేవుడు మనకు శాశవ్త
జీవం ఇచాచ్డు. ఈ జీవం తన కుమారుడిలో ఉంది.
12 కుమారుడు ఉనన్వాడికి జీవం ఉంది. దేవుని

కుమారుడు లేని వాడికి జీవం లేదు. 13 దేవుని
కుమారుని నామంలో విశావ్సం ఉంచిన మీకు
శాశవ్త జీవం ఉందని మీరు తెలుసుకోడానికి ఈ
సంగతులు మీకు రాసుత్నాన్ను.

14 ఆయన దగగ్ర మనకునన్ ధైరయ్ం ఇదే,
ఆయన చితాత్నికి అనుగుణంగా మనం ఏది
అడిగినా, ఆయన మన వినన్పం వింటాడు. 15 మనం
అడిగిన విషయాలనీన్ ఆయన వింటాడని
తెలిసేత్, మనం అడిగినవి మనకు కలిగాయని
మనకు తెలుసు.

16 తన సోదరుడు, మరణం కలిగించని పాపం
చెయయ్డం ఎవరైనా చూసేత్, చూసినవాడు ఆ
సోదరుని కోసం పార్రిథ్ంచాలి. అతణిణ్
బటిట్ మరణం కలిగించని పాపం చేసిన వాడికి
దేవుడు జీవం ఇసాత్డు. మరణం కలిగించే పాపం
ఉంది. దాని విషయంలో అతడు పార్రిథ్ంచాలని
నేను చెపప్ను.

17 సమసత్ దురీన్తీ పాపమే. కాని మరణం
కలిగించని పాపం కూడా ఉంది. 18 దేవుని దావ్రా
పుటిట్నవాడు పాపం చెయయ్డు. దేవుని
దావ్రా పుటిట్న వాణిణ్ దేవుడు పాపం నుండి
కాపాడుతాడు. దుషుట్డు ముటట్కుండా
ఉంచుతాడు. 19 మనం దేవుని సంబంధులం అని మనకు
తెలుసు. లోకమంతా దుషుట్ని ఆధీనంలో ఉంది.

20 దేవుని కుమారుడు వచిచ్ మనకు అవగాహన
ఇచాచ్డు. నిజమైన దేవుడెవరో అరథ్ం
అయేయ్లా చేశాడు. మనం ఆ నిజ దేవునిలో,
ఆయన కుమారుడు యేసు కీర్సుత్లో ఉనాన్ం.
ఈయనే నిజమైన దేవుడూ శాశవ్త జీవం కూడా.

21 పిలల్లూ, విగర్హాలకు దూరంగా ఉండండి.

1 యోహాను 5:21
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కెర్ౖసత్వకెర్ౖసత్వ జీవితంలోజీవితంలో సతాయ్నీన్సతాయ్నీన్ పేర్మనూపేర్మనూ
వేరువేరు చేయలేముచేయలేము

పెదద్నైన నేను ఎనిన్కైన తలిల్కీ,
ఆమె పిలల్లకూ, నిజంగా మిమమ్లిన్
పేర్మిసూత్, రాసుత్నన్ సంగతులు.

నేను మాతర్మే కాక సతాయ్నిన్ ఎరిగిన
వారందరూ మిమమ్లిన్ పేర్మిసుత్నాన్రు. 2

ఎందుకంటే మనలో సతయ్ం నిలిచి ఉంది, అది
శాశవ్తంగా నిలిచి ఉంటుంది. 3 తండిర్ అయిన
దేవుని నుండీ, కుమారుడు యేసు కీర్సుత్ నుండీ
సతయ్ంలో, పేర్మలో మనకు కృప, దయ, శాంతి
తోడుగా ఉండు గాక.

4 తండిర్ నుండి మనం పొందిన ఆజఞ్
పర్కారం మీ పిలల్లోల్ కొందరు
సతయ్మారగ్ంలో ఉనాన్రని తెలిసి నేను
చాలా సంతోషిసుత్నాన్ను. 5 అమామ్, కొతత్
ఆజఞ్ మీకు రాసినటుట్ కాదు, ఒకరిని ఒకరు
పేర్మించాలనన్ ఆజఞ్ ఆరంభం నుండి మనకు
ఉనన్దానిన్ బటిట్ మీకు విజఞ్పిత్
చేసుత్నాన్ను. 6 ఆయన ఆజఞ్లను విధేయతతో
పాటించడమే పేర్మ. ఆరంభం నుండి మీరు వినన్
ఆజఞ్ పర్కారం నడుచుకోవాలి.

వాసత్వవాసత్వ పరిసిథ్తికిపరిసిథ్తికి అంతిమఅంతిమ పరీకష్పరీకష్
సిదాధ్ంతమేసిదాధ్ంతమే

7 యేసు కీర్సుత్ రకత్మాంసాలతో
వచాచ్డని ఒపుప్కోని మోసగాళుళ్ చాలా మంది
ఈ లోకంలో బయలుదేరారు. అలాటి వాడు
వంచకుడు, కీర్సుత్ విరోధి. 8 మనందరం పని
చేసినందుకు రావలసినవి పోగొటుట్కోకుండా,
సంపూరణ్ పర్తిఫలం పొందేలా చూసుకోవాలి.

9 కీర్సుత్ బోధలో నిలిచి ఉండక దానిన్
విడిచి ముందుకు సాగే పర్తివాడూ దేవుడు
లేనివాడు. ఈ బోధలో నిలిచి ఉండే వాడికి
తండిర్, కుమారుడు కూడా ఉనాన్రు. 10 ఈ
ఉపదేశం కాకుండా మరొక ఉపదేశంతో ఎవరైనా
మీ దగగ్రికి వసేత్, అతనిన్ కుశల పర్శన్లు
వేయవదుద్. మీ ఇంటికి ఆహావ్నించవదుద్. 11

అతనిన్ పలకరించినవాడు అతని చెడడ్ పనులోల్
పాలిభాగసుత్డే.

చివరిచివరి మాటలుమాటలు
12 ఇంకా ఎనోన్ సంగతులు మీకు రాయాలని

ఉంది. కాని కాగితం, సిరా వాడడం నాకు ఇషట్ం
లేదు. మన ఆనందం సంపూరణ్ం అయేయ్లా మీ
దగగ్రికి వచిచ్ మీతో ముఖాముఖి
మాటాల్డాలని ఆశగా ఉంది. 13 ఎనిన్కైన మీ
సోదరి పిలల్లు మీకు శుభాలు తెలుపుతునాన్రు.
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పలకరింపులుపలకరింపులు

పిర్యమైన గాయికి, పెదద్నైన నేను
యథారథ్మైన పేర్మతో
రాసుత్నన్ది. 2 పిర్య సోదరా, నీవు

ఆధాయ్తిమ్కంగా వరిధ్లుల్తూ
ఉనన్టుట్గానే అనిన్ విషయాలోల్
వరిధ్లాల్లనీ, ఆరోగయ్వంతుడివిగా ఉండాలనీ
నేను పార్రిధ్సుత్నాన్ను.

3 నీవు ఎపుప్డూ నడుసుత్నన్టేట్
సతయ్మారగ్ంలో నడచుకొంటునాన్వని నీ
గురించి కొందరు సోదరులు వచిచ్ చెపప్గా విని
చాలా సంతోషించాను. 4 నా పిలల్లు
సతయ్మారగ్ంలో నడుచుకుంటునాన్రని
తెలుసుకోవడం కనాన్ నాకు గొపప్ సంతోషం
మరేదీ లేదు.

సువారత్సువారత్ పరిచరయ్పరిచరయ్ చేసేచేసే వారివారి గురించిగురించి
5 పిర్య సోదరా, నీవు అపరిచితులైన సోదరుల

కోసం చేసుత్నన్ది నమమ్కంగా
చేసుత్నాన్వు. 6 వారు సంఘం ముందు నీ
పేర్మను గూరిచ్ సాకష్య్ం ఇచాచ్రు.
దేవునికి తగినటుట్గా వారి ముందునన్
పర్యాణానికి తోడాప్టు ఇచిచ్ పంపించు. 7

వారు దేవుని నామం కోసం వెళుత్నాన్రు.
యూదేతరుల నుండి వారు ఏమీ తీసుకోవడం లేదు.
8 కాబటిట్ మనం సతయ్ం విషయంలో జత
పనివారమయేయ్లా వారిని సీవ్కరించాలి.

పెతత్నంపెతత్నం చెలాయిసుత్నన్చెలాయిసుత్నన్ దియోతెర్ఫేదియోతెర్ఫే
9 అకక్డి సంఘానికి నేను రాశాను గాని,

వారిలో గొపప్వాడుగా ఉండాలని కోరుకొనే
దియోతెర్ఫే మమమ్లిన్ అంగీకరించడం లేదు.
10 కాబటిట్, నేను అకక్డికి వచిచ్నపుప్డు
అతడు చేసిన పనులు, మా విషయంలో మాటాల్డిన
చెడడ్ మాటలు గురుత్ చేసుకుంటాను. అంతే
కాదు, తాను సవ్యంగా సోదరులిన్
ఆహావ్నించడు, ఆహావ్నించిన వారిని కూడా
అడడ్గించి, సంఘంలో నుండి
వెళళ్గొడుతునాన్డు. 11 పిర్య సోదరా,
చెడునుగాక మంచినే అనుకరించు. మంచి
జరిగించేవాడు దైవ సంబంధి. చెడు
జరిగించేవాడు దేవుణిణ్ చూడలేదు.

మంచివాడుమంచివాడు దేమేతిర్దేమేతిర్
12 దేమేతిర్ గురించి అందరూ మంచి

సాకష్య్ం చెపాప్రు. సతయ్ం విషయంలో
అతడు మంచి సాకష్య్ం పొందాడు. మేము కూడా
మంచి సాకష్య్ం ఇసుత్నాన్ం. మా
సాకష్య్ం సతయ్ం అని నీకు తెలుసు. 13 ఇంకా
చాలా సంగతులు నీకు రాయాలనుకునాన్ను గాని
కలంతో, సిరాతో రాయడం నాకు ఇషట్ం లేదు. 14

కానీ నేను నినున్ తవ్రలోనే చూడగలనని
ఆశిసుత్నాన్ను. అపుప్డు మనం ముఖాముఖీ
మాటాల్డుకుందాం.

15 నీకు శాంతి కలుగు గాక. సేన్హితులు నీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. అకక్డి
సేన్హితులకు పేరు పేరునా మా అభివందనాలు
తెలియజెయియ్.

3 యోహాను 1:15
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యూదాయూదా రాసినరాసిన పతిర్కపతిర్క

పరిచయంపరిచయం

తండిర్ అయిన దేవుని పిలుపును,
పేర్మను పొంది, యేసు కీర్సుత్
దావ్రా భదర్ంగా ఉనన్వారికి యేసు

కీర్సుత్ సేవకుడు, యాకోబు సోదరుడు అయిన
యూదా రాసుత్నన్ది. 2 దయ, శాంతి, పేర్మ
మీకు సమృదిధ్గా కలుగు గాక.

పతిర్కపతిర్క రాసినరాసిన సందరభ్ంసందరభ్ం - భర్షట్తవ్ంభర్షట్తవ్ం
3 పిర్యులారా, మనకందరికీ చెందిన రకష్ణ

గురించి మీకు రాయాలనే ఆసకిత్ నాకు ఎకుక్వగా
ఉనాన్, పవితుర్లకు దేవుడు ఒకక్సారే
అపప్గించిన విశావ్సం నిమితత్ం
పటుట్దలతో పోరాడాలని పోర్తస్హిసూత్,
రాయాలనిపించింది. 4 ఎందుకంటే కొంతమంది
దొంగచాటుగా వచిచ్ దేవుని కృపను లైంగిక
అవినీతికి వీలుగా మారిచ్, మన ఏకైక యజమాని,
పర్భువైన కీర్సుత్ను నిరాకరిసుత్నాన్రు.
వీళుళ్ భకిత్హీనులు, శికష్కు పాతుర్లని
ముందే రాసి ఉంది.

భర్షట్తవ్ంభర్షట్తవ్ం ఉదాహరణలుఉదాహరణలు
5 ఈ సంగతులు మీకు ముందే తెలుసు. అయినా

కొనిన్ సంగతులు మీకు గురుత్ చేయాలని
ఆశిసుత్నాన్ను. పర్భువు ఐగుపుత్ నుండి ఒక
జనాంగానిన్ రకిష్ంచాడు. కానీ నమమ్నివారిని
ఆయన ఆ తరువాత నాశనం చేశాడు. 6 తమ సాథ్నం
నిలుపుకోని దూతలు, తమకు ఏరప్రచిన నివాస
సథ్లాలను విడిచిపెటాట్రు. దేవుడు వారిని
చీకటిలో నితయ్ సంకెళళ్తో బంధించి మహా
తీరుప్ రోజు కోసం ఉంచాడు.

7 అదే విధంగా, సొదొమ గొమొరార్, వాటి
చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలవారు జారతావ్నికీ,
అసహజమైన లైంగిక కోరికలకూ తమను తాము
అపప్గించుకునాన్రు. వారు శాశవ్త అగిన్కి
గురై శికష్ అనుభవించి, ఉదాహరణగా నిలిచారు.

భర్షట్భర్షట్ బోధకులబోధకుల వరణ్నవరణ్న
8 అదే విధంగా, కలలు కనే వీరు ఒక వైపు తమ

శరీరాలను అపవితర్ం చేసుకుంటునాన్రు.
పర్భుతావ్నిన్ నిరాకరిసూత్ దేవుని గొపప్
దూతలను గురించి చెడుగా చెబుతునాన్రు. 9

అయితే, పర్ధాన దూత మిఖాయేలు సైతానుతో
వయ్తిరేకించి మోషే శరీరానిన్ గూరిచ్

వాదిసూత్ ఉనన్పుప్డు, అవమానకరంగా
మాటాల్డలేదు, వాడిమీద నేరం మోపడానికి
తెగించలేదు. “పర్భువు నినున్ గదిద్ంచు గాక”
అనాన్డు. 10 కాని వీరు, తమకు అరథ్ం కాని
వాటిని దూషిసాత్రు. తెలివిలేని
జంతువులాల్గా పర్కృతి సిదధ్ంగా
తెలుసుకోగలిగే వాటివలేల్ తమను తాము
నాశనం చేసుకుంటునాన్రు. 11 వీరికి బాధ! వీరు
కయీను మారగ్ంలో నడుసుత్నాన్రు. జీతం
కోసం బిలాము దోషంలో పడిపోయారు. కోరహు
తిరుగుబాటులో నశించిపోయారు.

12 వీరు సిగుగ్ లేకుండా విందులోల్ మీతో
భోజనం చేసూత్, తమను తాము బాగా
పోషించుకుంటూ, నీటిలో దాగిన బండలాల్
ఉనాన్రు. వీరు గాలిలో ఎగిరే నీళుళ్లేని
మేఘాలు. ఆకు రాలే కాలంలో పళుళ్ లేకుండా
రెండు సారుల్ చచిచ్ వేళళ్తో సహా
పెళళ్గించిన చెటల్లాంటివారు. 13

సముదర్ంలోని అలల నురగలాగా వారి సొంత
అవమానం ఉంటుంది. వీరు దికుక్ తెలియక
తిరుగుతునన్ చుకక్లాల్ ఉనాన్రు. శాశవ్త
గాడాంధకారం వారికోసం సిదధ్ంగా ఉంది.

14 ఆదాము నుండి ఏడవవాడైన హానోకు కూడా
వీరిని గూరిచ్ పర్వచిసూత్ ఇలా అనాన్డు.
“వినండి, పర్భువు వేవేలమంది పవితుర్లతో
కలిసి వసుత్నాన్డు. 15 వారిలో భకిత్
లేనివారు భకిత్హీన మారగ్ంలో చేసిన
భకిత్హీన కారాయ్లనిన్టి గురించీ నేరం
రుజువు చేయడానికి, భకిత్లేని పాపులు తనకు
వయ్తిరేకంగా చెపిప్న కఠినమైన
మాటలనిన్టి గురించీ అందరికీ తీరుప్
తీరచ్డానికి ఆయన వసుత్నాన్డు.” 16 వారు
తమ దురాశలను బటిట్ నడచుకుంటూ, లాభం కోసం
మనుషులిన్ పొగుడుతూ, తమకు ఉనన్ సిథ్తిని
బటిట్ సణుగుతూ, ఫిరాయ్దులు చేసూత్
ఉంటారు.

17 కాని పిర్యులారా, అంతకు ముందు మన
పర్భువైన యేసు కీర్సుత్ అపొసత్లులు
పలికిన మాటలను గురుత్ చేసుకోండి. 18 చివరి
కాలంలో భకిత్లేని తమ ఆశలననుసరించి
నడుచుకొంటూ ఉండే పరిహాసకులు ఉంటారు అని
అపొసత్లులు మీతో చెపాప్రు. 19 వీరు సహజ
సిదధ్ంగా దైవాతమ్ లేని వారు. పర్కృతి
సంబంధులు, భేదాలు కలిగించేవారు.
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నిజనిజ విశావ్సులకువిశావ్సులకు ఆదరణఆదరణ, వారికునన్వారికునన్ ఏడుఏడు
బాధయ్తలుబాధయ్తలు

20 కాని పిర్యులారా, అతి పవితర్మైన
విశావ్సంలో ఎదుగుతూ, పరిశుదాధ్తమ్లో
పార్రథ్న చేసూత్ 21 మిమమ్లిన్ మీరు
దేవుని పేర్మలో భదర్ం చేసుకుంటూ శాశవ్త
జీవానికి నడిపించే మన పర్భువైన యేసు
కీర్సుత్ దయ కోసం ఎదురు చూడండి. 22

అనుమానంతో ఉనన్ కొంతమంది పటల్ దయగా
ఉండండి. 23 అగిన్లో నుండి లాగినటుట్

కొంతమందిని రకిష్ంచండి. ఇంకొంత మందిపై
భయంతో కూడిన దయ చూపండి. పాపంతో
మలినమైన దుసుత్లిన్ సైతం మీరు
అసహియ్ంచుకోండి. 24 మీరు తడబడకుండా
భదర్ం చేయడానికి ఆయన తన మహిమగల సనిన్ధి
ఎదుట మహా గొపప్ ఆనందంలో మిమమ్లిన్
మచచ్లేని వారుగా ఉంచగలవాడు. 25 ఏకైక
దేవుడైన మన రకష్కునికి మన పర్భువైన యేసు
కీర్సుత్ దావ్రా మహిమ, ఘనత, ఆధిపతయ్ం,
శకిత్ అపుప్డు, ఇపుప్డు, ఎలల్పుప్డూ కలుగు
గాక. ఆమెన్.

యూదా 1:25
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1

2

పర్కటనపర్కటన గర్ంథముగర్ంథము

పర్కటనపర్కటన గర్ంథముగర్ంథము

ముందుముందు మాటలుమాటలు

ఇది తవ్రలో జరగాలిస్న సంగతులను
యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు చూపించడం
కోసం దేవుడు ఆయనకు ఇచిచ్న

పర్తయ్కష్త. ఆయన తన దేవదూతను పంపి తన
దాసుడైన యోహానుకు ఈ సంగతులను
తెలియజేశాడు. 2 యోహాను దేవుని వాకుక్ను
గురించీ యేసు కీర్సుత్ సాకాష్నిన్ గురించీ
తాను చూసినదానంతటికీ సాకిష్గా ఉనాన్డు.

3 ఈ పర్వచన వాకాయ్లను బిగగ్రగా
చదివేవాడూ, వాటిని వినే వారూ, వాటి
పర్కారం నడుచుకునే వారూ ధనయ్ జీవులు.
ఎందుకంటే సమయం దగగ్ర పడింది.

4 ఆసియలో ఉనన్ ఏడు సంఘాలకు
శుభాకాంకష్లతో యోహాను రాసుత్నన్
సంగతులు. పూరవ్ం ఉండి, పర్సుత్తం ఉంటూ,
రానునన్ వాడి నుండీ, ఆయన సింహాసనం ముందు
ఉనన్ ఏడు ఆతమ్ల నుండీ, 5 నమమ్కమైన
సాకీష్, చనిపోయిన వారిలో నుండి
పర్థముడిగా లేచిన వాడూ, భూరాజులందరి
పరిపాలకుడూ అయిన యేసు కీర్సుత్ నుండీ కృపా,
శాంతీ మీకు కలుగు గాక. ఆయన మనలను
పేర్మిసూత్ తన రకత్ం దావ్రా మనలను మన
పాపాల నుండి విడిపించాడు. 6 మనలను తన
తండిర్ అయిన దేవునికి ఒక రాజయ్ంగానూ,
యాజకులుగానూ చేశాడు. ఆయనకు కీరిత్
యశసుస్లూ, అధికారమూ కలకాలం ఉంటాయి గాక!

7 చూడండి! ఆయన మేఘంపై ఎకిక్
వసుత్నాన్డు.
ఆయనను పర్తి కనూన్ చూసుత్ంది. ఆయనను
పొడిచిన వారు కూడా చూసాత్రు.
భూమిపై ఉనన్ జనాలందరూ ఆయనను చూసి
గుండెలు బాదుకుంటారు.

8 “ఆలాఫ్, ఒమేగా నేనే. పర్సుత్తముంటూ,
పూరవ్ం ఉండి, భవిషయ్తుత్లో
వచేచ్వాణిణ్. సరవ్శకిత్ గలవాణిణ్” అని
పర్భువు అంటునాన్డు.

పతమ్సులోపతమ్సులో యోహానుకుయోహానుకు కీర్సుత్కీర్సుత్ విశవ్రూపంవిశవ్రూపం
9 మీ సోదరుణీన్, యేసు కోసం కలిగే

హింసలోనూ, రాజయ్ంలోనూ, ఓరుప్లోనూ మీలో
ఒకడినీ అయిన యోహాను అనే నేను దేవుని
వాకుక్ కోసం, యేసు సాకష్య్ం కోసం
పతమ్సు దీవ్పంలో ఉనాన్ను.

10 పర్భువు దినాన నేను దేవుని ఆతమ్
సావ్ధీనంలో ఉనన్పుప్డు భేరీనాదం లాంటి
ఒక పెదద్ సవ్రం 11 నా వెనక వినిపించింది.
“నువువ్ చూసుత్నన్ది ఒక పుసత్కంలో రాయి.
దానిన్ ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర,
సారీద్స్, ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయలలో ఉనన్
ఏడు సంఘాలకు పంపు” అని చెపప్డం వినాన్ను.

12 అది వింటూనే “ఎవరిదీ సవ్రం?” అని
చూడడానికి వెనకిక్ తిరిగాను. అకక్డ ఏడు
బంగారు దీపసత్ంభాలను చూశాను. 13 ఆ ఏడు
బంగారు దీపసత్ంభాల మధయ్ మనుషయ్
కుమారుడిలాంటి వయ్కిత్ని చూశాను. పాదాలను
తాకుతునన్ ఒక పొడవాటి అంగీని ఆయన
ధరించాడు. రొముమ్కు బంగారు వలెల్వాటు
కటుట్కొని ఉనాన్డు. 14 ఆయన తల, తల
వెంటుర్కలూ ఉనిన్లాగా, మంచు అంత తెలల్గా
ఉనాన్యి. ఆయన కళుళ్ అగిన్ జావ్లలాల్
ఉనాన్యి. 15 ఆయన పాదాలు కొలిమిలో
కాలుతూ తళతళ మెరుసుత్నన్ కంచులా
ఉనాన్యి. ఆయన కంఠ సవ్రం వేగంగా పడుతునన్
మహా జలపాతం ధవ్నిలా ఉంది. 16 ఆయన కుడి
చేతిలో ఏడు నకష్తార్లునాన్యి. ఆయన
నోటి నుండి పదునైన రెండు అంచుల కతిత్
బయటకు వసూత్ ఉంది. ఆయన ముఖం తన పూరణ్
శకిత్తో పర్కాశిసుత్నన్ సూరుయ్డిలా
ఉంది.

17 నేను ఆయనను చూడగానే నిశేచ్షుట్డినై
ఆయన కాళళ్ దగగ్ర పడాడ్ను. అపుప్డు ఆయన
తన కుడి చేతిని నాపై ఉంచి నాతో ఇలా
అనాన్డు, “భయపడకు, మొదటివాణీణ్
చివరివాణీణ్ నేనే. 18 జీవిసుత్నన్వాణీణ్
నేనే. చనిపోయాను కానీ శాశవ్తకాలం
జీవిసుత్నాన్ను. మరణానికీ, పాతాళ లోకానికీ
తాళం చెవులు నా దగగ్రే ఉనాన్యి. 19

ఇపుప్డు నువువ్ చూసిన సంగతులనూ
పర్సుత్తమునన్ సంగతులనూ, వీటి తరువాత
జరగబోయే సంగతులనూ రాయి.

20 నా కుడి చేతిలో నువువ్ చూసిన ఏడు
నకష్తార్లు, ఆ ఏడు బంగారు దీపసత్ంభాల
రహసయ్ం ఇది, ఆ ఏడు నకష్తార్లు ఏడు సంఘాల
దూతలు. ఏడు దీపసత్ంభాలు ఏడు సంఘాలు.

ఎఫెసులోఎఫెసులో ఉనన్ఉనన్ సంఘానికిసంఘానికి లేఖలేఖ

“ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
తన కుడి చేతిలో ఏడు నకష్తార్లను

పటుట్కుని ఏడు దీపసత్ంభాల మధయ్
తిరిగేవాడు చెపేప్ విషయాలు ఏవంటే, 2
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నువువ్ చేసుత్నన్ పనులూ, నువువ్ పడుతునన్
కషట్మూ, నీ ఓరూప్ నాకు తెలుసు. నువువ్
దురామ్రుగ్లిన్ సహించలేవనీ, అపొసత్లులు
కాకుండానే, మేము అపొసత్లులం అని
చెపుప్కుంటూ తిరిగే వారిని పరీకిష్ంచి వారు
మోసగాళళ్ని పసిగటాట్వనీ నాకు తెలుసు. 3

ఎంతో ఓరుప్తో నువువ్ నా నామం కోసం భారం
భరిసూత్ అలసి పోలేదనీ నాకు తెలుసు.

4 అయినా నీ విషయంలో నాకు అభయ్ంతరం
ఒకటి ఉంది. మొదటోల్ నీకునన్ పేర్మను
నువువ్ వదిలి వేశావు. 5 కాబటిట్ ఎంత ఉనన్త
సాథ్యి నుండి నువువ్ పడిపోయావో గురుత్
చేసుకో. పశాచ్తాత్పపడి పార్రంభంలో
చేసిన పనులు చెయియ్. అలా చేసి నువువ్
మారితే సరి. లేకపోతే నేను వచిచ్ నీ
దీపసత్ంభానిన్ అకక్డ నుండి తీసివేసాత్ను.
6 అయితే నీలో ఈ విషయం ఉంది.
నికొలాయితులు అనే వారి పనులను నువువ్
అసహియ్ంచుకుంటునాన్వు. ఆ పనులంటే నాకూ
అసహయ్మే.

7 చెవులు ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్
సంఘాలతో చెపేప్ మాట వినుగాక.
జయించేవాణిణ్ దేవుని పరమ నివాసంలో ఉనన్
జీవవృకష్ ఫలాలను తిననిసాత్ను.“

సుమ్రన్లోసుమ్రన్లో ఉనన్ఉనన్ సంఘానికిసంఘానికి లేఖలేఖ
8 “సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
మొదటివాడూ చివరివాడూ చనిపోయి తిరిగి

బతికిన వాడు చెబుతునన్దేమిటంటే 9 నువువ్
పడుతునన్ హింసలూ, నీ పేదరికమూ నాకు తెలుసు.
కానీ నువువ్ ధనవంతుడివే. మేము యూదులమే
అని పైకి అంటునాన్ నిజానికి సాతాను
సమాజానికి చెందినవారు నినెన్లా దూషణల
పాలు చేసుత్నాన్రో నాకు తెలుసు. 10 నీకు
కలగబోయే కషాట్లను గురించి భయపడవదుద్.
విను, మిమమ్లిన్ పరీకిష్ంచడానికి సాతాను
మీలో కొందరిని చెరసాలలో
వేయించబోతునాన్డు. పది రోజులు హింస
ఉంటుంది. చనిపోయేంత వరకూ నమమ్కంగా ఉండు.
నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇసాత్ను.

11 చెవులు ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్
సంఘాలతో చెపేప్ మాట వినుగాక. జయించే
వాడికి రెండవ మరణం ఏ హానీ చేయలేదు.“

పెరగ్ములోపెరగ్ములో ఉనన్ఉనన్ సంఘానికిసంఘానికి లేఖలేఖ
12 “పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
రెండు వైపులా పదునునన్ కతిత్ కలవాడు

చెబుతునన్ సంగతులు. 13 నీ నివాసం సాతాను
సింహాసనం ఉనన్ చోట ఉంది అని నాకు తెలుసు.
అయినా నా పేరును నువువ్ గటిట్గా
పటుట్కునాన్వు. సాతాను నివసించే ఆ
సథ్లంలో నా కోసం సాకష్య్ం చెపిప్న
అంతిపా అనే నా విశావ్సిని చంపిన రోజులోల్
కూడా నువువ్ నీ విశావ్సానిన్ వదలేల్దు.

14 అయినా నువువ్ చేసుత్నన్ కొనిన్
తపుప్లను నేను ఎతిత్ చూపాలిస్ందే.
అవేవంటే ఇశార్యేలీయులు విగర్హాలకు బలి
ఇచిచ్న వాటిని తినేలా, వయ్భిచారం చేసేలా
వారిని తపుప్దారి పటిట్ంచమని బాలాకుకు
నూరిపోసిన బిలాము బోధను తు.చ. తపప్కుండా
పాటించేవారు నీలో ఉనాన్రు. 15 అలాగే
నికొలాయితుల బోధను అనుసరించే వారు కూడా

నీలో ఉనాన్రు. 16 కాబటిట్ పశాచ్తాత్పపడు.
లేకపోతే నీ దగగ్రికి తవ్రగా వసాత్ను. నా
నోటి నుండి వెలువడుతునన్ కతిత్తో వారితో
యుదధ్ం చేసాత్ను.

17 చెవులు ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్
సంఘాలతో చెపేప్ మాట విను గాక. ఎవరైతే
జయిసాత్రో అతణిణ్ దాచి ఉంచిన మనాన్ను
తిననిసాత్ను. అంతే కాకుండా అతనికి తెలల్
రాయిని ఇసాత్ను. ఆ రాతిమీద ఒక కొతత్ పేరు
రాసి ఉంటుంది. ఆ పేరు పొందిన వాడికే అది
తెలుసుత్ంది గానీ ఇంకెవరికీ తెలియదు.“

తుయతైరలోతుయతైరలో ఉనన్ఉనన్ సంఘానికిసంఘానికి లేఖలేఖ
18 “తుయతైరలో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.

అగిన్జావ్లలాల్టి కళూళ్, మెరుసుత్నన్
కంచు లాంటి పాదాలూ ఉనన్ దైవ పుతుర్డు
చెపేప్ సంగతులు ఏమిటంటే 19 నీ పనులూ నీ
పేర్మా నీ విశావ్సమూ నీ సేవా నీ ఓరూప్
అనీన్ నాకు తెలుసు. పార్రంభంలో నువువ్
చేసిన పనుల కంటే ఇపుప్డు నువువ్ చేసుత్నన్
పనులు ఎకుక్వని నాకు తెలుసు.

20 అయినా నీ మీద ఒక తపుప్ ఎతిత్ చూపాలి.
అదేమిటంటే ‘నేను పర్వకత్ని’ అని
చెపుప్కుంటునన్ యెజెబెల్ అనే సీత్ర్ని
నువువ్ సహిసుత్నాన్వు. ఆమె తన బోధతో నా
సేవకులకు వయ్భిచారం చేయడం, విగర్హాలకు
అరిప్ంచిన వాటిని తినడం నేరిప్సూత్ వారిని
మోసం చేసూత్ ఉంది. 21

పశాచ్తాత్పపడడానికి నేను ఆమెకు
సమయమిచాచ్ను. కానీ ఆమె వయ్భిచారం
విడిచి పశాచ్తాత్పపడడానికి ఇషట్పడలేదు.
22 ఇదిగో విను, నేను ఆమెను జబుబ్పడి మంచం
పటేట్లా చేసాత్ను. ఆమెతో వయ్భిచారం
చేసిన వారు పశాచ్తాత్ప పడాలిస్ందే.
లేకపోతే వారు తీవర్మైన హింసలు పడేలా
చేసాత్ను. 23 ఆమె పిలల్లిన్ కచిచ్తంగా
చంపుతాను. దాని వలల్ అంతరంగాలనూ
హృదయాలనూ పరిశీలించేవాణిణ్ నేనే అని
సంఘాలనీన్ తెలుసుకుంటాయి. మీలో పర్తి
ఒకక్రికీ వారు చేసిన పనుల పర్కారం పర్తిఫలం
ఇసాత్ను.

24 అయితే తుయతైరలో మిగిలినవారు, అంటే
ఈ బోధను అంగీకరించకుండా, సాతాను లోతైన
విషయాలు అభయ్సించని వారితో ‘ఇక మరే
భారమూ మీ మీద పెటట్ను’ అని చెబుతునాన్ను.
25 నా రాక వరకూ మీకు ఉనన్దానేన్ గటిట్గా
పటుట్కోండి. 26 జయిసూత్, నా పనులను చివరి
వరకూ చేసేవాడికి జాతులపై అధికారం ఇసాత్ను.
27 అతడు ఇనప దండంతో వారిని పరిపాలిసాత్డు.
వారిని మటిట్ కుండను పగలగొటిట్నటుట్
ముకక్లు చెకక్లు చేసాత్డు. 28 తండిర్ నాకు
ఇచిచ్నటుల్గా నేనూ అతనికి ఉదయతారను
ఇసాత్ను.

29 చెవులు ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్
సంఘాలతో చెపేప్ మాట వినుగాక.“

సారీద్స్ోలసారీద్స్ోల ఉనన్ఉనన్ సంఘానికిసంఘానికి లేఖలేఖ

“సారీద్స్ోల ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా
రాయి.
ఏడు నకష్తార్లూ దేవుని ఏడు

ఆతమ్లూ ఉనన్వాడు చెపేప్ విషయాలు. నీ
పనులు నాకు తెలుసు. బర్తికి ఉనాన్వనే పేరు

పర్కటన గర్ంథము 2:29
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మాతర్ం నీకు ఉంది గానీ నువువ్ చచిచ్న
వాడివే. 2 జాగర్తత్ పడు. చావడానికి
సిదధ్ంగా ఉనన్ మిగిలిన వాటిని బలపరచుకో.
ఎందుకంటే నీ పనులు నా దేవుని ముందు నాకు
సంపూరణ్ంగా కనిపించడం లేదు. 3 కాబటిట్
నీవు ఉపదేశం ఎలా పొందావో, ఎలా వినాన్వో
జాఞ్పకం చేసుకో. దానినే ఆచరించి
పశాచ్తాత్ప పడు. నువువ్ మేలుకొనక పోతే,
నేను దొంగలా వసాత్ను. ఏ సమయంలో
వసాత్నో నీకు ఎంతమాతర్ం తెలియదు.

4 అయితే సారీద్స్ లో నీ దగగ్ర
ఉనన్వారిలో కొందరు తమ బటట్లు మురికి
చేసుకోలేదు. వారు యోగుయ్లు. కాబటిట్
వారు తెలల్టి బటట్లు వేసుకుని నాతో కలసి
నడుసాత్రు. 5 జయించేవాడు తెలల్టి
దుసుత్లు వేసుకుంటాడు. జీవగర్ంథంలో నుండి
అతని పేరును నేను ఎనన్టికీ తుడిచివేయను.
అంతే కాకుండా నా తండిర్ ఎదుటా ఆయన దూతల
ఎదుటా అతడి పేరు ఒపుప్కుంటాను. 6 చెవులు
ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్
మాట వినుగాక.“

ఫిలదెలిఫ్యలోఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ఉనన్ సంఘానికిసంఘానికి లేఖలేఖ
7 “ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా

రాయి.
సతయ్ం మూరీత్భవించిన వాడూ పరిశుదుధ్డూ

దావీదు తాళం చెవులను చేత పటుట్కునన్ వాడు;
తెరిచాడంటే ఎవరూ మూయలేరు, మూశాడంటే
ఎవరూ తీయలేరు, అలాటి ఈయన చెపేప్
విషయాలేమిటంటే, 8 నీ పనులు నాకు తెలుసు.
చూడు, నీ ఎదుట తలుపు తీసి ఉంచాను. దానిన్
ఎవరూ మూయలేరు. నీ బలం సవ్లప్మే అయినా
నా వాకుక్కు విధేయత చూపావు. నా నామానిన్
తిరసక్రించలేదు. 9 సాతాను సమాజానికి
చెందినవారై ఉండి, మేము యూదులమే అని
అబదధ్మాడే వారిని రపిప్సాత్ను. వారు
వచిచ్ నీ కాళళ్పై పడి నీకు నమసాక్రం
చేసాత్రు. నేను నినున్ పేర్మించానని వారికి
అరథ్ం అయేయ్లా చేసాత్ను. 10 ఓరుప్తో
సహించాలనన్ నా ఆదేశానికి నువువ్ కటుట్బడి
ఉనాన్వు. కాబటిట్ భూమిపై నివసించే వారిని
పరిశోధించడానికి లోకం మీదికి రాబోయే
పరీకాష్ కాలంలో నేను నినున్ కాపాడతాను.

11 నేను తవ్రగా వసుత్నాన్ను. నీ
కిరీటానిన్ ఎవరూ తీసుకోకుండా నీకునన్
దానిన్ గటిట్గా పటుట్కో. 12

జయించేవాణిణ్ నా దేవుని ఆలయంలో ఒక
సత్ంభంగా చేసాత్ను. అందులో నుండి అతడు ఇక
ఎపప్టికీ బయటకు వెళళ్డు. నా దేవుని పేరునూ
పరలోకంలో నా దేవుని దగగ్ర నుండి వసుత్నన్
నా దేవుని పటట్ణమైన కొతత్ యెరూషలేము
పేరునూ నా కొతత్ పేరునూ అతనిపై రాసాత్ను.
13 చెవులు ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో
చెపేప్ మాట వినుగాక.“

లవొదికయలోలవొదికయలో ఉనన్ఉనన్ సంఘానికిసంఘానికి లేఖలేఖ
14 “లవొదికయలో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా

రాయి.
ఆమేన్ అనే పేరునన్ వాడూ నమమ్కమైన

సతయ్సాకీష్ దేవుని సృషిట్కి మూలం అయిన
వాడూ చేసే పర్కటన ఏమిటంటే, 15 నీ పనులు
నాకు తెలుసు. నువువ్ చలల్గా లేవు, వేడిగా

కూడా లేవు. నువువ్ చలల్గానో, వేడిగానో
ఉంటే మంచిది. 16 నువువ్ చలల్గానైనా
వేడిగానైనా ఉండకుండాా గోరువెచచ్గా
ఉనాన్వు. కాబటిట్ నేను నినున్ నా నోటి
నుండి ఉమిమ్లా ఊసేదాద్మనుకుంటునాన్ను.
17 ‘నేను ఆసిత్పరుణిణ్, నా డబుబ్
పెరిగిపోతూ ఉంది, నాకే లోటూ లేదు’ అని
నువువ్ చెపుప్కుంటునాన్వు. కానీ నీకు
తెలియనిదేమిటంటే నీవొక నిరాభ్గుయ్డివి,
దీనావసథ్లో ఉనాన్వు, దరిదుర్డివి,
గుడిడ్వాడివి. బటట్లు లేవు.

18 నా సలహా విను, నీకు సంపద పెరగడం కోసం
కొలిమిలో కరగబెటిట్న బంగారానీన్, నీ
నగన్తవ్ం కనిపించి నీ సిగుగ్ పోకుండా
ధరించడానికి తెలల్ని వసాత్ర్లనూ, నీవు
చూడగలిగేలా కళళ్కు మందు నా దగగ్ర
కొనుకోక్. 19 నేను పేర్మించేవారిని
మందలిసాత్ను. శికిష్సాత్ను. కాబటిట్
చితత్శుదిధ్తో పశాచ్తాత్పపడు.

20 చూడండి, నేను తలుపు దగగ్ర నిలబడి తలుపు
కొడుతునాన్ను. ఎవరైనా నా మాట విని తలుపు
తీసేత్ నేను లోపలికి అతని దగగ్రికి వసాత్ను.
నేను అతనితో కలసి భోజనం చేసాత్ను. అతడూ
నాతో కలసి భోజనం చేసాత్డు. 21 నేను విజయం
సాధించి నా తండిర్తో కలసి ఆయన సింహాసనం
మీద కూరుచ్నన్టేట్ జయించేవాణిణ్ నాతో
కూడా నా సింహాసనం మీద కూరోచ్నిసాత్ను.

22 చెవులు ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్
సంఘాలతో చెపేప్ మాట వినుగాక.”

పరలోకపరలోక దరశ్నందరశ్నం: దేవునిదేవుని సింహాసనంసింహాసనం

ఇదంతా జరిగాక నేను చూసూత్ ఉనాన్ను.
అపుప్డు పరలోకంలో ఒక తలుపు
తెరుచుకుని ఉంది. నేను ఇంతకు ముందు

వినన్ సవ్రం భేరీ నాదంలా నాతో
మాటాల్డుతుంటే వినాన్ను. ఆ సవ్రం, “పైకి
రా. తరువాత జరగాలిస్నవి నీకు చూపిసాత్ను”
అని పలికింది.

2 వెంటనే నేను ఆతమ్ సావ్ధీనంలోకి
వెళాళ్ను. అపుప్డు పరలోకంలో ఉనన్ ఒక
సింహాసనానీన్, ఆ సింహాసనంపై కూరుచ్నన్ ఒక
వయ్కిత్నీ చూశాను. 3 అలా కూరుచ్నన్
వయ్కిత్ చూడడానికి సూరయ్కాంత మణిలాగా
కెంపులాగా ఉనాన్డు. ఆ సింహాసనం చుటూట్
మరకతంలా పర్కాశిసూత్ ఒక ఇందర్ధనుసుస్
ఆవరించి ఉంది.

ఇరవైఇరవై నలుగురునలుగురు పెదద్లూపెదద్లూ, నాలుగునాలుగు జీవులూజీవులూ
4 ఆ సింహాసనం చుటూట్ ఇరవై నాలుగు వేరే

సింహాసనాలునాన్యి. వాటి మీద ఇరవై నలుగురు
పెదద్లు కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వీరంతా తెలల్టి
బటట్లు కటుట్కుని ఉనాన్రు. వారి తలలపై
బంగారు కిరీటాలునాన్యి.

5 ఆ సింహాసనం నుండి మెరుపులు, శబాద్లు,
ఉరుములు వసుత్నాన్యి. సింహాసనం ముందు ఏడు
దీపాలు వెలుగుతూ ఉనాన్యి. అవి దేవుని ఏడు
ఆతమ్లు.

6 ఆ సింహాసనం ఎదురుగా సఫ్టికంలాటి
సముదర్ంలాటిది ఉంది. ముందూ వెనకా కళుళ్
ఉనన్ నాలుగు పార్ణులు సింహాసనం చుటూట్
ఉనాన్యి. 7 మొదటి పార్ణి సింహంలా ఉంది.
రెండవది దూడలా ఉంది. మూడవ పార్ణికి మనిషి
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ముఖంలాటి ముఖం ఉంది. నాలుగవ పార్ణి
ఎగురుతూ ఉనన్ డేగలా ఉంది.

పెదద్లపెదద్ల, జీవులజీవుల ఆరాధనఆరాధన
8 ఈ నాలుగు పార్ణులోల్ పర్తి పార్ణికీ

ఆరు రెకక్లునాన్యి. వాటి చుటూట్, లోపలా,
రెకక్ల లోపల కూడా కళళ్తో నిండి ఉనాన్యి.
అవి పగలూ రాతీర్ మానకుండా ఈ విధంగా
చెబుతునాన్యి, “పూరవ్ం ఉండి,
పర్సుత్తముంటూ, భవిషయ్తుత్లో
వచేచ్వాడూ, అంతటినీ పరిపాలించే వాడూ,
దేవుడూ అయిన పర్భువు పరిశుదుధ్డు,
పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు!”

9 ఆ పార్ణులు సింహాసనంపై కూరుచ్ని
శాశవ్తంగా జీవిసుత్నన్ వాడికి ఘనత, కీరిత్,
కృతజఞ్తలూ సమరిప్సూత్ ఉనన్పుప్డు 10 ఆ
ఇరవై నలుగురు పెదద్లూ సింహాసనంపై
కూరుచ్నన్ వాడి ఎదుట సాషాట్ంగపడి
నమసాక్రం చేశారు. వారు శాశవ్తంగా
జీవిసుత్నన్ వాడికి మొకిక్, 11 “మా పర్భూ,
మా దేవా, నువువ్ ఘనత, కీరిత్, పర్భావాలు
పొందడానికి అరుహ్డివి. ఎందుకంటే నువువ్
సమసాత్నీన్ సృషిట్ంచావు. నీ
ఇషట్పర్కారమే అవి ఉనికిలో ఉనాన్యి” అని
చెబుతూ తమ కిరీటాలను ఆ సింహాసనం ముందు
వేశారు.

ఏడుఏడు సీళుళ్సీళుళ్ వేసివేసి ఉనన్ఉనన్ గర్ంథంగర్ంథం

అపుప్డు సింహాసనంపై కూరుచ్నన్
ఆయన చేతిలో ఏడు సీలులతో గటిట్గా
మూసి ఉనన్ ఒక గర్ంథానిన్ చూశాను. ఆ

గర్ంథం వెనకా లోపలా రాసి ఉంది. 2

బలిషుట్డైన ఒక దేవదూత, “ఆ గర్ంథం సీలులు
తీసి దానిన్ తెరవగలిగే యోగుయ్డు ఎవరు?”
అని బిగగ్రగా పర్కటన చేసుత్ంటే చూశాను. 3

కానీ ఆ గర్ంథానిన్ తెరవడానికైనా,
చూడడానికైనా పరలోకంలో భూమి మీదా భూమి
కిందా ఎవరికీ సామరథ్య్ం లేకపోయింది. 4 ఆ
గర్ంథానిన్ తెరవడానికైనా చూడటానికైనా
సామరథ్య్ం కలవారు ఎవరూ కనబడక పోవడంతో
నేను వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్ను.

5 అపుప్డు ఆ పెదద్లోల్ ఒకడు నాతో,
“ఏడవకు. చూడు, ఏడు సీలులను తీసి ఆ గర్ంథానిన్
తెరవడానికి యూదా గోతర్ సింహమూ, దావీదు
వేరూ అయిన వయ్కిత్ జయించాడు” అనాన్డు.

కీర్సుత్కీర్సుత్ ఆఆ గర్ంథంగర్ంథం విపప్డంవిపప్డం
6 సింహాసనానికీ ఆ నాలుగు పార్ణులకూ

పెదద్లకూ మధయ్లో గొరెర్పిలల్ నిలబడి
ఉండడం నేను చూశాను. ఆ గొరెర్పిలల్ వధ
అయినటుట్గా కనిపించింది. ఆ గొరెర్పిలల్కు
ఏడు కొముమ్లూ ఏడు కళూళ్ ఉనాన్యి. ఆ కళుళ్
భూమి అంతటికీ వెళిళ్న దేవుని ఏడు ఆతమ్లు.
7 గొరెర్పిలల్ వచిచ్ సింహాసనంపై
కూరుచ్నన్ ఆయన కుడి చేతిలో నుండి ఆ
గర్ంథానిన్ తీసుకునాన్డు.

మనుషులమనుషుల విమోచనకైవిమోచనకై పెదద్లపెదద్ల ఆరాధనఆరాధన
8 ఆ గర్ంథానిన్ తీసుకునన్పుప్డు ఆ నాలుగు

పార్ణులూ, ఇరవై నలుగురు పెదద్లూ ఆ
గొరెర్పిలల్ ఎదుట సాషాట్ంగపడాడ్రు. ఆ

ఇరవై నలుగురు పెదద్ల చేతులోల్ తీగ
వాయిదాయ్లూ ధూపంతో నిండి ఉనన్ బంగారు
పాతర్లూ ఉనాన్యి. ఆ ధూపం పరిశుదుధ్ల
పార్రథ్నలు.

9 ఆ పెదద్లు, “ఆ గర్ంథానిన్ తీసుకుని దాని
సీలులు తెరవడానికి నువువ్ యోగుయ్డివి.
నువువ్ వధ అయాయ్వు. పర్తి వంశం నుండీ,
పర్తి భాష మాటాల్డే వారి నుండీ, పర్తి
జాతి నుండీ, పర్తి జనం నుండీ నీ రకాత్నిన్
ఇచిచ్ దేవుని కోసం మనుషులిన్ కొనాన్వు. 10

మా దేవుడికి సేవ చేయడానికి వారిని ఒక
రాజయ్ంగానూ యాజకులుగానూ చేశావు.
కాబటిట్ వారు భూలోకానిన్ పరిపాలిసాత్రు”
అంటూ ఒక కొతత్ పాట పాడారు.

11 ఇంకా నేను చూసూత్ ఉండగా
సింహాసనానీన్, ఆ పార్ణులనూ, పెదద్లనూ
చుటుట్కుని ఉనన్ గొపప్ దూతల బృంద సవ్రం
వినిపించింది. వారి సంఖయ్ లకష్ల కొలదిగా,
కోటల్ కొలదిగా ఉంది. 12 వారు, “వధ అయిన
గొరెర్పిలల్ శకిత్, ఐశవ్రయ్ం, జాఞ్నం,
బలం, ఘనత, యశసుస్, పర్శంస పొందడానికి
యోగుయ్డు” అని పెదద్ సవ్రంతో చెబుతూ
ఉనాన్రు.

13 అపుప్డు పరలోకంలోనూ భూమి పైనా భూమి
కిందా సముదర్ంలోనూ సృషిట్ అయిన పర్తి
పార్ణీ వాటిలోనిదంతా “సింహాసనంపై
కూరుచ్నన్ ఆయనకూ గొరెర్పిలల్కూ
పర్శంసా ఘనతా యశసూస్ పరిపాలించే శకిత్
కలకాలం కలుగు గాక!” అనడం నేను వినాన్ను.

14 ఆ నాలుగు పార్ణులూ, “ఆమేన్” అని
చెపాప్యి. ఆ పెదద్లు సాగిలపడి పూజించారు.

సీళుళ్సీళుళ్ విపప్డంవిపప్డం: మొదటిదిమొదటిది

ఆ గొరెర్పిలల్ ఆ ఏడింటిలో మొదటి
సీలు తెరవడం చూశాను. అపుప్డు ఆ
నాలుగు పార్ణులోల్ ఒకటి

గరిజ్సుత్నన్టుట్గా, “ఇలా రా” అనడం
వినాన్ను. 2 నేను అటు చూసుత్ంటే తెలల్ని
గురర్ం ఒకటి కనిపించింది. దాని మీద
కూరుచ్నన్ రౌతు చేతిలో ఒక విలుల్ ఉంది.
అతనికి ఒక కిరీటం ఇచాచ్రు. అతడు జయిసూత్
ఇంకా జయించడానికి బయలుదేరాడు.

రెండవరెండవ సీలుసీలు: యుదాధ్లుయుదాధ్లు
3 గొరెర్పిలల్ రెండవ సీలు తెరచినపుప్డు

రెండవ పార్ణి, “ఇలా రా” అనడం వినాన్ను. 4

అపుప్డు ఎరర్గా ఉనన్ మరో గురర్ం
బయలేద్రింది. దాని పైన కూరుచ్నన్ రౌతుకు
పెదద్ కతిత్ ఇచాచ్రు. మనుషులు ఒకరినొకరు
హతం చేసుకునేలా భూమి పైన శాంతిని
తీసివేయడానికి అతనికి అనుమతి ఉంది.

మూడవమూడవ సీలుసీలు: కరువుకరువు కాటకాలుకాటకాలు
5 ఆ తరువాత గొరెర్పిలల్ మూడవ సీలు

తెరిచాడు. అపుప్డు, “ఇలా రా” అని మూడవ
పార్ణి పిలవడం వినాన్ను. నేను అపుప్డు ఒక
నలల్ని గురర్ం చూశాను. దానిమీద కూరుచ్నన్
వయ్కిత్ చేతిలో ఒక తార్సు పటుట్కుని
ఉనాన్డు. 6 నాలుగు పార్ణుల మధయ్ నుండి ఒక
సవ్రం, “రోజు కూలికి ఒక కిలో గోదుమలూ, రోజు
కూలికి మూడు కిలోల బారీల్ గింజలు. ఇక నూనెనీ,
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దార్కాష్రసానీన్ పాడు చేయవదుద్” అని
పలకడం వినాన్ను.

నాలుగవనాలుగవ సీలుసీలు: మరణంమరణం
7 గొరెర్పిలల్ నాలుగవ సీలు తెరచినపుప్డు,

“ఇలా రా” అని నాలుగవ పార్ణి చెపప్డం
వినాన్ను. 8 అపుప్డు బూడిద రంగులో
పాలిపోయినటుట్ ఉనన్ ఒక గురర్ం
కనిపించింది. దాని మీద కూరుచ్నన్ వాడి పేరు
మరణం. పాతాళం వాడి వెనకే వసూత్ ఉంది.
కతిత్తో, కరువుతో, వాయ్ధులతో,
కూర్రమృగాలతో చంపడానికి భూమి మీద నాలుగవ
భాగంపై అతనికి అధికారం ఇవవ్డం జరిగింది.

ఐదవఐదవ సీలుసీలు: హతసాకుష్లుహతసాకుష్లు
9 ఆయన అయిదవ సీలు తెరచినపుప్డు దేవుని

వాకుక్ కోసమూ, తమ సాకష్య్ం కారణంగానూ
హతమైన వారి ఆతమ్లను ఒక బలిపీఠం కింద
చూశాను. 10 వారు బిగగ్రగా ఇలా
అరుసుత్నాన్రు, “సరావ్ధికారీ, పరిశుదుధ్డా,
సతయ్వంతుడా, ఎంతకాలం ఇలా తీరుప్
తీరచ్కుండా ఉంటావు? మా రకాత్నికి పర్తిగా
భూమిపై ఉనన్వారిని శికిష్ంచకుండా ఎంతకాలం
ఉంటావు?” 11 అపుప్డు వారిలో పర్తి ఒకక్రికీ
తెలల్ని దుసుత్లు ఇచాచ్రు. “మీలాగే హతం
కావాలిస్న మీ తోటి సేవకుల, సోదర సోదరీల
లెకక్ మొతత్ం పూరిత్ అయేంతవరకూ ఇంకా
కొంత సమయం వేచి ఉండాలి” అని వారికి
చెపప్డం జరిగింది.

ఆరవఆరవ సీలుసీలు: ఆకాశంలోఆకాశంలో ఉతాప్తాలుఉతాప్తాలు
12 ఆయన ఆరవ సీలు తెరిచినపుప్డు నేను

చూసూత్ ఉండగా పెదద్ భూకంపం కలిగింది.
సూరుయ్డు గొంగళిలాగా నలల్గా
మారిపోయాడు. చందర్బింబమంతా రకత్ంలా
ఎరర్గా అయింది. 13 పెనుగాలి వీచినపుప్డు
అంజూరు చెటుట్ నుండి పచిచ్ కాయలు
రాలినటుట్గా ఆకాశంలోని నకష్తార్లు
భూమిపై రాలాయి. 14 ఆకాశమంతా చుటిట్న
కాగితంలా అదృశయ్మై పోయింది. పరవ్తాలూ,
దీవ్పాలూ అనీన్ వాటి వాటి సాథ్నాల నుండి
కదిలిపోయాయి.

15 అపుప్డు భూమి మీద ఉనన్ రాజులూ,
పర్ముఖులూ, సేనాధిపతులూ, సంపనున్లూ,
శకిత్మంతులూ, ఇంకా బానిసలూ,
సేవ్చాఛ్జీవులూ అంతా పరవ్తాల రాళళ్
సందులోల్నూ, గుహలోల్నూ దాకుక్నాన్రు. 16

వారు, “మీరు మా మీద పడండి! సింహాసనంపై
కూరుచ్నన్ ఆయన ముఖకాంతి నుండీ
గొరెర్పిలల్ తీవర్ ఆగర్హం నుండీ
మమమ్లిన్ దాచిపెటట్ండి. 17 వారి మహా
ఉగర్త దినం వచేచ్సింది. ఎవరు నిలబడగలరు?”
అంటూ పరవ్తాలనూ, రాళళ్నూ
బతిమాలుకునాన్రు.

అదనపుఅదనపు వివరణవివరణ

ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత భూమి నాలుగు
దికుక్లోల్ నలుగురు దేవదూతలు నిలబడి
ఉండడం నేను చూశాను. వారు భూమి మీద

నాలుగు వైపుల నుంచి వీయాలిస్న గాలి
వీయకుండా బలంగా అడుడ్కునాన్రు. దాంతో

భూమిమీద గానీ, సముదర్ంమీద గానీ, ఏ
చెటుట్మీద గానీ గాలి వీయడం లేదు.

2 మరొక దూత తూరుప్ దికుక్ నుండి పైకి
లేవడం నేను చూశాను. అతనికి సజీవ దేవుని సీలు
ఉంది. భూమికీ సముదార్నికీ హాని చేయడానికి
అనుమతి ఉనన్ మొదటి నలుగురు దూతలతో అతడు
బిగగ్రగా 3 “మేము మా దేవుని దాసుల
నుదిటిపై ముదర్ వేసేంత వరకూ భూమికీ,
సముదార్నికీ, చెటల్కూ ఎలాంటి హానీ
చేయవదుద్” అనాన్డు.

ఇశార్యేలులోఇశార్యేలులో శేషించినశేషించిన వారివారి లెకక్లెకక్
4 సీలు పొందిన వారి సంఖయ్ చెబుతుంటే

నేను వినాన్ను. ఇశార్యేలు వారి
గోతార్లనిన్టిలో సీలు పొందినవారి సంఖయ్
1,44,000.

5 గోతార్ల వారీగా ముదర్ పొందిన వారి
సంఖయ్.
యూదా గోతర్ంలో 12,000.
రూబేను గోతర్ంలో 12,000.
గాదు గోతర్ంలో 12,000.
6 ఆషేరు గోతర్ంలో 12,000.
నఫాత్లి గోతర్ంలో 12,000.
మనషేష్ గోతర్ంలో 12,000.
7 షిమోయ్ను గోతర్ంలో 12,000.
లేవి గోతర్ంలో 12,000.
ఇశాశ్ఖారు గోతర్ంలో 12,000.
8 జెబూలూను గోతర్ంలో 12,000.
యోసేపు గోతర్ంలో 12,000.
బెనాయ్మీను గోతర్ంలో 12,000.

మహామహా బాధలబాధల కాలంలోకాలంలో నుండినుండి వచిచ్నవచిచ్న
యూదేతరులుయూదేతరులు

9 ఆ తరువాత సింహాసనం ఎదుటా,
గొరెర్పిలల్ ఎదుటా ఒక మహా జనసమూహం
నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. వీరిని లెకక్
పెటట్డం ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు. వారిలో
పర్తి జాతినుండీ, పర్తి వంశం నుండీ, పర్తి
గోతర్ం నుండీ, భూమి మీద ఉనన్ అనిన్
భాషలోల్ మాటాల్డే వారి నుండీ పర్జలు
ఉనాన్రు. వారు తెలల్ని బటట్లు ధరించి
చేతులోల్ ఖరూజ్రం మటట్లు పటుట్కుని
ఉనాన్రు. 10 వీరంతా కలసి,
“రకష్ణ సింహాసనంపై కూరుచ్నన్ మా
దేవునిది, గొరెర్పిలల్ది”
అంటూ దికుక్లు పికక్టిలేల్లా చెపాప్రు.

11 దేవదూతలంతా సింహాసనం చుటూట్,
పెదద్ల చుటూట్, ఆ నాలుగు పార్ణుల చుటూట్
నిలబడి ఉనాన్రు. వారంతా సింహాసనం ఎదుట
సాషాట్ంగపడి తమ ముఖాలు నేలకు ఆనించి,

12 “ఆమేన్! మా దేవుడికి కీరీత్, యశసూస్,
జాఞ్నమూ, కృతజఞ్తలు, ఘనత, శకిత్, మహా బలం
కలకాలం కలుగు గాక” అని చెబుతూ దేవుణిణ్
పూజించారు.

13 అపుప్డు ఆ పెదద్లోల్ ఒకతను “తెలల్టి
వసాత్ర్లు వేసుకునన్ వీళెళ్వరు? ఎకక్డి
నుండి వచాచ్రు?” అని ననున్ అడిగాడు. 14

అందుకు నేను “అయాయ్, నీకే తెలుసు” అని
జవాబిచాచ్ను. అపుప్డు అతడు నాతో ఇలా
చెపాప్డు, “వీరంతా మహా బాధలోల్ నుండి
వచిచ్నవారే. వీళుళ్ గొరెర్పిలల్ రకత్ంలో
తమ బటట్లు ఉతుకుక్నాన్రు. వాటిని
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తెలల్గా చేసుకునాన్రు. 15 అందుకే వారు
దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఉండి పగలూ రాతీర్
తేడా లేకుండా ఆయన ఆలయంలో ఆయనకు సేవలు
చేసూత్ ఉనాన్రు. సింహాసనంపై కూరుచ్నన్
ఆయన తన సనిన్ధితో వారిని సంరకిష్సాత్డు.
16 వారికి ఇకముందు ఆకలి గానీ దాహం గానీ
వేయదు. ఎండ గానీ తీవర్మైన వేడిమిగానీ
వారికి తగలదు.

17 ఎందుకంటే సింహాసనం మధయ్లో
కూరుచ్నన్ గొరెర్పిలల్ వారికి కాపరిగా
ఉంటాడు. జీవమిచేచ్ నీటి ఊటల దగగ్రికి
వారిని నడిపిసాత్డు. వారి కళళ్లో నుండి కారే
కనీన్టిని ఆయనే తుడిచివేసాత్డు.”

ఏడవఏడవ సీలుసీలు, అందులోఅందులో ఉనన్ఉనన్ ఏడుఏడు బాకాబాకా నాదాలునాదాలు

ఆయన ఏడవ సీలు తెరిచినపుప్డు
పరలోకంలో దాదాపు అరగంట సేపు
నిశశ్బద్ం అలుముకుంది.

ఏడుఏడు బాకాలుబాకాలు
2 అపుప్డు నేను దేవుని సమకష్ంలో నిలబడే

ఏడుగురు దేవదూతలిన్ చూశాను. వారికి ఏడు
బాకాలు ఇచాచ్రు. 3 మరో దూత ధూపం వేసే
బంగారు పాతర్ చేతోత్ పటుట్కుని వచిచ్
బలిపీఠం ముందు నిలుచునాన్డు. సింహాసనం ఎదుట
ఉనన్ బంగారు బలిపీఠంపై పరిశుదుధ్ల
పార్రథ్నలతో కలపడానికి చాలా పరిమళ
సాంబార్ణి అతనికి ఇచాచ్రు. 4 అపుప్డు ఆ
దూత చేతిలో నుండి పరిమళ వాసనలు,
సాంబార్ణి పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో
కలసి పైకి లేచి దేవుని సమకష్ంలోకి
వెళాళ్యి.

5 ఆ దూత ధూపం వేసే పాతర్ను తీసుకుని,
బలిపీఠం పైన ఉనన్ నిపుప్ కణికలతో దానిన్
నింపి భూమి మీదికి విసిరి వేశాడు. అపుప్డు
గరజ్నలాంటి శబాద్లూ, ఉరుములూ, మెరుపులూ,
భూకంపమూ కలిగాయి. 6 అపుప్డు ఏడు బాకాలు
పటుట్కునన్ ఆ ఏడుగురు దూతలు వాటిని
ఊదడానికి సిదధ్ం అయాయ్రు.

బాకానాదాలబాకానాదాల తీరుప్లుతీరుప్లు. మొదటిదిమొదటిది
7 మొదటి దూత బాకా ఊదినపుప్డు రకత్ంతో

కలసిన వడగళూళ్ నిపూప్ భూమి మీద కురిశాయి.
దాని మూలంగా భూమి మీద మూడవ భాగం,
చెటల్లో మూడవ భాగం తగలబడి పోయాయి.
పచచ్గడిడ్ అంతా తగలబడిపోయింది.

రెండవరెండవ బాకాబాకా
8 రెండవ దూత బాకా ఊదినపుప్డు భగభగ

మండుతూ ఉనన్ ఒక పెదద్ కొండ లాంటిది
సముదర్ంలో పడింది. దాని మూలంగా
సముదర్ంలో మూడవ భాగం రకత్ం
అయిపోయింది. 9 సముదర్ంలోని పార్ణులోల్
మూడవ భాగం చచిచ్పోయాయి. ఓడలోల్
మూడోభాగం నాశనం అయాయ్యి.

మూడవమూడవ బాకాబాకా
10 మూడవ దూత బాకా ఊదినపుప్డు ఒక పెదద్

నకష్తర్ం అగిన్గోళంలా మండిపోతూ ఆకాశం
నుండి రాలిపోయింది. అది భూమి మీద ఉనన్
నదులోల్ మూడవ భాగం పైనా, నీటి ఊటల పైనా

పడింది. 11 ఆ నకష్తర్ం పేరు “చేదు.”
కాబటిట్ నీళళ్లో మూడవ భాగం చేదై
పోయాయి. నీళుళ్ చేదై పోవడం వలల్ దాని
మూలంగా చాలా మంది చచిచ్పోయారు.

నాలుగవనాలుగవ బాకాబాకా
12 నాలుగవ దూత బాకా ఊదినపుప్డు

సూరుయ్డిలో మూడవ భాగం, చందుర్డిలో
మూడోభాగం, నకష్తార్లోల్ మూడోభాగం
దెబబ్ తినాన్యి. కాబటిట్ వాటిలో
మూడోభాగం కాంతి విహీనం అయాయ్యి,
చీకటిగా మారాయి. దాంతో పగలు మూడవ భాగం,
రాతిర్ మూడవ భాగం వెలుగు లేకుండా
పోయింది.

13 తరువాత ఆకాశంలో ఎగురుతునన్ ఒక పెదద్
డేగను నేను చూశాను. అది ఎగురుతూ “ఇంకా బాకాలు
ఊదబోతునన్ మిగిలిన ముగుగ్రు దేవదూతల
బాకా శబాద్లను బటిట్ భూమిపై నివసించే
వారికి అయోయ్, ఎంత యాతన, ఎంత యాతన, ఎంత
యాతన!” అంటూ బిగగ్రగా అరుసుత్ంటే
వినాన్ను.

ఐదవఐదవ బాకాబాకా: మొదటిమొదటి యాతనయాతన

ఇక ఐదవ దూత బాకా ఊదాడు. అపుప్డు
ఆకాశం నుండి భూమిపై పడిన ఒక
నకష్తార్నిన్ చూశాను. అడుగు లేని

అగాధం తాళం చెవులు ఆ నకష్తార్నికి ఇవవ్డం
జరిగింది. 2 అతడు అంతు లేని ఆ అగాధానిన్
తెరిచాడు. బర్హామ్ండమైన కొలిమిలో నుండి
లేచినటుట్ దటట్మైన పొగ ఆ అగాధంలో
నుండి లేచింది. ఆ పొగ వలల్ సూరయ్గోళం
నలల్బడి చీకటి కమిమ్ంది. గాలి కూడా
నలల్బడింది.

3 ఆ పొగలో నుండి మిడతల దండు భూమి మీదికి
వచిచ్ పడింది. భూమిపైన ఉండే తేళళ్కు ఉనన్
శకిత్లాంటి శకిత్ వాటికి ఇవవ్డం జరిగింది. 4

నుదుటి మీద దేవుని ముదర్ లేని మనుషులకే
తపప్ భూమి పైన గడిడ్కి గానీ, మొకక్లకు
గానీ, చెటల్కు గానీ ఎలాంటి హానీ
చేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ ఉంది.

5 ఆ మిడతలకు ఐదు నెలల వరకూ వేధించడానికి
అధికారం ఇచాచ్రు. కానీ చంపడానికి మాతర్ం
వాటికి అధికారం లేదు. వాటి వలల్ కలిగే
నొపిప్ తేలు కుటిట్నపుడు కలిగే నొపిప్లాగా
ఉంటుంది. 6 ఆ రోజులోల్ మనుషులు చావుకోసం
వెతుకుతారు కానీ అది వారికి దొరకదు. చావాలని
కోరుకుంటారు గానీ మరణం వారి దగగ్రనుంచి
పారిపోతుంది.

7 ఆ మిడతలు చూడడానికి యుదాధ్నికి
సనన్దధ్మైన గురార్లాల్ ఉనాన్యి. వాటి
తలలపై బంగారు కిరీటాలాల్ంటివి మెరుసూత్
ఉనాన్యి. వాటి ముఖాలు మనుషుల
ముఖాలాల్ంటివి. 8 వాటికి
వెంటుర్కలునాన్యి. అవి సీత్ర్ల
తలవెంటుర్కలాల్ ఉనాన్యి. వాటి పళుళ్
సింహం కోరలాల్ ఉనాన్యి. 9 ఇనప కవచం
లాంటి ఛాతీ కవచాలు వాటికి ఉనాన్యి.
అసంఖాయ్కమైన గురార్లూ, రథాలూ
యుదాధ్నికి పరిగెడుతుంటే వినిపించే
ధవ్నిలా వాటి రెకక్ల చపుప్డు
వినిపిసుత్ంది. 10 పర్తిదానికీ తేళళ్కు
ఉనన్టుట్ తోకా, కొండీ ఉనాన్యి. తమ
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తోకలతో ఐదు నెలల వరకూ మనుషులకు హాని
చేయడానికి వాటికి అధికారం ఉంది.

11 వాటి పైన ఒక రాజు ఉనాన్డు. వాడు అగాధ
దూత. వాడి పేరు హీబూర్ భాషలో అబదోద్ను.
గీర్కు భాషలో అపొలోయ్ను (‘విధవ్ంసకుడు’
అని ఈ పేరుకి అరథ్ం). 12 మొదటి యాతన
ముగిసింది. చూడు, ఈ విషయాలు జరిగిన తరువాత
మరో రెండు యాతనలు కలుగుతాయి.

ఆరవఆరవ బాకాబాకా
13 ఆరవ దూత బాకా ఊదాడు. అపుప్డు దేవుని

ముందు ఉనన్ బంగారు బలిపీఠం కొముమ్ల నుండి
ఒక సవ్రం వినిపించింది. 14 ఆ సవ్రం “మహా నది
యూఫర్టీసు దగగ్ర బంధించిన నలుగురు దూతలను
విడిచి పెటుట్” అని బాకా పటుట్కుని ఉనన్
ఆరవ దూతతో చెపప్డం వినాన్ను. 15

మనుషులోల్ మూడవ భాగానిన్ చంపివేయడానికి
ఆ గంట కోసం, ఆ రోజు కోసం, ఆ నెల కోసం, ఆ
సంవతస్రం కోసం సిదధ్పరచిన ఆ నలుగురు
దూతలను విడిచిపెటాట్రు.

16 సైనయ్ంలో అశివ్క దళం సంఖయ్ ఇరవై
కోటుల్. వారి సంఖయ్ ఇది అని నేను వినాన్ను.
17 నా దరశ్నంలో ఈ గురార్లను గూరీచ్, వాటి
పైన ఉనన్ సైనిక దళం గూరీచ్ నేనేం
చూశానంటే, గురార్లూ, సైనికులూ ధరించిన
కవచాలు నిపుప్లాటి ఎరుపూ, చికక్టి నీలం,
గంధకంలాటి పసుపు రంగులోల్ ఉనాన్యి.
గురార్ల తలలు సింహాల తలలాల్ ఉనాన్యి. అవి
తమ నోళళ్లో నుండి అగిన్, పొగ, గంధకం
వెళళ్గకుక్తునాన్యి. 18 వాటి నోళల్లో
నుండి బయటకు వసుత్నన్ అగిన్, పొగ, గంధకం
అనే మూడు అనరాథ్ల వలన మనుషులోల్ మూడవ
వంతు జనాభా చనిపోయారు.

19 ఆ గురార్ల బలం వాటి నోళళ్లోనూ
తోకలోల్నూ ఉంది. ఎందుకంటే ఆ తోకలు
తలలునన్ పాములాల్ ఉనాన్యి. అవి వాటితో
మనుషులిన్ గాయపరుసాత్యి.

20 ఈ కీడుల చేత చావకుండా మిగిలిన మానవాళి
పశాచ్తాత్పపడలేదు. వారు దయాయ్లను
పూజించడం, తమ చేతులతో చేసిన చూడటానికీ,
వినడానికీ, నడవడానికీ శకిత్ లేని బంగారంతో,
వెండితో, కంచుతో, రాయితో, కరర్తో చేసిన
విగర్హాలను పూజించడం మానలేదు. 21 అలాగే
వారు సాగిసుత్నన్ నరహతయ్లనూ,
మాయమంతార్లనూ, వయ్భిచారాలనూ,
దొంగతనాలనూ విడిచిపెటిట్
పశాచ్తాత్పపడలేదు.

అదనపుఅదనపు వివరణవివరణ దరశ్నాలుదరశ్నాలు: మహామహా పర్తాపశాలిపర్తాపశాలి,
చినన్చినన్ పుసత్కంపుసత్కం

మహా బలవంతుడైన మరో దూత పరలోకం
నుండి రావడం నేను చూశాను. ఆయన
మేఘానిన్ వసత్ర్ంగా

ధరించుకునాన్డు. ఆయన తలపై ఇందర్ ధనుసుస్
ఉంది. ఆయన ముఖం సూరయ్బింబంలా ఉంది. ఆయన
కాళుళ్ అగిన్ సత్ంభాలాల్ ఉనాన్యి. 2

ఆయన చేతిలో చుటిట్న ఒక చినన్ పతర్ం
ఉంది. అది తెరచి ఉంది. ఆయన తన కుడి కాలు
సముదర్ంపైనా ఎడమకాలు భూమిపైనా ఉంచాడు.
3 తరువాత ఆయన ఒక పెదద్ కేక వేశాడు. ఆ కేక
సింహం గరిజ్ంచినటుట్ ఉంది. ఆయన వేసిన కేక
వెనుకే ఏడు ఉరుముల శబాద్లు పలికాయి. 4 ఆ

ఏడు ఉరుముల శబాద్లు పలికిన తరువాత నేను
రాయడానికి మొదలుపెటాట్ను. కానీ పరలోకం
నుండి “ఏడు ఉరుములు పలికిన విషయాలను
రహసయ్ంగా ఉంచు. వాటిని రాయవదుద్” అంటూ
నాకొక సవ్రం వినిపించింది.

5 అపుప్డు సముదర్ంమీదా భూమిమీదా నిలబడి
ఉనన్ ఆ దూత తన కుడి చేతిని ఆకాశం వైపు
ఎతాత్డు. 6 పరలోకానీన్, భూమినీ,
సముదార్నీన్, వాటిలో ఉనన్వాటిననిన్టినీ
సృషిట్ంచి శాశవ్తంగా జీవిసుత్నన్ దేవుని
నామంలో ఇలా శపథం చేశాడు. “ఇక ఆలసయ్ం
ఉండదు. 7 ఏడవ దూత బాకా ఊదబోయే రోజున
బాకా ఊదబోతుండగా దేవుడు తన దాసులకూ,
పర్వకత్లకూ పర్కటించిన దైవ మరమ్ం
నెరవేరుతుంది.”

8 అపుప్డు పరలోకం నుండి నేను వినన్ ఆ
సవ్రం మళీల్, “సముదర్ం పైనా భూమిపైనా
నిలిచిన ఆ దూత చేతి నుండి తెరచి ఉనన్
పతార్నిన్ తీసుకో” అని నాకు చెపాప్డు. 9

నేను ఆ దూత దగగ్రికి వెళిళ్ ఆ చినన్
పతార్నిన్ నాకిమమ్ని అడిగాను. దానికాయన,
“ఈ పతర్ం తీసుకుని తిను. అది నీ కడుపుకు
చేదుగా ఉంటుంది. నీ నోటికి మాతర్ం అది
తేనెలా తియయ్గా ఉంటుంది” అనాన్డు.

యోహానుయోహాను చినన్చినన్ పుసత్కానిన్పుసత్కానిన్ తినడంతినడం
10 అపుప్డు నేను దూత చేతిలో నుండి ఆ

చినన్ పతార్నిన్ తీసుకుని తినేశాను. అది నా
నోటికి తేనెలా తియయ్గా ఉంది కానీ అది
కడుపులోకి వెళాళ్క కడుపంతా చేదు అయింది.
11 అపుప్డు వారు నాతో ఇలా చెపాప్రు.
“నువువ్ అనేకమంది పర్జలను గూరీచ్, జాతులను
గూరీచ్, వివిధ భాషలు మాటాల్డే వారిని
గూరీచ్, రాజులను గూరీచ్ మళీళ్
పర్వచించాలి.”

యూదేతరులయూదేతరుల కాలంకాలం

కొలబదద్లా ఉపయోగించడానికి ఒక
చేతి కరర్ను నాకిచాచ్రు. అపుప్డు
అతడు నాతో ఇలా అనాన్డు. “నువువ్

లే. దేవుని ఆలయం, బలిపీఠం కొలతలు తీసుకో.
ఆలయంలో ఎంతమంది ఆరాధిసుత్నాన్రో
లెకక్ పెటుట్. 2 ఆలయం బయటి ఆవరణం
మాతర్ం కొలవకు. అది యూదేతరులది. వారు
నలభై రెండు నెలల పాటు ఈ పరిశుదధ్
పటట్ణానిన్ తమ కాళళ్ కింద తొకుక్తారు.

ఇదద్రుఇదద్రు సాకుష్లుసాకుష్లు 42 నెలలనెలల కారయ్కలాపాలుకారయ్కలాపాలు
3 “నా ఇదద్రు సాకుష్లు గోనెపటట్

కటుట్కుని 1,260 రోజులు దేవుని మాటలు
పర్కటించడానికి వారికి అధికారం ఇసాత్ను.” 4

భూమికి పర్భువైన వాని సనిన్ధిలో ఉండే
రెండు ఆలీవ్ చెటుల్, రెండు దీపసత్ంభాలు
వీరే. 5 ఎవరైనా వీరికి హాని చేయాలని
చూసేత్, వారి నోటి నుండి అగిన్ జావ్లలు
బయలేద్రి వారి శతుర్వులను దహించి
వేసాత్యి. కాబటిట్ ఎవరైనా హాని
చేయాలని చూసేత్ వారికి అలాంటి మరణమే
కలగాలి.

6 తాము పర్వచించే రోజులోల్ వాన
కురవకుండా ఆకాశానిన్ మూసి ఉంచే అధికారం
వారికి ఉంటుంది. అలాగే తాము
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తలచుకునన్పుడలాల్ నీటిని రకత్ంగా
చేయడానికీ అనిన్ రకాల పీడలతో భూమిని
వేధించడానికీ వారికి అధికారం ఉంది. 7 వారు
తమ సాకాష్నిన్ పర్కటించి ముగించగానే
అగాధంలో నుండి వచేచ్ కౄర మృగం వారితో
యుదధ్ం చేసుత్ంది. వారిని ఓడించి
చంపుతుంది. 8 వారి మృత దేహాలు ఆ మహా
పటట్ణం వీధులోల్ పడి ఉంటాయి. ఆ
పటట్ణానికి ఉపమాన రూపకంగా ఈజిపుట్,
సోదొమ అనే పేరుల్ ఉనాన్యి. ఇకక్డే వారి
పర్భువును కూడా సిలువ వేసి చంపారు. 9

మనుషులోల్, అనిన్ జాతుల వారిలో, రకరకాల
భాషలు మాటాల్డే వారిలో, తెగల వారిలో
కొందరు వీరి మృత దేహాలను చూసూత్
మూడునన్ర రోజులు వీరిని సమాధిలో
పెటట్నివవ్రు. 10 ఈ ఇదద్రు పర్వకత్లు
భూమిపై నివసించే వారిని వేధించారు గనక
వారికి పటిట్న గతిని చూసి వారంతా
సంతోషిసాత్రు. సంబరాలు చేసుకుంటారు.
ఒకరికొకరు బహుమానాలు పంపుకుంటారు.

11 కాని మూడునన్ర రోజులైన తరువాత దేవుని
దగగ్ర నుండి జీవానిన్చేచ్ ఊపిరి వచిచ్
వారిలో పర్వేశిసుత్ంది. వారు లేచి తమ
కాళళ్పై నిలబడతారు. ఇది చూసిన వారికి
విపరీతమైన భయం కలుగుతుంది. 12 అపుప్డు,
“ఇకక్డికి పైకి రండి” అని ఒక సవ్రం బిగగ్రగా
తమకు చెపప్డం వారు విని మేఘాలపై ఎకిక్
పరలోకానికి వెళిళ్పోతారు. వారు వెళుత్ండగా
వారి శతుర్వులు వారిని చూసాత్రు.

రెండవరెండవ యాతనయాతన
13 సరిగాగ్ ఆ గంటలోనే ఒక మహా భూకంపం

వసుత్ంది. దాని మూలంగా పటట్ణంలో పదవ
భాగం కూలిపోతుంది. ఆ భూకంపంలో ఏడు
వేలమంది చచిచ్పోతారు. చావకుండా మిగిలి
ఉనన్వారు భయకంపితులై పరలోకంలో ఉనన్
దేవుణిణ్ కీరిత్సాత్రు. 14 రెండవ యాతన
ముగిసింది. ఇపుప్డు మూడవ యాతన తవ్రలో
పార్రంభం కానుంది.

రెండవరెండవ వివరణవివరణ దరశ్నందరశ్నం సమాపత్ంసమాపత్ం. ఏడవఏడవ బాకాబాకా
15 ఏడవ దూత బాకా ఊదాడు. అపుప్డు

పరలోకంలో గొపప్ సవ్రాలు వినిపించాయి. ఆ
సవ్రాలు ఇలా పలికాయి, “ఈ లోక రాజయ్ం మన
పర్భువు రాజయ్మూ, ఆయన కీర్సుత్
రాజయ్మూ అయింది. ఆయన యుగయుగాలు
పరిపాలన చేసాత్డు.” 16 అపుప్డు దేవుని ఎదుట
సింహాసనాలపై కూరుచ్నన్ ఇరవై నలుగురు
పెదద్లూ సాషాట్ంగపడి దేవుణిణ్
ఆరాధించారు.

17 “పర్భువైన దేవా, సరవ్ శకిత్శాలీ,
పూరవ్ం ఉండి పర్సుత్తం ఉనన్వాడా, నువువ్
నీ మహాశకిత్ సమేతంగా పాలించడం
పార్రంభించినందుకు నీకు మా కృతజఞ్తలు. 18

జనాలకు కోర్ధం పెరిగిపోయింది. కాని నీ
తీవర్ ఆగర్హం వయ్కత్ం అయింది.
చనిపోయిన వారికి తీరుప్ తీరచ్డానికీ, నీ
సేవకులైన పర్వకత్లకీ పరిశుదుధ్లకీ
గొపప్వారైనా అనామకులైనా నీ పేరు అంటే
భయభకుత్లు ఉనన్ వారికి పారితోషికాలు
ఇవవ్డానికీ, భూమిని నాశనం చేసే వారిని

లేకుండా చేయడానికీ సమయం వచిచ్ంది”
అనాన్రు.

19 అపుప్డు పరలోకంలో దేవుని ఆలయం
తెరుచుకుంది. దేవుని నిబంధన మందసం అందులో
కనిపించింది. అపుప్డు మెరుపులూ, గొపప్
శబాద్లూ, ఉరుములూ, భూకంపమూ కలిగాయి.
పెదద్ వడగళుళ్ పడాడ్యి.

ఏడుగురుఏడుగురు వయ్కుత్లువయ్కుత్లు. 1. సీత్ర్సీత్ర్ - ఇశార్యేలుఇశార్యేలు

అపుప్డు పరలోకంలో ఒక గొపప్
సంకేతం కనిపించింది. సూరుయ్ణిణ్
ధరించుకునన్ ఒక సీత్ర్ ఉంది. ఆమె

కాళళ్ కింద చందర్ బింబం ఉంది. ఆమె తలపై
పనెన్ండు నకష్తార్ల కిరీటం ఉంది. 2 ఆమె
నిండు చూలాలు. పురిటి నొపుప్లకు తీవర్ వేదన
పడుతూ కేకలు వేసూత్ ఉంది.

2. సాతానుసాతాను
3 ఇంతలో పరలోకంలో మరో సంకేతం

కనిపించింది. అది రెకక్లునన్ మహా సరప్ం.
వాడికి ఏడు తలలునాన్యి. పది
కొముమ్లునాన్యి. వాడి ఏడు తలలపై ఏడు
కిరీటాలునాన్యి. 4 వాడు తన తోకతో
ఆకాశంలో ఉనన్ నకష్తార్లోల్ మూడవ
భాగానిన్ ఈడిచ్ వాటిని భూమి మీదికి
విసిరికొటాట్డు. ఆ మహాసరప్ం కనడానికి
నొపుప్లు పడుతునన్ సీత్ర్కి ఎదురుగా
నిలబడాడ్డు. ఆ సీత్ర్ బిడడ్కు జనమ్
నివవ్గానే ఆ బిడడ్ను మింగివేయాలనన్ది
వాడి ఉదేద్శం.

3. మగమగ బిడడ్బిడడ్ - కీర్సుత్కీర్సుత్
5 ఆమె ఒక మగ బిడడ్కు జనమ్నిచిచ్ంది. ఆ

శిశువు ఇనప దండం పటుట్కుని జాతులనిన్టిపై
పరిపాలన చేయాలిస్ ఉంది. ఆమె బిడడ్ను ఆమె
దగగ్రనుంచి లాకుక్ని దేవుని దగగ్రకూ, ఆయన
సింహాసనం దగగ్రకూ తీసుకు వెళాళ్రు. 6 ఆ
సీత్ర్ అరణయ్ంలోకి పారిపోయింది. అకక్డ
ఆమెను 1,260 రోజులు ఉంచి పోషించడానికి
దేవుడు ఒక సథ్లానిన్ సిదధ్ం చేసి ఉంచాడు.

4. పర్ధానపర్ధాన దూతదూత - మిఖాయేలుమిఖాయేలు
7 అపుప్డు పరలోకంలో యుదధ్ం జరిగింది.

మిఖాయేలూ అతని దూతలూ ఆ మహాసరప్ంతో
యుదధ్ం చేశారు. ఆ మహా సరప్ం తన దూతలతో
కలసి పోరాటం చేశాడు. 8 కానీ గెలవడానికి
వాడి బలం చాలలేదు. కాబటిట్ పరలోకంలో ఆ
మహా సరాప్నికీ వాడి అనుచర దూతలకూ సాథ్నం
లేకపోయింది. 9 ఈ మహా సరాప్నికి అపవాది
అనీ, సాతాను అనీ పేరుల్నాన్యి. వాడు
లోకానన్ంతా మోసం చేసే పార్చీన సరప్ం.
వాణీణ్ వాడితో పాటు వాడి అనుచర దూతలనూ
భూమి మీదికి తోసి వేశారు.

10 అపుప్డు పరలోకం నుండి బిగగ్రగా ఒక
సవ్రం వినపడింది, “మన సోదరులను నిందించే
వాడూ, పగలనీ రాతర్నీ లేకుండా దేవుని ఎదుట
మన సోదరులపై నేరం మోపే వాడైన అపవాదిని
భూమి మీదికి తోసేశారు. కాబటిట్ ఇక మన
దేవుని రకష్ణా శకీత్ రాజయ్మూ
వచేచ్శాయి. ఆయన అభిషికుత్డైన కీర్సుత్
అధికారమూ వచిచ్ంది. 11 వారు గొరెర్పిలల్
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రకత్ం తోనూ, తమ సాకాష్లతోనూ వాణిణ్
జయించారు. మరణం వచిచ్నా సరే, తమ
పార్ణాలను పేర్మించలేదు.

12 కాబటిట్ పరలోకమూ, పరలోకంలో
నివసించే వారూ, సంబరాలు చేసుకోండి. భూమీ,
సముదర్ం, మీకు యాతన. ఎందుకంటే అపవాది మీ
దగగ్రికి దిగి వచాచ్డు. వాడు భీకరమైన
కోపంతో ఉనాన్డు. ఎందుకంటే తన సమయం
కొంచెమే అని వాడు తెలుసుకునాన్డు.

మహామహా బాధలబాధల కాలంలోకాలంలో సాతానుసాతాను, ఇశార్యేలుఇశార్యేలు
13 తనను భూమి పైకి తోసివేయడానిన్ చూసి

ఆ మహాసరప్ం, మగబిడడ్ను పర్సవించిన ఆ
సీత్ర్ని వెంటాడాడు. 14 కానీ అరణయ్ంలో
తనకు సిదధ్ం చేసిన చోటుకు వెళళ్డానికి
ఆమె డేగ రెకక్లాల్ంటి రెండు రెకక్లు
పొందింది. అకక్డ సరాప్నికి అందుబాటులో
లేకుండా ఒక కాలం, కాలాలు, ఒక అరథ్కాలం
ఆమెకు పోషణ ఏరాప్టయింది. 15 కాబటిట్ ఆ
సీత్ర్ నీళళ్లో కొటుట్కుపోవాలని ఆ సరప్ం
తన నోటి నుండి నీటిని నదీ పర్వాహంగా
వెళళ్గకాక్డు. 16 కానీ భూమి ఆ సీత్ర్కి
సహాయం చేసింది. అది నోరు తెరచి ఆ
మహాసరప్ం నోటి నుండి వచిచ్న నదీ
పర్వాహానిన్ మింగివేసింది.

5. ఇశార్యేలులోఇశార్యేలులో శేషించినశేషించిన వారువారు
17 అందుచేత తీవర్మైన ఆగర్హం

తెచుచ్కునన్ ఆ మహా సరప్ం, దేవుని ఆదేశాలు
పాటిసూత్ యేసును గురించి పర్కటిసూత్
ఉనన్ ఆమె సంతానంలో మిగిలిన వారితో
యుదధ్ం చేయడానికి బయలేద్రాడు. 18

దానికోసం ఆ మహా సరప్ం సముదర్ తీరంలో
ఇసుక తినెన్లపై నిలబడింది.

6. సముదర్ంలోసముదర్ంలో నుండినుండి వచిచ్నవచిచ్న మృగంమృగం - కీర్సుత్కీర్సుత్
విరోధివిరోధి

తరువాత కూర్ర మృగం ఒకటి
సముదర్ంలో నుండి బయటకు రావడం
చూశాను. దానికి పది కొముమ్లూ, ఏడు

తలలూ ఉనాన్యి. దాని కొముమ్లపై పది
కిరీటాలునాన్యి. దాని తలల మీద దేవుణిణ్
అవమానపరిచే పేరుల్ ఉనాన్యి.

2 నేను చూసిన ఆ మృగం చిరుత పులిలా ఉంది.
దాని కాళుళ్ ఎలుగుబంటి కాళళ్లాగానూ దాని
నోరు సింహం నోరులాగానూ ఉనాన్యి. ఆ
మహాసరప్ం ఈ మృగానికి తన శకిత్నీ, తన
సింహాసనానీన్, గొపప్ అధికారానీన్
ఇచాచ్డు. 3 దాని తలలోల్ ఒకదానికి చావు
దెబబ్ తగిలినటుట్గా కనిపించింది. అయితే ఆ
గాయం మానిపోయింది. భూమిపైన మనుషులందరూ
ఆశచ్రయ్చకితులై ఆ మృగం వెంట పడి
వెళాళ్రు. 4 ఆ మృగానికి అధికారమిచాచ్డని
వారంతా మహాసరాప్నికి కూడా పూజలు చేశారు.
“ఈ మృగంలాంటి వాడు ఎవడనాన్ ఉనాన్డా?
ఇతనితో యుదధ్ం చేయగల వారెవరు?” అని
చెపుప్కుంటూ వారంతా మృగానికి కూడా పూజలు
చేశారు. 5 బడాయి మాటలూ దైవ దూషణలూ చేసే
నోరూ వాడికి ఉంది. నలభై రెండు నెలలు
అధికారం చలాయించడానికి వాడికి అనుమతి
ఉంది.

6 కాబటిట్ దేవుణిణ్ దూషించడానికీ, ఆయన
పేరునీ, ఆయన నివాస సథ్లానీన్, పరలోకంలో
నివసించే వారినందరినీ దూషించడానికి వాడు
నోరు తెరిచాడు. 7 ఇంకా పరిశుదుధ్లతో
యుదధ్ం చేసి వారిని జయించడానికి వాడికి
అధికారం ఇవవ్డం జరిగింది. పర్తి వంశం పైనా,
పర్జల పైనా, భినన్మైన భాషలు మాటాల్డే
వారిపైనా, పర్తి జాతి పైనా అధికారం
వాడికివవ్డం జరిగింది. 8 భూమిపై నివసించే
వారంతా, అంటే సృషిట్ పార్రంభం నుండీ వధ
అయిన గొరెర్పిలల్కు చెందిన జీవ గర్ంథంలో
పేరుల్ లేని వారంతా ఆ మృగానిన్
పూజిసాత్రు.

9 చెవులు ఉనన్వాడు వినుగాక!
10 చెరలోకి పోవలసిన వాడు చెరలోకి పోతాడు.
కతిత్తో హతం కావలసిన వాడు కతిత్తో
హతమౌతాడు.
పరిశుదుధ్లైన వారు ఈ విషయంలో సహనం,
విశావ్సం కలిగి ఉండాలి.

7. భూమిలోభూమిలో నుండినుండి వచిచ్నవచిచ్న మృగంమృగం - అబదధ్అబదధ్
పర్వకత్పర్వకత్

11 అపుప్డు భూమిలో నుండి మరో కూర్ర మృగం
పైకి రావడం చూశాను. వాడికి గొరెర్పిలల్
కొముమ్ల వంటి కొముమ్లు రెండు ఉనాన్యి.
ఆ మృగం మహాసరప్ంలాగా మాటాల్డుతూ
ఉనాన్డు. 12 వాడు పార్ణాంతకమైన దెబబ్
తగిలి పూరిత్గా నయమైన మొదటి కూర్ర
మృగానికునన్ అధికారానిన్, వాడి సమకష్ంలో
ఉపయోగిసూత్ ఉనాన్డు. తదావ్రా ఆ మొదటి
మృగానిన్ భూమీ, దానిలో నివసించే వారంతా
పూజించేలా చేశాడు.

13 వాడు అనేక చితర్ విచితార్లు
చేసుత్నాన్డు. మనుషులంతా చూసుత్ండగా
ఆకాశం నుండి భూమికి అగిన్ రపిప్ంచడం వంటి
అదుభ్తాలు చేసుత్నాన్డు. 14 తనకు అనుమతి
ఉనన్ంత మేర తాను చేసుత్నన్ అదుభ్తాలతో
భూమిపై అందరీన్ మోసం చేసూత్ ఉనాన్డు.
కతిత్ దెబబ్ తినాన్ బతికే ఉనన్ మొదటి
కూర్రమృగానికి ఒక విగర్హానిన్
సాథ్పించాలని వాడు అందరికీ చెబుతూ
ఉనాన్డు.

15 పైగా ఆ మృగం విగర్హానికి పార్ణ
పర్తిషట్ చేసి అది మాటాల్డేలా
చేయడానికీ, ఆ మృగం విగర్హానిన్ పూజించని
వారిని చంపడానికీ వాడికి అధికారం ఇవవ్డం
జరిగింది. 16 ఇంకా తమ కుడి చేతిపై గానీ
నుదిటిపై గానీ ముదర్ వేయించుకోవాలని
పర్ముఖులనూ, అనామకులనూ, ధనవంతులనూ,
నిరుపేదలనూ, సవ్తంతుర్లనూ, బానిసలనూ
అందరీన్ వాడు బలవంతం చేశాడు.

17 ఆ ముదర్, అంటే ఆ మృగం పేరు గానీ వాడి
సంఖయ్ గానీ లేకుండా ఎవరికైనా అమమ్డం
గానీ కొనడం గానీ అసాధయ్ం. 18 ఇందులో
జాఞ్నం ఉంది. వివేకి అయినవాడు ఆ మృగం
సంఖయ్ను లెకిక్ంచాలి. అది ఒక మనిషి
సంఖయ్. వాడి సంఖయ్ 666.
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అదనపుఅదనపు వివరణవివరణ దరశ్నాలుదరశ్నాలు - గొరెర్పిలల్తోగొరెర్పిలల్తో
లకాష్లకాష్ నలభైనలభై నాలుగునాలుగు వేలవేల మందిమంది

తరువాత నేను చూసూత్ ఉనాన్ను. నాకు
ఎదురుగా సీయోను పరవ్తంపై
గొరెర్పిలల్ నిలబడి ఉండడం నాకు

కనిపించింది. ఆయనతో కూడా 1,44,000 మంది
ఉనాన్రు. వారందరి నొసళళ్పై ఆయన పేరూ,
ఆయన తండిర్ పేరూ రాసి ఉనాన్యి. 2

అపుప్డు విసాత్రజలం పడుతునన్టుట్గా,
పెదద్ ఉరుము శబద్ంలా పరలోకం నుండి ఒక
శబద్ం రాగా వినాన్ను. తీగ వాయిదాయ్లు
వాయించేవారు వాయిసుత్నన్ శబద్ం వలే అది
ఉంది.

3 వారంతా సింహాసనం ఎదుటా, ఆ నాలుగు
పార్ణుల ఎదుటా, పెదద్ల ఎదుటా ఒక కొతత్
పాట పాడారు. భూలోకంలో విమోచన జరిగిన
1,44,000 మంది తపప్ ఇంకెవవ్రూ ఆ పాటను
నేరుచ్కోలేరు. 4 వీళుళ్ సీత్ర్తో లైంగిక
సంబంధం మూలంగా తమను అశుదధ్ం చేసుకోని
వారు. లైంగికంగా తమను పవితర్ంగా ఉంచుకొనన్
వారు. వీళుళ్ గొరెర్పిలల్ వెళిళ్న
చోటికలాల్ వెళూత్ ఆయనను అనుసరిసూత్
ఉంటారు. మానవాళిలో నుండి దేవుని కోసమూ,
గొరెర్పిలల్ కోసమూ పర్థమ ఫలాలుగా
విమోచన జరిగిన వారు. 5 అబదధ్మనన్ది వీళళ్
నోటి నుండి రాదు. వీళుళ్ నిందా రహితులు.

శాశవ్తశాశవ్త సువారత్సువారత్ గలగల దూతదూత
6 అపుప్డు మరో దూతను చూశాను. అతడు

ఆకాశంలో ఎగురుతునాన్డు. భూమిమీద నివసించే
వారందరికీ పర్తి దేశానికీ, తెగకూ, పర్తి భాష
మాటాల్డే వారికీ, పర్తి జాతికీ
పర్కటించడానికి అతని దగగ్ర శాశవ్త
సువారత్ ఉంది. 7 అతడు, “మీరు దేవునికి
భయపడండి. ఆయనకు మహిమ ఆపాదించండి. ఆయన
మనుషులకు తీరుప్ చెపేప్ సమయం వచిచ్ంది.
కాబటిట్ భూమినీ, ఆకాశాలనూ, సముదార్నీన్,
భూమి మీద నీటి ఊటలనూ సృషిట్ంచిన ఆయనను
పూజించండి.” అంటూ బిగగ్రగా చెపాప్డు.

బబులోనుబబులోను పతనంపతనం పర్కటనపర్కటన
8 వేరొక దూత, అంటే రెండవ దూత అతని

వెనకే వచాచ్డు. “నాశనమైపోయింది! తన
తీవర్ మోహం అనే సారాయిని భూమి మీద
జనాలందరికీ తాగించిన మహా బబులోను
నాశనమైపోయింది! ఆ మదయ్మే దానిపై
తీవర్ ఆగర్హానిన్ తెచిచ్పెటిట్ంది” అని
చెపాప్డు.

మృగానిన్మృగానిన్ పూజించేపూజించే వారివారి వినాశంవినాశం
9 తరువాత మూడవ దూత వీరి వెనకే వచిచ్

పెదద్ సవ్రంతో ఇలా చెపాప్డు. “ఆ కూర్ర
మృగానిన్ గానీ దాని విగర్హానిన్ గానీ
పూజించినా దాని ముదర్ను తన నుదుటిమీదనో
చేతిమీదనో వేయించుకునాన్ 10 వాడు దేవుని
ఆగర్హ పాతర్లో కలీత్ ఏమీ లేకుండా
తయారుచేసి పోసిన దేవుని ఆగర్హ
మదాయ్నిన్ తాగుతాడు. పరిశుదధ్ దేవదూతల
ఎదుటా, గొరెర్పిలల్ ఎదుటా అగిన్ గంధకాలు
వాణిణ్ బాధిసాత్యి.

11 వారి యాతనకి సంబంధించిన పొగ కలకాలం
లేసూత్నే ఉంటుంది. ఆ కూర్ర మృగానిన్ గానీ
దాని విగర్హానిన్ గానీ పూజించిన వారూ, దాని
ముదర్ వేయించుకునన్ వారూ రేయింబవళుళ్
విరామం లేకుండా బాధలపాలు అవుతూ ఉంటారు.
12 దేవుని ఆదేశాలు పాటించేవారూ, యేసును
విశవ్సించిన వారూ అయిన పరిశుదుధ్లు
సహనంతో కొనసాగాలి.”

పవితుర్లైనపవితుర్లైన మృతులమృతుల ధనయ్తధనయ్త
13 అపుప్డు పరలోకం నుండి ఒక సవ్రం నాకిలా

వినిపించింది, “ఇలా రాయి. ‘ఇక నుండి పర్భువులో
ఉంటూ చనిపోయే వారు దీవెన పొందినవారు.’ ”
నిజమే, వారు తమ బాధ పర్యాసలనీన్ విడిచి
విశార్ంతి పొందుతారు. ఎందుకంటే వారు చేసిన
పనులు వారి వెనకే వెళాత్యి.

మనుషయ్మనుషయ్ కుమారుడికుమారుడి పంటపంట కోతకోత
14 మళీళ్ నేను చూసినపుప్డు ఒక తెలల్ని

మేఘం కనిపించింది. ఆ మేఘంపై మనుషయ్
కుమారుడి లాంటి వయ్కిత్ కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. ఆయన తలపై బంగారు కిరీటం ఉంది.
ఆయన చేతిలో పదునైన కొడవలి ఉంది. 15

అపుప్డు మరో దూత దేవాలయంలో నుండి
బయటకు వచిచ్ మేఘంపై కూరుచ్నన్
వయ్కిత్తో పెదద్ సవ్రంతో ఇలా అనాన్డు,
“పంట కోసే సమయం వచిచ్ంది. భూమి పంట
పండింది. నీ కొడవలితో కోయడం
మొదలుపెటుట్.” 16 అపుప్డు మేఘంపై
కూరుచ్నన్ వయ్కిత్ భూమి మీదికి కొడవలి
విసిరాడు. వెంటనే భూమి మీద కోత జరిగింది.

దురామ్రుగ్లదురామ్రుగ్ల పంటకోతపంటకోత
17 అంతలోనే పరలోకంలోని ఆలయంలో నుండి

మరో దూత బయటకు వచాచ్డు. అతని చేతిలో
కూడా ఒక పదునైన కొడవలి ఉంది. 18 మరో దూత
బలిపీఠంలో నుండి బయటకు వచాచ్డు. ఇతనికి
అగిన్పై అధికారం ఉంది. ఇతడు పదునైన కొడవలి
చేతిలో పటుట్కునన్ దూతను పెదద్ కేక
పెటిట్ పిలిచాడు, “భూమి మీద దార్కష్ పళుళ్
పండాయి. పదునైన నీ కొడవలితో దార్కష్
గుతుత్లు కోయి” అనాన్డు. 19 అపుప్డు ఆ దూత
తన కొడవలిని భూమి మీదికి విసిరి భూమిమీద
ఉనన్ దార్కష్గుతుత్లను కోశాడు. వాటిని
దేవుని ఆగర్హమనే గొపప్ దార్కష్ గానుగ
తొటిట్లో పడవేశాడు.

20 పటట్ణానికి బయట ఆ దార్కష్ గానుగ
తొటిట్లో దార్కష్లు తొకక్డం జరిగింది.
దానిలో నుండి రకత్ం గురర్ం కళెళ్ం అంత
ఎతుత్న సుమారు రెండు వందల మైళళ్ వరకూ
పర్వహించింది.

ఏడుఏడు పాతర్లుపాతర్లు పటుట్కునిపటుట్కుని ఉనన్ఉనన్ ఏడుగురుఏడుగురు దూతలుదూతలు

పరలోకంలో మరో ఆశచ్రయ్కరమైన
గొపప్ సంకేతం నేను చూశాను.
అదేమిటంటే ఏడుగురు దేవదూతలు తమ

చేతులోల్ ఏడు తెగుళుళ్ పటుట్కుని ఉనాన్రు.
ఇవి చివరివి. వీటితో దేవుని ఆగర్హం
తీరిపోతుంది.

2 తరువాత నేను ఒక గాజు సముదర్ం లాంటిది
చూశాను. దానితో అగిన్ కలసి ఉంది. కూర్ర
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మృగానీన్, దాని విగర్హానీన్, దాని పేరునూ
సూచించే సంఖయ్నూ జయించిన వారు ఆ గాజు
సముదర్ం దగగ్ర నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను.
వారి చేతులోల్ దేవుడు ఇచిచ్న తీగ
వాయిదాయ్లు ఉనాన్యి.

3 వారు దేవుని సేవకుడైన మోషే పాట,
గొరెర్పిలల్ పాట పాడుతూ,
“పర్భువైన దేవా, సరవ్పరిపాలకా, నీవి
గొపప్కారాయ్లు, అదుభ్తాలు.
సారవ్భౌమా, నీ విధానాలు నాయ్యమైనవి,
సతయ్మైనవి.

4 పర్భూ, నువువ్ మాతర్మే పరిశుదుధ్డివి,
నీకు భయపడనివారెవరు? నీ నామానిన్
కీరిత్ంచనిదెవరు?
నీ నాయ్యకిర్యలు అందరికీ తెలిశాయి.
కాబటిట్ అనిన్ జాతుల వారూ నీ సనిన్ధికి
వచిచ్ నినున్ పూజిసాత్రు.”

5 ఆ తరువాత నేను చూసుత్నన్పుప్డు
పరలోకంలో సాకష్పు గుడారం ఉనన్ అతి
పరిశుదధ్ సథ్లం తెరుచుకుంది. 6 అపుప్డు ఏడు
తెగుళుళ్ చేతిలో పటుట్కుని ఏడుగురు దూతలు
ఆ పరిశుదధ్ సథ్లంలో నుండి బయటకు వచాచ్రు.
వారంతా పవితర్మైన, పర్కాశవంతమైన
బటట్లు వేసుకుని ఉనాన్రు. రొముమ్కు
బంగారు వలెల్వాటు కటుట్కుని ఉనాన్రు.

7 అపుప్డు ఆ నాలుగు పార్ణులోల్ ఒకడు ఏడు
బంగారు పాతర్లను ఆ ఏడుగురు దూతలకు ఇచాచ్డు.
ఆ పాతర్లోల్ నితయ్ం జీవించే దేవుని
ఆగర్హం నిండి ఉంది. 8 దేవుని యశసుస్ నుండీ,
బలం నుండీ లేచిన పొగతో అతి పరిశుదధ్ సథ్లం
నిండిపోయింది. కాబటిట్ ఆ ఏడుగురు
దూతలకిచిచ్న కీడులనీన్ జరిగే వరకూ అతి
పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి ఎవరూ
పర్వేశించలేకపోయారు.

దేవునిదేవుని ఉగర్తఉగర్త పాతర్లుపాతర్లు

అపుప్డు ఒక పెదద్ సవ్రం అతి
పరిశుదధ్ సథ్లంలో నుంచి, “మీరు
వెళిళ్ ఏడు పాతర్లోల్ నిండి ఉనన్

దేవుని ఆగర్హానిన్ భూమి మీద
కుమమ్రించండి” అని ఆ ఏడుగురు దేవదూతలతో
చెపప్డం వినాన్ను.

మొదటిమొదటి పాతర్పాతర్
2 అపుప్డు మొదటి దూత బయటకు వచిచ్ తన

పాతర్ను భూమి మీద కుమమ్రించాడు. అపుప్డు
ఆ కూర్రమృగానికి చెందిన ముదర్ వేసుకునన్
వారికీ, వాడి పర్తిమను పూజించే వారికీ
ఒంటిపై బాధాకరమైన వికారమైన కురుపు
పుటిట్ంది.

రెండవరెండవ పాతర్పాతర్
3 రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ంలో

కుమమ్రించాడు. సముదర్మంతా చచిచ్న మనిషి
రకత్ంలా మారిపోయింది. దాంతో
సముదర్ంలోని పార్ణులనీన్ చచాచ్యి.

మూడవమూడవ పాతర్పాతర్
4 మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులోల్నూ నీటి

ఊటలోల్నూ కుమమ్రించాడు. అపుప్డు ఆ
నీళల్నీన్ రకత్ం అయాయ్యి. 5 అపుప్డు

నీటికి అధిపతిగా ఉనన్ దూత, “పూరవ్ముండి
పర్సుత్తమునన్ దేవా, పరిశుదుధ్డా, నీ
పరిశుదుధ్ల రకాత్నీన్, పర్వకత్ల
రకాత్నీన్ వారు ఒలికించారు. అందుకే నువువ్
వారికి తాగడానికి రకత్ం ఇచాచ్వు. ఈ విధమైన
తీరుప్ చెపాప్వు గనక నువువ్
నాయ్యవంతుడివి. దీనికి వారు అరుహ్లే.” అని
చెపాప్డు. 7 అపుప్డు బలిపీఠం, “అవును, పర్భూ
దేవా, సరవ్శకిత్ శాలీ, నువువ్ చెపేప్
తీరుప్లు సతయ్మైనవి, నాయ్యమైనవి”
అంది.

నాలుగవనాలుగవ పాతర్పాతర్
8 నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్డిపై

కుమమ్రించాడు. అపుప్డు మనుషులిన్ తన
వేడితో మాడిచ్వేయడానికి సూరుయ్డికి
అధికారం కలిగింది. 9 మనుషులు తీవర్మైన
వేడికి మాడిపోయారు. అయితే ఈ కీడులపై
అధికారం కలిగిన దేవుని పేరును దూషించారు గానీ
పశాచ్తాత్పపడి ఆయనకు మహిమ కలిగించ లేదు.

ఐదవఐదవ పాతర్పాతర్
10 అయిదవ దూత తన పాతర్ను కూర్రమృగం

సింహాసనం పైన కుమమ్రించాడు. అపుప్డు వాడి
రాజయ్ం అంతా చీకటి అలముకుంది. మనుషులు ఈ
యాతనలకి తటుట్కోలేక నాలుకలు
కరచుకునాన్రు. 11 అయితే తమకు కలిగిన
వేదనలను బటీట్, కురుపులను బటీట్ పరలోకంలో
ఉనన్ దేవుణిణ్ తిటాట్రే తపప్ తమ
కిర్యలు మాని పశాచ్తాత్ప పడలేదు.

ఆరవఆరవ పాతర్పాతర్
12 ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అనే

మహానదిపై కుమమ్రించాడు. దాంతో తూరుప్
దికుక్నునన్ రాజులకు మారగ్ం సిదధ్ం
చేయడానికి ఆ నది నీళుళ్ ఎండిపోయాయి.

అదనపుఅదనపు వివరణవివరణ
13 అపుప్డు ఆ మహాసరప్ం నోటినుండీ,

కూర్రమృగం నోటినుండీ, అబదధ్ పర్వకత్
నోటినుండీ కపప్లాల్ కనిపిసుత్నన్ మూడు
అపవితార్తమ్లు బయటకు రావడం చూశాను. 14

అవి ఆశచ్రయ్కరమైన సూచనలు జరిగించే
దయాయ్ల ఆతమ్లే. శకిత్శాలి అయిన దేవుని
మహాదినాన జరగబోయే యుదాధ్నికి లోకంలో
ఉనన్ రాజులందరీన్ కూడగటట్డానికి వారి
దగగ్రికి వెళుత్నన్ ఆతమ్లు అవి.

15 “వినండి! నేను దొంగలా వసుత్నాన్ను.
పదిమందిలో సిగుగ్పడాలిస్న అవసరం లేకుండా,
బయటకు వెళిళ్నపుప్డు తన నగన్తవ్ం
కనిపించకుండా జాగర్తత్గా ఉండి దుసుత్లు
ధరించి ఉండేవాడు దీవెన పొందుతాడు.”

16 హీబూర్ భాషలో ‘హర్ మెగిదోద్న్’ అనే
పేరునన్ సథ్లానికి ఆ రాజులందరీన్ పోగు
చేశారు.

ఏడవఏడవ పాతర్పాతర్
17 ఏడవ దూత తన పాతర్ను గాలిలో

కుమమ్రించాడు. అపుప్డు అతి పరిశుదధ్
సథ్లం నుండీ సింహాసనం నుండీ, “ఇక
అయిపోయింది” అని ఒక పెదద్ శబద్ం
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వినిపించింది. 18 అపుప్డు వివిధ శబాద్లూ,
మెరుపులూ, భారీ ఉరుములూ కలిగాయి.
భయంకరమైన భూకంపం వచిచ్ంది. మనుషుల
సృషిట్ జరిగిన దగగ్రున్ండీ అలాంటి భూకంపం
కలగలేదు. అంత పెదద్ భూకంపం అది.

19 పర్సిదధ్మైన ఆ మహా నగరం మూడు
భాగాలుగా చీలిపోయింది. దేశాలోల్ని
నగరాలనీన్ నాశనమయాయ్యి. అపుప్డు
దేవుడు మహా బబులోను నగరానిన్ జాఞ్పకం
చేసుకునాన్డు. తన తీవర్ ఆగర్హం అనే
మదయ్ంతో నిండిన పాతర్ను ఆ
నగరానికిచాచ్డు. 20 పర్తి దీవ్పమూ
అదృశయ్మైపోయింది. పర్తి పరవ్తం
కనిపించకుండా పోయింది. 21 ఆకాశం నుండి
మనుషుల మీద సుమారు నలభై ఐదు కిలోల
బరువునన్ భీకరమైన వడగళుళ్ పడాడ్యి. ఆ
వడగళళ్ దెబబ్ భయంకరంగా ఉంది కాబటిట్
మనుషులు దేవుణిణ్ దూషించారు.

ఏడుఏడు విధవ్ంసాలువిధవ్ంసాలు - 1. బబులోనుబబులోను పతనంపతనం

ఏడు పాతర్లు చేతబటుట్కునన్
ఏడుగురు దేవదూతలోల్ ఒకడు వచిచ్
నాతో, “అనేక జలాలపై కూరుచ్నన్

మహావేశయ్కు శికష్ విధించడానిన్ నీకు
చూపిసాత్ను రా. 2 భూమిపై రాజులు ఆమెతో
వయ్భిచారం చేశారు. భూమిపై నివసించే వారు
ఆమె లైంగిక విశృంఖలత అనే మదాయ్నిన్ తాగి
మతుత్లో మునిగారు” అనాన్డు.

3 అపుప్డు నేను ఆతమ్ సావ్ధీనంలోకి
వెళాళ్ను. ఆ దూత ననున్ ఒక అరణయ్ంలోకి
తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డ నేను ఒక సీత్ర్ని
చూశాను. ఆమె ఒక ఎరర్ని మృగం మీద కూరుచ్ని
ఉంది. ఆ మృగానికి ఏడు తలలూ పది కొముమ్లూ
ఉనాన్యి. దాని ఒళళ్ంతా దేవ దూషణ పేరుల్
రాసి ఉనాన్యి. 4 ఆ సీత్ర్ ఊదారంగు, ఎరర్
రంగు వసాత్ర్లు కటుట్కుని ఉంది, బంగారంతో,
రతాన్లతో, ముతాయ్లతో అలంకరించుకుంది.
ఆమె చేతిలో ఒక బంగారు పాతర్ ఉంది. ఆ
పాతర్లో తాను చేసుత్నన్ అతి
జుగుపాస్కరమైన పనులూ, లైంగిక అవినీతికి
సంబంధించిన అపవితర్కారాయ్లూ ఉనాన్యి. 5

ఆమె నుదుటి మీద ఆమె పేరు ఇలా రాసి ఉంది.
దానికో రహసయ్మైన అరథ్ం ఉంది. “ఇది మహా
బబులోను. భూమి మీద ఉనన్ వేశయ్లందరికీ,
ఏహయ్మైన వాటికీ ఇది తలిల్.”

6 ఆ సీత్ర్ పరిశుదుధ్ల రకాత్నీన్, యేసు
హతసాకుష్ల రకాత్నీన్ తాగి మతెత్కిక్
ఉండడం చూశాను. అది చూసి నేను
ఆశచ్రయ్పోయాను. 7 అపుప్డు ఆ దూత నాతో
ఇలా అనాన్డు, “నువెవ్ందుకు
ఆశచ్రయ్పడాడ్వు? ఈమెకు సంబంధించిన
రహసాయ్నీన్, ఏడు తలలూ పది కొముమ్లూ
ఉండి ఈ సీత్ర్ని మోసుత్నన్
కూర్రమృగానికి సంబంధించిన రహసాయ్నీన్
నీకు తెలుపుతాను.

8 నువువ్ చూసిన ఆ మృగం పూరవ్ం ఉంది కానీ
ఇపుప్డు లేదు. కానీ అది లోతైన అగాధంలో
నుండి పైకి రావడానికి సిదధ్ంగా ఉంది. తరవాత
అది నాశనానికి పోతుంది. ఒకపుప్డు ఉండి,
ఇపుప్డు లేని, ముందు రాబోయే మృగానిన్ చూసి
భూమిమీద నివసించేవారు, అంటే సృషిట్
పార్రంభం నుండీ దేవుని జీవ గర్ంథంలో తమ

పేరుల్ లేని వారు ఆశచ్రయ్పోతారు. 9 దీనికి
జాఞ్నం కలిగిన మనసు అవసరం. ఆ మృగానికునన్
ఏడు తలలు ఆ సీత్ర్ కూరుచ్నన్ ఏడు కొండలు.
ఇంకా వారు ఏడుగురు రాజులు. 10 వారిలో

ఐదుగురు నాశనమయాయ్రు. పర్సుత్తం
ఒకడునాన్డు. చివరి వాడు ఇంకా రాలేదు. వాడు
వచిచ్నపుప్డు కొంత కాలం ఉండాలి. 11

ఒకపుప్డు ఉండి ఇపుప్డు లేనిది అయిన ఈ
కూర్రమృగం ఆ ఏడుగురిలో ఒకడు. కానీ ఎనిమిదవ
రాజు కూడా వాడే. నాశనానికి పోయేదీ వాడే.

12 నీకు కనిపించిన ఆ పది కొముమ్లూ పదిమంది
రాజులు. వారికి ఇంతకు ముందు రాజయ్ం లేదు.
కానీ కూర్రమృగం ఏలేటపుప్డు వారు ఒక
గంటసేపు రాజులాల్ అధికారం చలాయిసాత్రు.
13 వీరికి ఒకే ఉదేద్శం ఉంటుంది. వీళుళ్ తమ
శకిత్నీ అధికారానీన్ మృగానికి అంకితం
చేసాత్రు.

14 వీళుళ్ గొరెర్పిలల్తో యుదధ్ం
చేసాత్రు కానీ ఆయన వారిని ఓడిసాత్డు.
ఎందుకంటే గొరెర్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువు,
రాజులకు రాజు. ఆయనతో ఉనన్వారు
పిలుపునందుకునన్ వారు, ఎనిన్క అయినవారు,
నమమ్కమైన వారు.”

15 ఆ దూత ఇంకా నాతో ఇలా చెపాప్డు, “ఆ
వేశయ్ కూరుచ్నన్చోట నువువ్ చూసిన జలాలు
పర్జలనూ, జన సమూహాలనూ, జాతులనూ, వివిధ
భాషలు మాటాల్డే వారినీ సూచిసాత్యి. 16

నువువ్ చూసిన పది కొముమ్లు- వారూ ఆ మృగమూ
ఆ వేశయ్ను దేవ్షిసాత్రు. ఆమె
బటట్లూడదీసి దికుక్మాలిన దానిన్గా
చేసాత్రు. ఆమె మాంసానిన్ తింటారు.
మంటలోల్ ఆమెను కాలిచ్వేసాత్రు.

17 దేవుని మాటలు నెరవేరే వరకూ వారు తమ
హృదయాలోల్ ఏకీభవించి తమ రాజాయ్నిన్ ఆ
మృగానికి అపప్గించడం దావ్రా తన సంకలప్ం
కొనసాగించేలా దేవుడు వారికి ఆ మనసు
పుటిట్ంచాడు. 18 ఇక నువువ్ చూసిన ఆ సీత్ర్
భూమిపై రాజులను పరిపాలిసుత్నన్ మహా
నగరమే.

చివరిచివరి రోజులోల్రోజులోల్ ఉండబోయేఉండబోయే
భర్షఠ్కెర్ౖసత్వయ్ంభర్షఠ్కెర్ౖసత్వయ్ం

ఆ తరవాత పరలోకం నుండి మరో దూత
దిగి రావడం చూశాను. అతనికి గొపప్
అధికారం ఉంది. అతనికునన్ యశసుస్

చేత భూమి అంతా పర్కాశించింది.
2 అతడు గొపప్ సవ్రంతో బిగగ్రగా ఇలా

అనాన్డు.
“బబులోను నాశనమైంది! బబులోను నాశనమైంది!
అది దయాయ్లకు నివాసమైంది.
పర్తి అపవితార్తమ్కూ ఉనికిపటుట్
అయింది. అపవితర్మూ అసహయ్మూ అయిన
పర్తి పకిష్కీ గూడు అయింది.

3 ఎందుకంటే దైవాగర్హానిన్ తెచేచ్ దాని
లైంగిక విశృంఖలతా మదాయ్నిన్ జనమంతా తాగి
మతెత్కిక్ పడిపోయారు.
భూమి మీద రాజులు ఆమెతో వయ్భిచారం
చేశారు. లోకంలో వాయ్పారులు ఆమె అధిక
సుఖభోగాల వలల్ సంపనున్లయాయ్రు.”

4 తరువాత మరో సవ్రం పరలోకం నుండి
వినిపించింది. ఆ సవ్రం ఇలా చెపిప్ంది.
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“నా పర్జలారా, మీరు ఆమె పాపాలోల్ భాగం
పంచుకోకుండా, ఆమెకు సంభవించబోయే
కీడులోల్ ఏదీ మీకు సంభవించకుండా ఆమెను
విడిచి వచెచ్యయ్ండి.

5 ఆమె పాపాలు ఆకాశానన్ంటుతునాన్యి.
దేవుడు ఆమె నేరాలనిన్టినీ జాఞ్పకం
చేసుకునాన్డు.

6 ఆమె చెలిల్ంచిన పర్కారం ఆమెకు
చెలిల్ంచండి.
ఆమె చేసిన దానికి ఆమెకు రెటిట్ంపు
చేయండి.
ఆమె కలిపిన పాతర్లోనే ఆమె కోసం
రెండొంతులు కలపండి.

7 ఆమె తనను తాను హెచిచ్ంచుకుంది. విలాస
భోగాలోల్ జీవించింది.
అంతే మొతత్ంలో ఆమెకు హింసనూ, వేదననూ
కలగజేయండి.
ఎందుకంటే ఆమె తన మనసులో, “నేను రాణిగా
కూరుచ్ండేదానిన్, విధవను కాను.
సంతాపం చూడనే చూడను” అనుకుంది.
8 కాబటిట్ ఆమెకి కీడులనీన్ ఒకక్ రోజే
కలుగుతాయి. మరణమూ, దుఖమూ, కరువూ
వసాత్యి.
దేవుడైన పర్భువు మహా శకిత్శాలి. ఆమెకు
తీరుప్ చెపేప్ది ఆయనే. ఆమె అగిన్కి
ఆహుతైపోతుంది.”

బబులోనుబబులోను పతనంపతనం గురించిగురించి విలాపంవిలాపం
9 ఆమెతో అకర్మ లైంగిక సంబంధాలు

పెటుట్కుని సుఖభోగాలు అనుభవించిన భూరాజులు
అందరూ ఆమెకు కలుగుతునన్ వేదన చూసి భయంతో
దూరంగా నిలబడతారు. ఆమె తగలబడి పోతుంటే
వచేచ్ పొగను చూసూత్ రోదిసాత్రు.
“అయోయ్, అయోయ్, బబులోను మహానగరమా,
శకిత్వంతమైన నగరమా, ఒకక్ గంటలోనే నీ
మీదికి శికష్ వచిచ్ పడిందా” అంటూ
ఏడుసాత్రు.

11 లోకంలోని వాయ్పారులు కూడా ఆ
నగరానిన్ చూసి విలపిసాత్రు. ఎందుకంటే, ఇక
మీదట తమ వసుత్వులు కొనేవారు ఎవవ్రూ
ఉండరు. 12 వారి సరుకులు ఏవంటే బంగారం, వెండి,
రతాన్లు, ముతాయ్లు, సనన్ని నేత బటట్లు,
ఊదారంగు బటట్లు, పటుట్ బటట్లు, ఎరర్ని
బటట్లు, ఇంకా పరిమళానిన్చేచ్ విలువగల
పర్తి రకమైన కలప, దంతం, ఎంతో విలువైన
చెకక్, ఇతత్డి, ఇనుము, చలువరాళూళ్ మొదలైన
వాటితో చేసిన ఎనోన్ రకాల వసుత్వులూ 13

దాలిచ్న చెకక్, పెదద్ యాలుకలు, ధూపం కోసం
వాడే వసుత్వులూ, అతత్రు, సాంబార్ణి,
దార్కాష్రసం, నూనె, మెతత్ని పిండి,
గోదుమలు, పశువులు, గొరెర్లు మొదలైనవి.
ఇంకా గురార్లూ, రథాలూ, బానిసలూ, మనుషుల
పార్ణాలు.

14 “నీ మనసుస్ ఆశించిన ఫలం నినున్ విడిచి
పోయింది. నీ విలాసం, వైభోగం మాయమై
పోయాయి. అవి ఇక కనపడవు” అని చెబుతూ
ఏడుసాత్రు. 15 ఆ నగరంలో ఈ వసుత్వులతో
వాయ్పారం చేసి సంపనున్లైన వాయ్పారులు
ఆమె వేదన చూసి భయంతో దూరంగా నిలిచి
ఏడుసూత్ గటిట్గా రోదిసాత్రు. 16 “సనన్ని
నేత బటట్లు, ఊదారంగు, ఎరర్ని బటట్లు
కటుట్కుని బంగారంతో, రతాన్లతో,

ముతాయ్లతో అలంకరించుకునన్ మహా నగరమా,
అయోయ్, అయోయ్, ఇంత ఐశవ్రయ్మూ ఒకక్
గంటలోనే మాయమైపోయిందే!” అంటారు.

17 పర్తి నౌకాధిపతి, సముదర్ యాతిర్కులు,
ఓడ నావికులు, ఇలా సముదర్ం మీద ఆధారపడి
బతికే వారంతా దూరంగా నిలబడి 18 నగరం
తగలబడి పోతుంటే రాజుకునన్ పొగను చూసి, “ఈ
నగరానికి సమానమైనదేది?” అంటూ కేకలు
పెడతారు. 19 తమ తలల మీద దుముమ్ చలుల్కుని
ఏడుసూత్ రోదిసూత్, “అయోయ్, అయోయ్, ఆ
మహా నగరం. సొంత నౌకలు ఉనన్ వారంతా ఈ
నగరంలోని సంపద వలల్ ధనవంతులయాయ్రు.
అలాటిది ఒకక్ గంటలోనే ఇలా నాశనమయిందే”
అంటారు.

బబులోనుబబులోను పతనంపతనం గురించిగురించి భకుత్లభకుత్ల హరష్ంహరష్ం
20 “పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా,

అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, ఆమెను
గురించి సంతోషించండి. ఎందుకంటే అది
మిమమ్లిన్ శికిష్ంచిన దానికి పర్తిగా
దేవుడు ఆమెను శికిష్ంచాడు.”

21 ఆ తరువాత బలవంతుడైన ఒక దూత పెదద్
తిరగలి రాయి వంటి రాయి ఎతిత్ సముదర్ంలో
పడవేసి ఇలా అనాన్డు, “ఇలాగే మహా నగరమైన
బబులోను కూడా హింసల పాలై కూలిపోతుంది. ఇక
అది ఎనన్టికీ కనిపించదు. 22 కాబటిట్ తీగ
వాయిదాయ్ల శబాద్లూ, గాయకుల పాటలూ,
పిలల్నగోర్వి, బూరలు ఊదేవారి శబాద్లూ ఇక
ఎనన్టికీ నీ దగగ్ర వినిపించవు. ఎలాంటి
శిలప్మైనా చెకేక్ శిలిప్ ఎవరూ నీ దగగ్ర ఇక
కనపడడు. తిరగలి శబద్ం ఇక ఎపప్టికీ నీ దగగ్ర
వినపడదు.

23 దీపం వెలుతురు నీలో ఇక కనిపించదు. పెళిళ్
కొడుకు సవ్రం, పెళిళ్ కూతురు సవ్రం ఇక
ఎనన్టికీ నీలో వినపడవు. ఎందుకంటే నీ
వరత్కులు పర్పంచంలో గొపప్వారుగా
ఉండేవారు. దేశాలనీన్ నీ మాయలో పడి
మోసపోయాయి.” 24 పర్వకత్ల రకత్ం,
హతసాకుష్ల రకత్ం, ఇంకా భూమిపై వధ అయిన
వారి రకత్ం ఆమెలో కనిపిసూత్ ఉంది.

వివరణవివరణ దరశ్నందరశ్నం. నాలుగునాలుగు హలెల్లూయలుహలెల్లూయలు

ఈ విషయాలు జరిగిన తరువాత
అనేకమంది మాటాల్డుతునన్టుట్ ఒక
పెదద్ శబద్ం పరలోకంలో నుండి నాకు

వినిపించింది.
“హలెల్లూయ! రకష్ణ, యశసుస్, బల
పర్భావాలు మన దేవునివే.

2 ఆయన తీరుప్లు సతయ్ంగా నాయ్యంగా
ఉనాన్యి.
తన లైంగిక అవినీతితో భూలోకానిన్
భర్షట్తవ్ంలోకి నెటిట్న మహా వేశయ్ను
ఆయన శికిష్ంచాడు.
ఆమె ఒలికించిన తన సేవకుల రకాత్నికి ఆయన
పర్తీకారం తీరాచ్డు.”

3 రెండోసారి వారంతా, “హలెల్లూయ! ఆ
నగరం నుండి పొగ కలకాలం పైకి లేసూత్నే
ఉంటుంది” అనాన్రు.

4 అపుప్డు ఆ ఇరవై నలుగురు పెదద్లూ ఆ
నాలుగు పార్ణులూ సాషాట్ంగపడి సింహాసనంపై
కూరుచ్నన్ దేవునికి,

పర్కటన గర్ంథము 18:5
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“ఆమెన్, హలెల్లూయ!” అని చెబుతూ ఆయనను
పూజించారు.

5 అపుప్డు, “దేవుని దాసులు, ఆయనకు భయపడే
వారు,
గొపప్వారైనా అనామకులైనా అందరూ మన
దేవుణిణ్ సుత్తించండి” అంటూ ఒక సవ్రం
సింహాసనం నుండి వినిపించింది.

6 తరువాత అనేకమంది
మాటాల్డుతునన్టుట్, అనేక జలపాతాల
గరజ్నలా, బలమైన ఉరుముల ధవ్నిలా ఒక సవ్రం
ఇలా వినిపించింది.
“హలెల్లూయ! సరవ్ శకిత్శాలి, మన పర్భువు
అయిన దేవుడు పరిపాలిసుత్నాన్డు.”

గొరెర్పిలల్గొరెర్పిలల్ కలాయ్ణంకలాయ్ణం
7 “గొరెర్పిలల్ వివాహ మహోతస్వ సమయం

వచిచ్ంది.
పెండిల్కుమారెత్ సిదధ్పడి ఉంది.
కాబటిట్ మనం సంతోషించి ఆనందించుదాం.
ఆయనకు మహిమ ఆపాదించుదాం.”
8 ఆమె ధరించుకోడానికి మెరిసిపోయే,
పరిశుభర్మైన శేర్షఠ్వసాత్ర్లు ఇచాచ్రు.
ఈ శేర్షఠ్వసాత్ర్లు పరిశుదుధ్ల నీతి
కారాయ్లు.

9 అపుప్డు ఆ దూత నాతో ఇలా అనాన్డు,
“గొరెర్పిలల్ పెళిళ్ విందుకు ఆహావ్నం
అందినవారు ధనుయ్లు అని రాయి.” అతడే ఇంకా,
“ఇవి నిజంగా దేవుని మాటలు” అనాన్డు. 10

అందుకు నేను అతణిణ్ పూజించడానికి అతని
ముందు సాషాట్ంగపడబోయాను. కానీ అతడు,
“అలా చేయకు! యేసుకు సాకుష్లుగా ఉనన్ నీకూ
నీ సోదరులకూ నేను తోటి దాసుణిణ్
మాతర్మే” అనాన్డు.

మహిమలోమహిమలో కీర్సుత్కీర్సుత్ రాకరాక
11 తరువాత పరలోకం తెరుచుకుని ఉండడం

చూశాను. అపుప్డు చూడండి! తెలల్ని గురర్ం
ఒకటి నాకు కనిపించింది. దానిమీద కూరుచ్నన్
వయ్కిత్ పేరు ‘నమమ్కమైన వాడు,
సతయ్వంతుడు.’ ఆయన నాయ్యంగా తీరుప్
చెబుతూ యుదధ్ం చేసాత్డు. 12 ఆయన
నేతార్లు అగిన్జావ్లలాల్ ఉనాన్యి. ఆయన
తలపై అనేక కిరీటాలునాన్యి. ఆయనపై ఒక
పేరు రాసి ఉంది. అది ఆయనకు తపప్ వేరెవరికీ
తెలియదు. 13 ఆయన ధరించిన దుసుత్లు
రకత్ంలో ముంచి తీసినవి. ‘దేవుని వాకుక్’ అనే
పేరు ఆయనకుంది.

14 ఆయన వెనకే పరలోక సేనలు తెలల్ని నార
బటట్లు వేసుకుని తెలల్ గురార్లపై ఎకిక్
వెళుత్నాన్రు. 15 వివిధ జాతి పర్జలను
కొటట్డానికి ఆయన నోటి నుండి పదునైన
కతిత్ బయటకు వసూత్ ఉంది. ఆయన ఇనుప
లాఠీతో వారిని పరిపాలిసాత్డు. సరావ్ధికారి
అయిన దేవుని తీకష్ణమైన ఆగర్హపు దార్కష్
గానుగ తొటిట్ని ఆయనే తొకుక్తాడు. 16

ఆయన బటట్ల మీదా, తొడ మీదా ‘రాజులకు రాజు,
పర్భువులకు పర్భువు’ అనే పేరు రాసి ఉంది.

హరెమ్గిదోద్న్హరెమ్గిదోద్న్ యుదధ్ంయుదధ్ం
17 అపుప్డు ఒక దూత సూరయ్బింబంలో నిలబడి

ఉండడం నేను చూశాను. అతడు బిగగ్రగా కేక వేసి

పైన ఎగిరే పకుష్లిన్ పిలిచాడు, “రండి, దేవుడు
ఏరాప్టు చేసిన మహా విందును ఆరగించండి. 18

రాజుల మాంసం, సైనాయ్ధిపతుల మాంసం,
బలవంతుల మాంసం, గురార్ల మాంసం, వాటిపై
సావ్రీ చేసేవారి మాంసం, సవ్తంతుర్లూ,
బానిసలూ, పలుకుబడి లేనివారూ, గొపప్వారూ
అయిన మనుషులందరి మాంసం, వచిచ్ తినండి”
అనాన్డు.

19 కూర్రమృగం, భూమి మీదనునన్ రాజులందరూ
తమ సైనాయ్లతో వూయ్హం తీరి ఉండడం నేను
చూశాను. వారు ఆ గురర్ం మీద కూరుచ్నన్
వయ్కిత్తోనూ ఆయన సైనయ్ంతోనూ
యుదధ్ం చేయడానికి సిదధ్ం అవుతునాన్రు.

1. మృగంమృగం పతనంపతనం. 2. అబదధ్అబదధ్ పర్వకత్పర్వకత్ పతనంపతనం
20 అపుప్డా మృగమూ, వాడి ముందు అదుభ్తాలు

చేసిన అబదధ్ పర్వకాత్ పటుట్బడాడ్రు. ఈ
అదుభ్తాలతోనే వీడు మృగం ముదర్
వేయించుకునన్ వారిని, ఆ విగర్హానిన్
పూజించిన వారిని మోసం చేశాడు. ఈ ఇదద్రినీ
గంధకంతో మండుతునన్ అగిన్ సరసుస్లో
పార్ణాలతోనే పడవేశారు.

3. వారినివారిని అనుసరించినఅనుసరించిన రాజులరాజుల పతనంపతనం
21 మిగిలిన వారు గురర్ం మీద కూరుచ్నన్

వయ్కిత్ నోటి నుండి వసుత్నన్ కతిత్వాత
పడి చచిచ్పోయారు. వారి మాంసానిన్ పకుష్లు
కడుపారా ఆరగించాయి.

సాతానుకుసాతానుకు అగాధంలోఅగాధంలో చెరచెర

తరువాత ఒక దేవదూత పరలోకం నుండి
దిగి రావడం చూశాను. అతని చేతిలో ఒక
పెదద్ గొలుసూ అగాధం తాళం చెవీ

ఉనాన్యి. 2 అతడు అపవాది, సాతాను అనే
పేరుల్నన్ ఆది సరప్ం అయిన మహా
సరాప్నిన్ పటుట్కుని వెయియ్ సంవతస్రాల
వరకూ అగాధంలో పడవేశాడు. 3 వాణిణ్
అగాధంలో పడవేసి, దానిన్ మూసివేసి దానికి
ముదర్ వేశాడు. ఆ వెయియ్
సంవతస్రాలయేయ్ వరకూ పర్జలను మోసం
చేయకుండా వాడు అగాధంలోనే బందీగా ఉండాలి.
ఆ తరువాత కొదిద్ సమయం వాణిణ్
వదిలిపెటాట్లి.

మొదటిమొదటి పునరుతాథ్నంపునరుతాథ్నం
4 అపుప్డు సింహాసనాలు చూశాను. వాటిపై

కూరుచ్నన్ వారికి తీరుప్ చెపేప్ అధికారం
ఇచాచ్రు. యేసును గురించి తాము చెపిప్న
సాకష్య్ం కోసమూ, దేవుని వాకుక్ను పర్కటన
చేసినందుకూ తల నరికించుకునన్ భకుత్ల
ఆతమ్లు చూశాను. వారు కూర్ర మృగానిన్ గానీ,
వాడి విగర్హానిన్ గానీ పూజించలేదు. వారి
నుదుటి మీద గానీ చేతి మీద గానీ ముదర్
వేయనీయలేదు. వారిపుప్డు సజీవులై
కీర్సుత్తో కలిసి వెయేయ్ళుళ్
పరిపాలించారు.

5 ఆ వెయియ్ సంవతస్రాలు ముగిసే వరకూ
చనిపోయిన మిగిలిన వారు సజీవులు కాలేదు. ఇదే
మొదటి పునరుతాథ్నం. 6 ఈ మొదటి
పునరుతాథ్నంలో పాలొగ్నన్వారు
పరిశుదుధ్లు, దీవెన పొందిన వారు. వీళళ్పై
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రెండవ మరణానికి అధికారం లేదు. వీరు దేవునికీ,
కీర్సుత్కీ యాజకులై కీర్సుత్తో కూడా
వెయియ్ సంవతస్రాలు పరిపాలన చేసాత్రు.

సాతానుసాతాను విడుదలవిడుదల. 4. గోగుగోగు, మాగోగుమాగోగు పతనంపతనం
7 వెయియ్ సంవతస్రాలు ముగిశాక సాతాను

తన చెరలో నుండి విడుదల అవుతాడు. 8 వాడు
బయలేద్రి భూమి నాలుగు దికుక్లోల్ ఉనన్
గోగు, మాగోగులను మోసం చేసి లెకక్కు
సముదర్పు ఇసుకలాగా ఉనన్ వారిని
యుదాధ్నికై సమకూరుసాత్డు. 9 వారు అంతటా
వాయ్పించి పరిశుదుధ్ల శిబిరమైన పిర్య
పటట్ణానిన్ ముటట్డి వేసాత్రు. అపుప్డు
పరలోకం నుండి అగిన్ దిగి వచిచ్ వారిని దహించి
వేసుత్ంది.

5. సాతానుసాతాను పతనంపతనం
10 వారిని మోసం చేసిన అపవాదిని గంధకం

ఉనన్ అగిన్ సరసుస్లో పడవేసాత్రు. అకక్డే
కూర్ర మృగమూ, అబదధ్ పర్వకాత్ ఉనాన్రు.
వారు రాతీర్ పగలూ కలకాలం బాధల పాలవుతారు.

6. అవిశావ్సులఅవిశావ్సుల పతనంపతనం. అంతిమఅంతిమ తీరుప్తీరుప్
11 తరవాత తెలల్ని సింహాసనానీన్ దానిపై

కూరుచ్నన్ ఒకాయననూ చూశాను. ఆయన సనిన్ధి
నుండి భూమీ ఆకాశాలూ పారిపోయాయి. కానీ అవి
వెళళ్డానికి చోటు కనపడలేదు. 12 చనిపోయిన
వారు గొపప్వారైనా అలుప్లైనా ఆ సింహాసనం
ఎదుట నిలబడి ఉండడం చూశాను. అపుప్డు
గర్ంథాలు తెరిచారు. మరో గర్ంథానిన్ కూడా
తెరిచారు. అది జీవ గర్ంథం. ఆ గర్ంథాలోల్
తమ కారాయ్లను గురించి రాసి ఉనన్ దానిన్
బటిట్ వారు తీరుప్ పొందారు.

13 సముదర్ం తనలో ఉనన్ చనిపోయిన వారిని
అపప్గించింది. మరణమూ, పాతాళ లోకమూ వాటి
వశంలో ఉనన్ చనిపోయిన వారిని
అపప్గించాయి. వారంతా తమ కారాయ్లను
బటిట్ తీరుప్ పొందారు. 14 మరణానీన్
పాతాళానీన్ అగిన్ సరసుస్లో పడవేయడం
జరిగింది. ఈ అగిన్ సరసేస్ రెండవ మరణం. 15

జీవ గర్ంథంలో పేరు లేని వాణిణ్ అగిన్
సరసుస్లో పడవేశారు.

ఏడుఏడు కొతత్కొతత్ విషయాలువిషయాలు. 1. కొతత్కొతత్ భూమిభూమి, 2.
కొతత్కొతత్ ఆకాశంఆకాశం

అపుప్డు నేను కొతత్ ఆకాశానీన్,
కొతత్ భూమినీ చూశాను. మొదటి
ఆకాశం, మొదటి భూమీ గతించి

పోయాయి. సముదర్ం అనేది ఇక లేదు. 2

అపుప్డు నేను కొతత్ యెరూషలేము అనే
పరిశుదధ్ పటట్ణం తన భరత్ కోసం
అలంకరించుకునన్ పెళిళ్కూతురిలా తయారై
పరలోకంలో ఉనన్ దేవుని దగగ్ర నుండి దిగి
రావడం చూశాను.

3. కొతత్కొతత్ పర్జపర్జ
3 అపుప్డు పరలోకంలో నుండి ఒక గొపప్

సవ్రం, “చూడండి, దేవుని నివాసం మనుషులతో
ఉంది. ఆయన వారితో కలసి జీవిసాత్డు. వారు
ఆయన పర్జలై ఉంటారు. దేవుడు తానే వారితో
ఉంటాడు. వారికి దేవుడై ఉంటాడు. 4 ఆయన వారి

కనున్ల నుండి పర్తి కనీన్టి బొటుట్నూ
తుడుసాత్డు. ఇక మరణం గానీ, వేదన పడడం గానీ,
ఏడుపు గానీ బాధ గానీ ఉండవు. మొదటి సంగతులు
గతించి పోయాయి” అని చెబుతుండగా వినాన్ను.

5 అపుప్డు సింహాసనంపై కూరుచ్నన్ ఆయన,
“చూడండి, అనిన్టినీ కొతత్విగా
చేసుత్నాన్ను” అనాన్డు, “ఈ మాటలు
సతయ్మైనవీ, నమమ్దగినవీ కాబటిట్ రాయి”
అని నాతో అనాన్డు. 6 ఆయన ఇంకా నాతో ఇలా
అనాన్డు, “ఈ విషయాలనీన్ సమాపత్ం
అయాయ్యి. ఆలాఫ్, ఒమేగా నేనే. అంటే ఆదీ
అంతమూ నేనే. దాహం వేసిన వాడికి జీవ జలాల
ఊట నుండి నీరు ఉచితంగా ఇసాత్ను. 7

జయించేవాడు వీటిని పొందుతాడు. నేను అతనికి
దేవుడిగా ఉంటాను. అతడు నాకు కుమారుడిగా
ఉంటాడు.

8 పిరికివారూ, అవిశావ్సులూ, అసహుయ్లూ,
నరహంతకులూ, వయ్భిచారులూ, మాంతిర్కులూ,
విగర్హారాధకులూ, అబదిధ్కులందరూ అగిన్
గంధకాలతో మండే సరసుస్లో పడతారు. ఇది
రెండవ మరణం.

గొరెర్పిలల్గొరెర్పిలల్ భారయ్భారయ్. 4. కొతత్కొతత్
యెరూషలేముయెరూషలేము

9 అపుప్డు ఆ చివరి ఏడు కీడులతో నిండిన ఏడు
పాతర్లను పటుట్కుని ఉనన్ ఏడుగురు
దేవదూతలోల్ ఒకడు నా దగగ్రికి వచాచ్డు.
“ఇలా రా, పెళిళ్ కూతురిని అంటే గొరెర్
పిలల్ భారయ్ను నీకు చూపిసాత్ను” అనాన్డు.

10 ఆతమ్ సావ్ధీనంలో ఉనన్ ననున్ ఎతెత్ౖన
గొపప్ పరవ్తం పైకి తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డ
యెరూషలేము అనే పరిశుదధ్ పటట్ణం
పరలోకంలోని దేవుని దగగ్ర నుండి రావడం నాకు
చూపించాడు. 11 యెరూషలేము దేవుని మహిమ
కలిగి ఉంది. అది పర్శసత్మైన సూరయ్కాంతం
రాయిలా సఫ్టికంలా ధగ ధగా మెరుసూత్ ఉంది.
12 ఆ పటట్ణానికి ఎతత్యిన పర్హరీ గోడా, ఆ
పర్హరీ గోడకు పనెన్ండు దావ్రాలూ
ఉనాన్యి. ఆ దావ్రాల దగగ్ర పనెన్ండు మంది
దేవదూతలునాన్రు. ఇశార్యేలు వారి
పనెన్ండు గోతార్ల పేరూల్ ఆ దావ్రాలపై
రాసి ఉనాన్యి. 13 తూరుప్న మూడు దావ్రాలూ,
ఉతత్రాన మూడు దావ్రాలూ, దకిష్ణాన మూడు
దావ్రాలూ, పశిచ్మాన మూడు దావ్రాలూ
ఉనాన్యి. 14 ఆ పటట్ణపు పర్హరీ గోడకు
పనెన్ండు పునాదులునాన్యి. ఆ పునాదులపై
పనెన్ండు మంది గొరెర్పిలల్ అపొసత్లుల
పేరుల్ కనిపిసుత్నాన్యి.

15 నాతో మాటాల్డే దూత దగగ్ర ఆ
పటట్ణానీన్, దాని దావ్రాలనూ, పర్హరీ
గోడనూ కొలవడానికి ఒక బంగారు కొలబదద్
ఉంది. 16 ఆ పటట్ణం చతురసార్కారంగా ఉంది.
దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో సమానం. అతడు
ఆ కొలబదద్తో పటట్ణానిన్ కొలిసేత్ దాని
కొలత సుమారు రెండు వేల రెండు వందల కిలో
మీటరుల్ ఉంది. దాని పొడుగూ, వెడలూప్,
ఎతూత్ అనీన్ సమానమే. 17 తరువాత అతడు
పర్హరీ గోడను కొలిచాడు. అది మనుషుల లెకక్
పర్కారం నూట నలభై నాలుగు మూరలుంది. ఆ
కొలత దూత వేసిన కొలతే.

18 ఆ పటట్ణపు పర్హరీ గోడను సూరయ్కాంత
మణులతో కటాట్రు. పటట్ణం చూసేత్
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నిరమ్లమైన సఫ్టికం లాంటి మేలిమి
బంగారంతో కటిట్ ఉంది. 19 ఆ పటట్ణపు
పర్హరీ గోడ పునాదులు పర్శసత్మైన రకరకాల
విలువైన రాళళ్తో అలంకరించారు. మొదటి
పునాది సూరయ్కాంతం, రెండవది ఇందర్ నీలం,
మూడోది యమునారాయి, నాలుగోది పచచ్, 20

అయిదోది వైఢూరయ్ం, ఆరోది కెంపు, ఏడోది
సువరణ్ రతన్ం, ఎనిమిదోది గోమేధికం,
తొమిమ్దోది పుషయ్రాగం, పదోది
సువరణ్లశునీయం, పదకొండోది పదమ్రాగం,
పనెన్ండోది పదమ్రాగం.

21 దాని పనెన్ండు దావ్రాలూ పనెన్ండు
ముతాయ్లు. ఒకోక్ దావ్రానీన్ ఒకోక్
ముతయ్ంతో కటాట్రు. పటట్ణపు రాజవీధి
సవ్చఛ్మైన సఫ్టికం లాంటి మేలిమి
బంగారం.

5. కొతత్కొతత్ ఆలయంఆలయం
22 అకక్డ ఎలాంటి దేవాలయమూ నాకు

కనిపించలేదు. ఎందుకంటే సరవ్శకిత్శాలి,
పర్భువు అయిన దేవుడూ, గొరెర్పిలాల్
దానికి దేవాలయంగా ఉనాన్రు.

6. కొతత్కొతత్ పర్కాశంపర్కాశం
23 ఆ పటట్ణంలో వెలుగివవ్డానికి

సూరుయ్డూ చందుర్డూ అకక్రలేదు. దేవుని
యశసుస్ అకక్డ పర్కాశిసూత్ ఉంటుంది.
గొరెర్పిలల్ దాని దీపం. 24 వివిధ జాతి
పర్జలు ఆ వెలుగులో తిరుగుతారు. భూరాజులు తమ
వైభవానిన్ దానిలోకి తెసాత్రు.

25 రోజంతా దాని దావ్రాలు మూయరు.
ఎందుకంటే అకక్డ రాతిర్ లేదు. 26 వివిధ జాతి
పర్జలు తమ వైభవానీన్ గౌరవానీన్ దానిలోకి
తెసాత్రు. 27 పవితర్ం కానిదేదీ దానిలో
పర్వేశించదు. అవమానకరమైన దానినీ,
మోసకరమైన దానినీ చేసినవారు దానిలో
కచిచ్తంగా పర్వేశించరు. గొరెర్పిలల్ జీవ
గర్ంథంలో పేరుల్నన్వారు మాతర్మే
దానిలో పర్వేశిసాత్రు.

పరలోకంపరలోకం, జీవజలనదిజీవజలనది

అపుప్డు జీవజలనదిని ఆ దూత నాకు
చూపించాడు. అది సఫ్టికంలా
నిరమ్లంగా మెరుసూత్ ఉంది. అది

దేవునిదీ గొరెర్పిలల్దీ అయిన సింహాసనం
నుండీ, 2 ఆ పటట్ణం పర్ధాన వీధి మధయ్లో
నుండి పర్వహిసుత్ంది. ఆ నదికి రెండు పకక్లా
జీవ వృకష్ం ఉంది. అది నెల నెలా ఫలిసూత్,
ఏడాదికి పనెన్ండు కాపులు ఇసుత్ంది. ఆ
చెటుట్ ఆకులు జనాల సవ్సథ్త కోసం
ఉపయోగపడతాయి.

3 అకక్డ ఇక శాపం అనేది ఉండదు. దేవునిదీ
గొరెర్పిలల్దీ అయిన సింహాసనం అకక్డ
ఉంటుంది. ఆయన సేవకులు ఆయనకు సేవ
చేసాత్రు. 4 ఆయన ముఖానిన్ చూసాత్రు.
ఆయన పేరు వారి నొసళళ్పై ఉంటుంది. 5

రాతిర్ ఇక ఎపప్టికీ కలగదు. దీపాల కాంతీ,
సూరుయ్డి వెలుగూ వారికి అకక్ర లేదు.
దేవుడైన పర్భువే వెలుగై వారిమీద
పర్కాశిసూత్ ఉంటాడు. వారు కలకాలం
పరిపాలిసాత్రు.

6 ఆ దూత నాతో ఇలా చెపాప్డు, “ఈ మాటలు
నమమ్దగగ్వి, సతయ్మైనవి. పర్వకత్ల
ఆతమ్లకు దేవుడైన పర్భువు తవ్రలో
జరగాలిస్న వాటిని తన దాసులకు చూపించడానికి
తన దూతను పంపాడు.” 7 “చూడండి! నేను తవ్రగా
వసుత్నాన్ను. ఈ పుసత్కంలోని
పర్వచనవాకుక్లను సీవ్కరించేవాడు
ధనుయ్డు.”

8 యోహాను అనే నేను ఈ సంగతులనీన్
వినాన్ను, చూశాను. అలా నేను వింటూ చూసూత్
ఉనన్పుప్డు వాటిని నాకు చూపిసుత్నన్ దూతను
పూజించడానికి అతని ఎదుట
సాషాట్ంగపడాడ్ను. 9 అపుప్డు అతడు, “అలా
చెయయ్కు. నేను నీకూ, నీ సోదరులకూ,
పర్వకత్లకూ, ఈ పుసత్కంలో మాటలను
పాటించే వారందరికీ తోటి సేవకుణిణ్.
దేవుణిణ్ పూజించు” అని చెపాప్డు.

10 అతడు నాతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు, “ఈ
పుసత్కంలో ఉనన్ పర్వచన వాకుక్లను మూసి
ముదర్ వేయవదుద్. ఎందుకంటే సమయం దగగ్ర
పడింది. 11 అనాయ్యం చేసేవాణిణ్
అనాయ్యం చేసూత్నే ఉండనియియ్.
అపవితుర్ణిణ్ ఇంకా అపవితుర్డిగానే
ఉండనియియ్. నీతిమంతుణిణ్ ఇంకా
నీతిమంతుడిగానే ఉండనియియ్.
పరిశుదుధ్ణిణ్ ఇంకా పరిశుదుధ్డిగా
ఉండనియియ్.

12 “చూడండి, నేను తవ్రగా వసుత్నాన్ను.
పర్తి వయ్కిత్కీ తాను చేసిన పనుల పర్కారం
నేనివవ్బోయే పర్తిఫలం నా దగగ్ర ఉంది.

13 ఆలాఫ్, ఓమెగా నేనే. మొదటి వాణిణ్,
చివరి వాణిణ్ నేనే. పార్రంభానీన్ ముగింపునీ
నేనే.

14 జీవ వృకష్ ఫలానిన్ ఆరగించడానికీ, ఆ
పటట్ణ దావ్రాల నుండి లోపలికి
పర్వేశించడానికీ యోగుయ్లు అయేయ్ందుకై
తమ వసాత్ర్లను ఉతుకుక్నే వారు దీవెన
పొందిన వారు.

15 పటట్ణం బయట కుకక్లూ, మాంతిర్కులూ,
వయ్భిచారులూ, హంతకులూ, విగర్హ పూజ
చేసేవారూ, అబదాధ్నిన్ పేర్మించి
అభాయ్సం చేసేవారూ ఉంటారు.

16 యేసు అనే నేను సంఘాలకు చెపప్డం కోసం
ఈ విషయాలను మీకు తెలియజేయడానికి నా
దూతను పంపించాను. నేనే దావీదు వేరునూ
సంతానానీన్ పర్కాశవంతమైన వేకువ
నకష్తార్నీన్.

17 “రా” అంటూ ఆతామ్, పెళిళ్కూతురూ
చెబుతునాన్రు. వింటునన్వాడూ, “రా” అని
చెపాప్లి. దాహం వేసిన వాడు రావాలి.
ఇషట్మునన్ వయ్కిత్ జీవ జలానిన్ ఉచితంగా
తీసుకోవచుచ్.”

18 ఈ పుసత్కంలోని పర్వచనవాకుక్లను వినే
పర్తి వయ్కిత్నీ నేను హెచచ్రించేది
ఏమిటంటే ఎవడైనా వీటిలో ఏదైనా కలిపితే
దేవుడు ఈ పుసత్కంలో రాసి ఉనన్ కీడులనీన్
వాడికి కలగజేసాత్డు. 19 ఎవడైనా దేనినైనా
తీసి వేసేత్ దేవుడు ఈ పుసత్కంలో వివరించిన
జీవవృకష్ంలోనూ, పరిశుదధ్ పటట్ణంలోనూ
వాడికి భాగం లేకుండా చేసాత్డు.
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చివరిచివరి వాగాద్నంవాగాద్నం, చివరిచివరి పార్రథ్నపార్రథ్న
20 ఈ సంగతులను గురించి సాకష్మిసుత్నన్

వాడు, “అవును, తవ్రగా వసుత్నాన్ను” అని
అంటునాన్డు.

ఆమేన్! పర్భు యేసూ, తవ్రగా రా.
21 పర్భు యేసు కృప పరిశుదుధ్లందరికీ తోడై

ఉండుగాక. ఆమేన్.
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